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LIST PREZESA ZARZĄDU

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością prezentuję Państwu Raport Roczny Banku Gospodarstwa Krajowego. Rok
2007 przyniósł wyraźną poprawę wyników finansowych w stosunku do poprzedniego okresu.
Zysk netto zwiększył się ponad dwukrotnie. Jednocześnie istotnie wzrosła skala działalności
kredytowej i depozytowej Banku. Był to również okres znaczącej poprawy jakości portfela
kredytowego, wyraźnie spadł udział kredytów zagrożonych.
BGK aktywnie uczestniczył we wspieraniu programów rządowych, skutecznie współpracował
z jednostkami samorządu terytorialnego ułatwiając im dostęp do środków unijnych. Bank był
czołowym organizatorem emisji obligacji komunalnych.
Gwarancją powodzenia działań podejmowanych przez Bank, są dobrze przygotowani,
zaangażowani i kompetentni pracownicy. Oni stanowią najcenniejszy zasób firmy,
umożliwiający jej elastyczne dostosowywanie się do ciągle zmieniających się warunków na
rynku bankowym.
Uzyskanie tak dobrych wyników finansowych w 2007 roku nie byłoby możliwe również bez
naszych Klientów, których rosnące oczekiwania motywują nas do ciągłego poprawiania
jakości świadczonych usług. Dziękuję Państwu za zaufanie, którym nas obdarzyliście. Mam
nadzieję, że pozostaniecie z nami w następnych latach, a Bank Gospodarstwa Krajowego
będzie dla Was symbolem tradycji i doświadczenia połączonego z dobrą, elastyczną ofertą i
najwyższymi standardami.

Z poważaniem,

Ireneusz Fąfara
Prezes Zarządu
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LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD

Ladies and Gentlemen,
I am very pleased to present the Annual Report of Bank Gospodarstwa Krajowego.
2007 brought a marked improvement in financial results compared to the previous period. Net
profit more than doubled. At the same time the scale of Bank’s lending and deposits
substantially increased. It was also a period of significant improvement in the quality of the
loan portfolio; the share of non-performing loans has fallen substantially.
BGK was actively involved in supporting government programmes, effectively cooperated with
local-government authorities by facilitating their access to EU funds. The Bank was a leading
arranger of municipal bond issues.
Well-prepared, committed and competent staff ensure the success of measures taken by the
Bank. They are the most valuable resource of the company, allowing for its flexible adaptation
to constantly changing conditions in the banking sector.
Such good financial results in 2007 would not be possible without our Customers, whose
increasing expectations motivate us to constantly improve the quality of our services.
We appreciate your confidence in us. I hope that you will be with us in coming years, and the
Bank Gospodarstwa Krajowego will be remain a symbol of tradition and experience
combined with good, flexible range of products and highest standards.

Sincerely,

Ireneusz Fąfara
President of the Board
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WPROWADZENIE INTRODUCTION

WPROWADZENIE
INTRODUCTION
Bank Gospodarstwa Krajowego został utworzony na mocy roz-

Bank Gospodarstwa Krajowego was set up under the ordinance

porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia

of the President of the Republic of Poland of 30 May 1924 and

30 maja 1924 r. i rozpoczął działalność w tym samym roku.

began its operations in the same year. In 1948, the Bank’s oper-

W 1948 r. działalność operacyjna Banku została zawieszona aż

ations were suspended until reactivation in 1989.

do reaktywacji w 1989 r.
Działalność BGK koncentruje się przede wszystkim na wspie-

BGK activities focus primarily on supporting government

raniu rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz

socio-economic programmes and programmes related to

programów związanych z rozwojem regionalnym z wykorzysta-

regional development using public funds. In parallel, the Bank

niem środków publicznych. Równolegle Bank prowadzi działal-

operates commercially, focusing on services to public-sector

ność komercyjną, skupiając się na obsłudze jednostek sektora

institutions (including local government) as well as state-run

finansów publicznych (w tym samorządu terytorialnego) oraz

companies and other state-owned operators in selected indus-

spółek i przedsiębiorstw państwowych działających w wybra-

tries.

nych branżach.
BGK realizuje swoje zadania w ramach dwóch wydzielonych

BGK carries out its tasks within two distinct areas: assigned

obszarów funkcjonowania: działalności zleconej oraz działal-

and own operations. Assigned operations are taken to mean the

ności własnej. Przez działalność zleconą rozumie się zarządza-

management of the funds entrusted to or received by the Bank

nie funduszami powierzonymi i umiejscowionymi w Banku, dla

for which, by law, BGK keeps separate accounts and presents

których z mocy prawa BGK prowadzi odrębne księgi rachunko-

separate financial reports. As part of own operations, in addi-

we i sporzadza odrębne sprawozdania finansowe. W ramach

tion to commercial activity, the Bank is carrying out the tasks

działalności własnej, obok aktywności komercyjnej, Bank reali-

entrusted to it by the government in the framework of special

zuje również zadania powierzone mu przez rząd w ramach spe-

programmes on the basis of agreements with the contracting

cjalnych programów na podstawie umów ze zlecającym orga-

government body.

nem państwowym.
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PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH BGK ZA 2007 ROK

PODSUMOWANIE WYNIKÓW
FINANSOWYCH BGK ZA 2007 ROK
W 2007 r. Bank Gospodarstwa Krajowego znacząco poprawił swoje wyniki finansowe w stosunku do tych z 2006 r. Ponad dwukrotnie
zwiększył się wypracowany zysk netto. Istotnie wzrosła skala działalności kredytowej i depozytowej. Poprawiły się również najważniejsze normy efektywności.

Podstawowe parametry finansowe dzia∏alnoÊci BGK
Wykonanie
2006

Wykonanie
2007

Zmiana

Dochodowość
Wynik na działalności bankowej (mln PLN)

422

492

16,7%

Wynik brutto (mln PLN)

172

385

124,5%

Wynik netto (mln PLN)

157

357

127,1%

Kredyty brutto (mln PLN)

7 952

9 382

18%

Depozyty klientów (mln PLN)

9 262

12 250

32,3%

24 564

27 659

12,6%

Wskaźnik C/I

40,4%

34,2%

-6,1 p.p.

ROE (wynik netto / śr. fundusze podstawowe)

14,8%

31,5%

16,8 p.p.

ROA (wynik netto / śr. aktywa)

0,7%

1,3%

0,6 p.p.

Mar ża odsetkowa (wynik z tytułu odsetek / śr. aktywa)

1,4%

1,3%

-0,1 p.p.

16,5%

13,7%

-2,9 p.p.

Skala działania

Suma bilansowa (mln PLN)
Efektywność działania

Współczynnik wypłacalności
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SUMMARY OF FINANCIAL RESULTS OF BGK FOR 2007

SUMMARY OF FINANCIAL RESULTS
OF BGK FOR 2007
In 2007, Bank Gospodarstwa Krajowego significantly improved its financial results compared to those of 2006. The net profit earned more
than doubled. The amount of loans and deposits has substantially increased. The basic performance indicators have improved as well.

Basic parameters of BGK financial activities
Actual
2006

Actual
2007

Change

Result on banking activities (PLN million)

422

492

16,7%

Result before tax (PLN million)

172

385

124,5%

Net result (PLN million)

157

357

127,1%

Gross loans (PLN million)

7 952

9 382

18%

Customer deposits (PLN million)

9 262

12 250

32,3%

Balance sheet total (PLN million)

24 564

27 659

12,6%

C/I ratio

40,4%

34,2%

-6,1 p.p.

ROE (net result/average basic funds)

14,8%

31,5%

16,8 p.p.

ROA (net result/average assets)

0,7%

1,3%

0,6 p.p.

Interest margin (result on interest/average assets)

1,4%

1,3%

-0,1 p.p.

16,5%

13,7%

-2,9 p.p.

Profitability

Scale of activities

Effectiveness

Solvency ratio
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UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI BGK
W 2007 ROKU
DETERMINANTS OF BGK OPERATIONS
IN 2007
SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA

MACROECONOMIC SITUATION

Gospodarka polska w 2007 r. rozwijała się w bardzo szybkim

In 2007, Polish economy grew at a very rapid rate of 6.6% in

tempie – 6,6% w ujęciu realnym. Popyt krajowy, który stanowił

real terms. Domestic demand, which was the main driver for

najważniejsze źródło napędowe tego wzrostu, zwiększył się

this growth, increased by 7.3% – primarily due to dynamically

o 7,3% – przede wszystkim za sprawą dynamicznie rosnących

growing investment (+20.4%). Consumption rose at a modera-

inwestycji (+20,4%). Konsumpcja rosła w umiarkowanym tempie

te rate of 4.2%, while the growth in private spending was clear-

– 4,2%, przy czym wzrost wydatków prywatnych był wyraźnie

ly greater than that in the public sector. Import dynamics only

większy niż spożycie publiczne. Dynamika importu tylko nie-

slightly exceeded the dynamics of exports.

znacznie przewyższała dynamikę eksportu.
Najszybsze tempo wzrostu zaobserwowano w budownictwie

The fastest growth rate was seen in construction (+15.6%), but

(+15,6%), jednak dynamika rozwoju tego sektora bardzo gwał-

the dynamics of development of this sector was abruptly falling

townie spadała z kwartału na kwartał. Stabilnie wzrastała war-

from quarter to quarter. Value added in industry and market

tość dodana w przemyśle oraz usługach rynkowych (odpowied-

services were increasing at a stable rate (7.7% and 6.9%,

nio o 7,7% oraz o 6,9%). Najwolniej rosnący komponent –

respectively). The slowest-growing component – non-market

usługi nierynkowe – wzrósł jedynie o 2,1%, przy wyraźnie niż-

services – increased by only 2.1%, with clearly inferior dyna-

szej dynamice ostatniego kwartału.

mics of the last quarter.

Szybki wzrost gospodarczy istotnie wpłynął na rynek pracy.

Rapid economic growth significantly affected the labour

Wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyniósł 4,6%.

market.

Stopa bezrobocia na koniec okresu spadła z 14,8 do 11,4%.

The unemployment rate at the end of period fell from 14.8 to

W szybkim tempie rosły również wynagrodzenia – w sektorze

11.4%. Also, salaries were rising at a fast pace – average incre-

przedsiębiorstw średni wzrost wyniósł 9,2%. Na zachodzące

ase of 9.2% in businesses. The labour market developments

zmiany na rynku pracy wpływała również migracja zarobkowa

also had effect on the migration of labour.

Employment

in

businesses

rose

by

4.6%.

pracowników.
Procesom tym towarzyszyła coraz silniej rosnąca inflacja. Śred-

These developments were accompanied by increasing inflation.

nioroczna dynamika cen wzrosła z 1,0% w 2006 r. do 2,5%

Average annual prices rose from 1.0% in 2006 to 2.5% in 2007

w 2007 r. W grudniu inflacja w ujęciu r/r wyniosła 4,0%. Wzrost

In December, year-to-year inflation was 4.0%. The increase in

inflacji skłonił Radę Polityki Pieniężnej (RPP) do czterech pod-

inflation prompted the Monetary Policy Council (RPP) to rise

wyżek stóp procentowych. Ostatnia, dokonana w listopadzie,

interest rates on four occasions. The last one, in November, set

ustaliła stopę referencyjną na poziomie 5,0%. Przedmiotem tro-

the reference rate at 5.00%. The RPP’s primary concern were

ski RPP były przede wszystkim dynamicznie rosnące wynagro-

dynamically growing salaries, with a decreasing rate of growth

dzenia, przy malejącym tempie wzrostu wydajności pracy.

in labour productivity.

Podwyżki podstawowych stóp procentowych znalazły odzwier-

Increases in basic interest rates are reflected on the interbank

ciedlenie na rynku międzybankowym. Stawki depozytów mię-

market. The rates of interbank deposits increased along the

dzybankowych wzrosły na całej długości krzywej. Stawka

whole length of the curve. WIBOR1M rate rose by 40 bp. to

WIBOR1M zwiększyła się o 40 pb. do 5,52% natomiast stawka

5.52% while the rate WIBOR3M increased by 48 bp., to 5.68%.

WIBOR3M wzrosła o 48 pb. do 5,68%. Analogiczne zmiany

Similar changes took place also on the bond market. The yield
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miały miejsce również na rynku obligacji. Rentowność papierów

of two-year bonds increased by 161 bp. to 6.19%, five-year

2-letnich wzrosła o 161 pb. do 6,19%, obligacji 5-letnich wzro-

bonds rose by 105 bp. to 6.04%, while the 10-year bonds by 70

sła o 105 pb. do 6,04%, natomiast 10-letnich o 70 pb. do 5,91%.

bp., to 5.91%. These increases occurred mainly in the second

Wzrosty te miały miejsce głównie w drugiej połowie roku.

half of the year.

Rok 2007 był okresem intensywnego umacniania wartości zło-

2007 also marked a extensive strengthening of the zloty. The

tego. Kurs złotego względem euro obniżył się nominalnie

zloty appreciated against the euro in nominal terms by 6.5% –

o 6,5% – z 3,831 na koniec 2006 r. do poziomu 3,582 rok póź-

from the exchange rate of 3.831 at the end of 2006 to 3.582 a

niej. Jeszcze większe było umocnienie złotego względem dola-

year later. The zloty strengthened against the dollar even more

ra amerykańskiego – o 16,3%, z 2,911 do 2,435.

– by 16.3%, from 2.911 to 2.435.

RYNEK BANKOWY

BANKING MARKET

DEPOZYTY KLIENTÓW

CUSTOMER DEPOSITS

Rok 2007 był kolejnym okresem rosnącej dynamiki depozytów

2007 was another period of growing dynamics of customer

klientów w sektorze bankowym. W porównaniu do grudnia

deposits in the banking sector. Compared to December 2006,

2006 r. wartość depozytów wzrosła o 59,9 mld zł (+14%).

the value of deposits increased by PLN 59.9 billion (+14%).

Największe tempo wzrostu odnotowano w przypadku depozy-

The largest growth rate was recorded in the case of deposits of

tów sektora publicznego, w tym budżetu centralnego o 8,8 mld

the public sector, including the central budget of PLN 8.8 bil-

zł (+50%). Przyczyną tak znacznego zwiększenia depozytów

lion (+50%). The reason for such a significant increase in depo-

sektora publicznego była niespodziewanie dobra sytuacja finan-

sits of the public sector was unexpectedly good financial situ-

sowa, wyrażająca się wyższymi dochodami oraz niższymi od

ation, expressed by higher revenue and lower-than-planned

zaplanowanych wydatkami.

spending.

Zastępowanie tradycyjnych lokat alternatywnymi produktami

Replacing traditional term deposits with alternative saving pro-

oszczędnościowymi, wysoka konsumpcja oraz kupowanie nie-

ducts, high level of consumption and purchases of real estate by

ruchomości przez gospodarstwa domowe były przyczyną rela-

households contributed to relatively low growth of deposits of

tywnie niskiego wzrostu depozytów osób fizycznych –

individuals – by about PLN 19.5 billion (+9%). Their growth

o 19,5 mld zł (+9%). Ich dynamika była najniższa spośród

was lowest among all groups.

wszystkich grup.
Depozyty sektora przedsiębiorstw wzrosły o 23,3 mld zł

Deposits of businesses increased by PLN 23.3 billion

(+14,5%). Jest to jedyna grupa klientów, dla której dynamika

(+14.5%). It is the only group of customers for which growth

wzrostu spadła zauważalnie w porównaniu z 2006 r. Spadek ten

declined noticeably compared to 2006. This decrease did not

nie był wynikiem pogorszenia się sytuacji finansowej firm,

result from the deterioration of the financial situation of busi-

która w 2007 r. była nadal dobra. Ostatni rok był natomiast

nesses, which in 2007 was still sound. Indeed, last year was a

okresem znacznego zintensyfikowania działalności inwestycyj-

period of significantly intensified investment by businesses

nej przedsiębiorstw, finansowanej m.in. ze środków własnych

financed from own funds, among other sources.

firm.
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Roczne zmiany depozytów sektora bankowego wg. segmentów klienta
Wyszczególnienie

31-12-2005

31-12-2006

31-12-2007

10,4%

13,8%

14,0%

30,3%

23,8%

23,3%

– przedsiębiorstwa

1,3%

25,5%

14,5%

– osoby fizyczne

4,1%

6,3%

9,1%

– jednostki budżetu centralnego

16,6%

11,3%

49,8%

– jednostki samorządu terytorialnego

21,1%

6,3%

23,2%

Depozyty klientów
– podmioty sektora finansowego

Źródło: NBP

Annual change in deposits of the banking sector, by customer segments
Items

31-12-2005

31-12-2006

31-12-2007

10,4%

13,8%

14,0%

30,3%

23,8%

23,3%

– businesses

1,3%

25,5%

14,5%

– individuals

4,1%

6,3%

9,1%

– central budget operators

16,6%

11,3%

49,8%

– local government operators

21,1%

6,3%

23,2%

Customer deposits
– financial sector operators

Source: NBP

KREDYTY

LOANS

Rok 2007 był okresem znacznego przyspieszenia tempa rozwo-

2007 saw significantly accelerated rate of growth of loans.

ju akcji kredytowej. W stosunku do 2006 r. portfel kredytowy

Compared to 2006, the banks’ loan portfolio grew by PLN

banków zwiększył się o 103,3 mld zł (+29%).

103.3 billion (+29%).

Największą dynamikę wzrostu odnotowano w sektorze osób

The most dynamic growth was recorded in the sector of indivi-

fizycznych – o ponad 61,7 mld zł (+41%). Jest to przede

duals – more than 61.7 billion (+41%). This was primarily due

wszystkim efekt rosnących nakładów gospodarstw domowych

to rising spending by households on real estate, and – to a les-

na zakup nieruchomości oraz w mniejszym stopniu bieżąca

ser extent – current consumption.

konsumpcja.
Znacząco wzrosła również akcja kredytowa dla sektora przed-

The pool of loans for businesses grew significantly as well – by

siębiorstw – o 42,1 mld zł (+24%). Wynika to zarówno ze

PLN 42.1 billion (+24%). This was due to both the above-men-

wspomnianej wcześniej aktywności inwestycyjnej, jak również

tioned investment activity, as well as to the growing demand of

z rosnącego zapotrzebowania firm na finansowanie kapitału

companies for funds to finance working capital.

obrotowego.
Grupą klientów, wśród której zaobserwowano wyraźny spadek

The group of customers which saw a clear decline in the volu-

wolumenu kredytów, były jednostki budżetu centralnego, gdzie

me of loans were the state-budget funded operators, where the

11
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wartość kredytów i pożyczek spadła o 4,2 mld zł (-90,6%).

value

Zmiana ta jest wynikiem wspomnianej już dobrej sytuacji

(-90.6%). This development resulted from the mentioned sound

of

loans

decreased

by

PLN

4.2

billion

finansowej sektora, która pozwoliła finansować wydatki

financial situation of the sector, which allowed to fund expen-

z dochodów bieżących. Podobne powody były przyczyną nie-

ses from current revenues. For similar reasons, loans to the

wielkiego wzrostu kredytów dla sektora instytucji samorządo-

local-government sector increased slightly – by PLN 1 billion

wych – o 1 mld zł (+6,6%).

(+6.6%).

Roczne zmiany kredytów sektora bankowego wg. segmentów klienta
Wyszczególnienie

31-12-2005

31-12-2006

31-12-2007

11,1%

22,8%

29,0%

– podmioty sektora finansowego

8,8%

34,6%

17,0%

– przedsiębiorstwa

3,4%

15,2%

24,2%

28,3%

3,5%

41,5%

-13,3%

-43,8%

-90,6%

6,4%

22,6%

6,6%

Depozyty klientów

– osoby fizyczne
– jednostki budżetu centralnego
– jednostki samorządu terytorialnego
Źródło: NBP

Annual change in loans of the banking sector, by customer segments
Wyszczególnienie

31-12-2005

31-12-2006

31-12-2007

11,1%

22,8%

29,0%

– financial sector operators

8,8%

34,6%

17,0%

– businesses

3,4%

15,2%

24,2%

– individuals

28,3%

3,5%

41,5%

-13,3%

-43,8%

-90,6%

6,4%

22,6%

6,6%

Customer deposits

– central budget operators
– local government operators
Source: NBP
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DZIAŁALNOŚĆ WŁASNA BGK
OWN ACTIVITIES OF BGK
DZIAŁALNOŚĆ DEPOZYTOWA

DEPOSIT OPERATIONS

Baza depozytowa Banku wzrosła w 2007 r. o 3 mld zł (+32%)

In 2007, the Bank’s deposit pool grew by PLN 3 billion (+32%)

w stosunku do stanu na koniec 2006 r., czyli ponad dwukrotnie

in relation to the end of 2006, more than twice faster than for

bardziej niż dla całego sektora bankowego.

the entire banking sector.

Wielkość gromadzonych przez Bank depozytów jest silnie uza-

The volume of deposits held by the Bank is heavily dependent

leżniona od napływu i odpływu środków od wąskiej grupy klu-

on the inflows and outflows of funds related to a narrow group

czowych klientów z sektora budżetowego. Środki te stanowiły

of key customers from the budged-funded sector. These funds

około 70% wartości średniego salda depozytów klientów

constitute about 70% the average volume of deposits of custo-

w całym 2007 r. i w największym stopniu przyczyniły się do tak

mers throughout 2007, and made a huge contribution to such

wysokiej dynamiki wzrostu. Ich krótkoterminowy charakter

dynamic growth. However, due to their short-term nature they

sprawia jednak, że nie mogą one stanowić stabilnej bazy np. dla

can not provide a stable base for the development of lending.

rozwoju działalności kredytowej.
Najbardziej dochodowe dla Banku były środki utrzymywane

Most profitable were funds held by customers on current acco-

przez klientów na rachunkach bieżących. Dostarczyły one

unts. They contributed with approximately 50% to the total

około 50% dochodu odsetkowego z całości depozytów

income from deposits in 2007. Rising interest rates further

w 2007 r. Rosnące stopy procentowe dodatkowo zwiększyły

boosted their profitability. The customers with the highest amo-

jeszcze ich rentowność. Klientami o największej wartości zgro-

unt of funds accumulated on the accounts included companies

madzonych na rachunkach środków były przedsiębiorstwa oraz

and entities funded from the central budget.

jednostki budżetu centralnego.

Wielkość i struktura klientowska bazy depozytowej
w działalności własnej (mln PLN)
31-12-2006

31-12-2007

Zmiana

Wyszczególnienie
Wykonanie

Struktura

Wykonanie

Struktura

Nominalna

%

9 252,8

100%

12 241,4

100%

2 988,6

32%

Podmioty sektora
finansowego

157,7

1,7%

238,6

1,9%

80,8

51,2%

Podmioty sektora
niefinansowego

2 471,3

26,7%

2 445,3

20%

2 770,4

-1,1%

910,8

9,8%

869,1

7,1%

910,8

-4,6%

1 560,5

16,9%

1 576,1

12,9%

1 859,6

1,0%

6 623,8

71,6%

9 557,6

78,1%

6 727,6

44,3%

6 457,5

69,8%

9 325,5

76,2%

6430,6

44,4%

166,3

1,8%

232,1

1,9%

297,0

39,6%

Depozyty klientów

– osoby fizyczne
– przedsiębiorstwa
Podmioty sektora
budżetowego
– jednostki budżetu
centralnego
– jednostki samorządu terytorialnego
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The size and customer structure of the deposit base
of own operations (PLN million)
31-12-2006

31-12-2007

Zmiana

No.
Actual

Structure

Actual

Structure

Nominalna

%

9 252,8

100%

12 241,4

100%

2 988,6

32%

157,7

1,7%

238,6

1,9%

80,8

51,2%

2 471,3

26,7%

2 445,3

20%

2 770,4

-1,1%

– Individuals

910,8

9,8%

869,1

7,1%

910,8

-4,6%

– Businesses

1 560,5

16,9%

1 576,1

12,9%

1 859,6

1,0%

Budget sector
operators

6 623,8

71,6%

9 557,6

78,1%

6 727,6

44,3%

6 457,5

69,8%

9 325,5

76,2%

6430,6

44,4%

166,3

1,8%

232,1

1,9%

297,0

39,6%

Customer deposits
Financial sector
operators
Non-financial sector
operators

– Central budget operators
– Local government
operators

Udziały rynkowe w depozytach klientów działalności własnej
Wykonanie
Wyszczególnienie

Zmiana w p.p.
31-12-2006

31-12-2007

2,2%

2,5%

0,3

– podmioty sektora finansowego

0,8%

0,9%

0,2

– przedsiębiorstwa

1,0%

0,9%

-0,1

– osoby fizyczne

0,4%

0,4%

-0,1

36,4%

35,1%

-1,3

1,1%

1,3%

0,2

Depozyty klientów

– jednostki budżetu centralnego
– jednostki samorządu terytorialnego

Market share of deposits of customers within own operations
Actual
No.

Change (pp)
31-12-2006

31-12-2007

2,2%

2,5%

0,3

– financial sector operators

0,8%

0,9%

0,2

– businesses

1,0%

0,9%

-0,1

– individuals

0,4%

0,4%

-0,1

36,4%

35,1%

-1,3

1,1%

1,3%

0,2

Customer deposits

– central budget operators
– local government operators
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DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA

LENDING

Aktywa kredytowe Banku wzrosły w 2007 r. o 1,1 mld zł

The Bank’s lending increased in 2007 by 1.1 billion (+38%),

(+38%), czyli znacząco wyżej od dynamiki wzrostu całego sek-

which was significantly above the growth dynamics of the enti-

tora bankowego.

re banking sector.

Największą dynamikę akcji kredytowej Bank odnotował

The most dynamic Bank’s lending was in the segment of busi-

w segmencie przedsiębiorstw – wzrost o 0,7 mld zł (+63%).

nesses – an increase of PLN 0.7 billion (+63%). Conducive was

Sprzyjała temu dobra koniunktura wśród firm sektora budowla-

prosperity in the construction sector, for which the Bank had

nego, dla których Bank rozwinął ofertę produktów finansowania

developed a range of housing financing products. Loans for pro-

budownictwa mieszkaniowego. Kredyty budowlane dla dewelo-

perty developers accounted for about half of all new lending by

perów stanowiły około połowę wartości wszystkich nowych kre-

the Bank to businesses. Substantial growth was also recorded in

dytów udzielonych przez Bank podmiotom gospodarczym.

the group of investment loans in connection with the growing

Istotny wzrost miał także miejsce w grupie kredytów inwestycyj-

demand of companies for funding development projects. The

nych w związku z rosnącym zapotrzebowaniem przedsiębiorstw

dominant group of customers, which was the recipient of about

na środki na realizację przedsięwzięć rozwojowych. Dominującą

90% of the total amount of funding, were small and medium-

grupą klientów, która była odbiorcą około 90% ogólnej kwoty

sized enterprises.

finansowania, były małe i średnie przedsiębiorstwa.
Sektor budżetowy był również segmentem, w którym Bank zna-

The budget sector was also a segment in which the Bank has

cząco zwiększył swoje zaangażowanie kredytowe – wzrost

substantially increased its lending – an increase of PLN 0.3 bil-

o 0,3 mld zł (+23%). Kluczowymi klientami, którym Bank

lion (+23%). The key customers to which the Bank has provi-

zapewnił finansowanie, były gminy i powiaty ziemskie. Stały

ded funding included municipalities and country districts. They

się one odbiorcą około 80% wartości udzielonych temu sekto-

received about 80% of loans in this loan segment.

rowi kredytów.
Rok 2007 był również okresem znaczącej poprawy jakości port-

2007 was also a period of significant improvement in the quali-

fela kredytowego. Udział kredytów zagrożonych spadł z pozio-

ty of the loan portfolio. The share of non-performing loans dec-

mu 6,1% na koniec 2006 r. do 3,2% na koniec 2007 r. Ich war-

lined from 6.1% at the end of 2006 to 3.2% at the end of 2007.

tość zmniejszyła się o około 45 mln zł do poziomu 124 mln zł

Their value has decreased by about PLN 45 million to a level of

na koniec 2007 r., przy znaczącym wzroście akcji kredytowej.

PLN 124 million at the end of 2007, with a significant increase

Efekt ten został osiągnięty m.in. dzięki sprawnej windykacji

in lending. This effect was achieved, inter alia, thanks to the

kredytów nieregularnych.

recovery of irregular loans.

Obok działalności kredytowej Bank uzupełniał również ofertę dla

Lending was complemented by offering to local governments

jednostek samorządowych w zakresie organizowania i gwaran-

services of arranging and underwriting the issue of municipal

towania emisji obligacji komunalnych. Wśród organizatorów

bonds. Among the arranger of such programmes, the Bank ran-

tego typu programów uplasował się na trzeciej pozycji pod

ked third in terms of debt incurred by the issuers, and second in

względem zadłużenia emitentów oraz drugiej pozycji pod wzglę-

terms of the number of programmes arranged. BGK arranged

dem ilości zorganizowanych programów. BGK był organizatorem

83 municipal bond issue programmes for 71 issuers, including:

83 programów emisji obligacji komunalnych dla 71 emitentów,

63 programmes for cities and municipalities, 17 for districts

w tym: 63 programów dla miast i gmin, 17 dla powiatów oraz

and 3 for provinces. The volume of the supported programs was

3 dla województw. Wartość obsługiwanych programów wyniosła

PLN 0.6 billion at the end of 2007 (an increase of PLN 1 billion

0,6 mld zł na koniec 2007 r. (wzrost o 1 mld zł w porównaniu

compared to the end of 2006). This allowed to further streng-

z końcem 2006 r.). Pozwoliło to na dalsze umocnienie silnej

then the strong market position BGK in this area.

pozycji rynkowej BGK w tym obszarze.
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Wielkość i struktura portfela kredytowego
w działalności własnej (mln PLN)
31-12-2006

31-12-2007

Zmiana

Wyszczególnienie
Wykonanie
Kredyty brutto
Podmioty sektora finansowego
Podmioty sektora
niefinansowego
– osoby fizyczne
– przedsiębiorstwa
Podmioty sektora
budżetowego
– jednostki budżetu
centralnego
– jednostki samorządu
terytorialnego

Struktura

Wykonanie

Struktura

Nominalna

%

2 816,8

100%

3 884,2

100%

1 067,4

37,9%

103,4

3,7%

129,7

3,3%

26,3

25,4%

1 252,9

44,5%

1 963,0

50,5%

710,2

56,7%

124,2

4,4%

126,4

3,3%

2,1

1,7%

1 128,6

40,1%

1 836,6

47,3%

708,0

62,7%

1 460,5

51,9%

1 791,5

46,1%

330,9

22,7%

32,0

1,1%

39,3

1,0%

7,3

22,8%

1428,5

50,7%

1 752,2

45,1%

323,6

22,7%

The size and structure of gross loan portfolio
in own operations (PLN million)
31-12-2006

31-12-2007

Change

No.
Actual

Structure

Actual

Structure

Nominal

%

2 816,8

100%

3 884,2

100%

1 067,4

37,9%

103,4

3,7%

129,7

3,3%

26,3

25,4%

1 252,9

44,5%

1 963,0

50,5%

710,2

56,7%

– Individuals

124,2

4,4%

126,4

3,3%

2,1

1,7%

– Businesses

1 128,6

40,1%

1 836,6

47,3%

708,0

62,7%

Budget sector
operators

1 460,5

51,9%

1 791,5

46,1%

330,9

22,7%

32,0

1,1%

39,3

1,0%

7,3

22,8%

1428,5

50,7%

1 752,2

45,1%

323,6

22,7%

Gross loans
Financial sector
operators
Non-financial sector
operators

– Central budget operators
– Local government
operators
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Udziały rynkowe w kredytach klientów działalności własnej
Wykonanie
Wyszczególnienie

Zmiana w p.p.
31-12-2006

31-12-2007

0,8%

0,8%

0,0

– podmioty sektora finansowego

0,8%

0,8%

0,0

– przedsiębiorstwa

0,6%

0,8%

0,2

– osoby fizyczne

0,1%

0,1%

0,0

– jednostki budżetu centralnego

0,7%

9,1%

8,4

– jednostki samorządu terytorialnego

9,9%

11,4%

1,5

Kredyty

BGK’s market share – credit portfolio of own operations
Actual
Item

Change (pp)
31-12-2006

31-12-2007

0,8%

0,8%

0,0

– financial sector operators

0,8%

0,8%

0,0

– businesses

0,6%

0,8%

0,2

– individuals

0,1%

0,1%

0,0

– central budget operators

0,7%

9,1%

8,4

– local government operators

9,9%

11,4%

1,5

Loans

DZIAŁALNOŚĆ NA RYNKU PIENIĘŻNYM I RYNKU

OPERATIONS IN THE MONEY MARKET

DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

AND DEBT MARKET

Zaangażowanie Banku w poszczególne rodzaje instrumentów

The involvement of the Bank in various types of financial

finansowych było uzależnione od wielkości napływu środków

instruments depended on the influx of deposits from large

depozytowych od dużych klientów instytucjonalnych oraz od

institutional customers and the changing situation on the inter-

zmieniającej się sytuacji na rynku międzybankowym. Portfel

bank market. The portfolio of interbank deposits amounted at

lokat międzybankowych wyniósł na koniec 2007 r. 5,5 mld zł

the end of 2007 to PLN 5.5 billion (+41%), while the volume

(+41%), zaś wartość dłużnych papierów wartościowych

of debt instruments to PLN 4.1 billion (-31%).

4,1 mld zł (-31%).
Większość środków pozyskiwanych w postaci depozytów

Most of the funds derived in the form of deposits came prima-

pochodziła przede wszystkim z transakcji o krótkoterminowym

rily from short-term transactions of relatively high unit value. In

charakterze i relatywnie wysokiej wartości jednostkowej.

view of the need to preserve a secure level of liquidity, the Bank

Z uwagi na konieczność zachowania bezpieczeństwa płynno-

invested these funds primarily in interbank deposits and debt

ściowego Bank inwestował te zasoby głównie w lokaty między-

securities issued by the Treasury and the NBP.

bankowe oraz dłużne papiery wartościowe emitowane przez
Skarb Państwa i NBP.
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Udział aktywów o krótkoterminowym charakterze, tj. lokat mię-

The share of short-term assets, such as interbank deposits, bank

dzybankowych, bonów pieniężnych i bonów skarbowych w cało-

bills and Treasury bills located in their entirety on the money

ści aktywów ulokowanych na rynku pieniężnym i rynku dłużnych

market and debt market remained at a relatively high level

papierów wartościowych utrzymywał się na relatywnie wysokim

(approximately 82%), though in several months were subject to

poziomie (około 82%), choć na przestrzeni kolejnych miesięcy

significant fluctuations.

podlegał istotnym fluktuacjom.
Większą stabilnością odznaczał się portfel długoterminowych

Greater stability was recorded in the portfolio of long-term debt

instrumentów dłużnych, tj. obligacji Skarbu Państwa. Wartość

instruments, i.e. Treasury bonds. The value of this portfolio in

tego portfela na przestrzeni 2007 r. oscylowała pomiędzy

2007 varied between PLN 1.0 and 1.6 billion.

1,0 a 1,6 mld zł.
Bank realizował również zlecane przez Ministerstwo Finansów

The Bank also performed services assigned by the Ministry of

usługi w zakresie operacji na krajowym i zagranicznym rynku

Finance in the operations on the domestic and foreign financial

finansowym przy obrotach przekraczających 870,5 mld zł (+50%).

markets, with a turnover in excess of PLN 870.5 billion (+50%).

PROGRAMY I ZADANIA ZLECONE

ASSIGNED PROGRAMMES AND TASKS

W ramach działalności własnej Bank prowadzi szereg progra-

As part of its own operations the Bank operates a number of

mów i zadań zleconych mu przez władze państwowe.

programmes and tasks assigned by state authorities.

Jednym z najważniejszych jest administrowanie tzw. systemem

One of the most important is the administration of the so-cal-

prefinansowania projektów i działań współfinansowanych

led system for project pre-funding and measures supported with

z funduszy UE. Celem programu jest zwiększenie zdolności

EU funds. The programme aims to increase the capacity of the

polskiej gospodarki do absorpcji funduszy UE. W ramach tej

Polish economy to absorb EU funds. As part of this activity in

działalności w 2007 r. wypłacono łącznie 2,6 mld zł, w tym

2007 a total of PLN 2.6 billion were disbursed, including in the

w ramach:

framework of:

• Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regional-

• Integrated Regional Operational Programme (IROP) – PLN

nego (ZPORR) wypłacono 1,9 mld zł,

1.9 billion,

• Sektorowego Programu Operacyjnego „Transport” wypłacono

• Sectoral Operational Programme “Transport” – PLN 0.5 bil-

0,5 mld zł,

lion,

• Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkuren-

• Sectoral Operational Programme “Improvement of the

cyjności Przedsiębiorstw” wypłacono 0,1 mld.

Competitiveness of Enterprises” – 0.1 billion.

Od 2005 r. BGK realizuje zadania wynikające z ustawy

Since 2005 BGK has carried out the tasks arising from the law

o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów

on state aid and restructuring of public health care institutions.

opieki zdrowotnej. W 2006 r. Bank zakończył proces podpisy-

In 2006 the Bank has completed the process of signing the loan

wania umów pożyczkowych. W roku 2007 realizacja programu

agreements. In 2007, the implementation of the programme

opierała się w głównej mierze na obsłudze pożyczek udzielo-

was based largely on the handling of loans granted in previous

nych w latach ubiegłych oraz na zwiększaniu kwot udzielonych

years and the increasing of amounts of previously-given loans

wcześniej pożyczek (o kwotę 0,3 mld zł). Od początku trwania

(with PLN 0.3 billion). Since the start of the programme a total

programu wypłacono łącznie 2 mld zł, zaś łączna wartość

of PLN 2 billion were disbursed, while the total volume of con-

zawartych umów na koniec 2007 r. wynosiła 1,9 mld zł.

tracts at the end of 2007 amounted to PLN 1.9 billion.

Od 2003 r. Bank realizuje zadania w zakrese wspierania kon-

Since 2003 the Bank has carried out tasks in support of export

traktów eksportowych w ramach Programu Dopłat do

contracts under the Programme of Interest Subsidies to fixed

Oprocentowania Kredytów Eksportowych o stałej stopie pro-

interest rate Export Loans (DOKE). In 2007, the subsidies

centowej (DOKE). W 2007 r. dopłatami objęte zostały kredyty

covered loans for export contracts for a total volume of USD

dla kontraktów eksportowych o łącznej wartości 208 mln USD.

208 million.
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Od 2006 r. Bank zajmuje się obsługą wypłat świadczeń pienięż-

Since 2006 the Bank has also handled the payments of cash

nych wynikających z realizacji prawa do rekompensaty z tytułu

benefits arising from the implementation of the right to com-

pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

pensation for leaving real property outside the current borders

(tzw. ustawa zabużańska z 8 lipca 2005 r.). W 2007 r. Bank

of Poland (the so-called ustawa zabużańska of 8 July 2005). In

dokonał 2 526 wypłat o wartości 86,1 mln zł (w tym w formie

2007 The Bank made 2,526 payments worth PLN 86.1 million

gotówkowej na kwotę 13,1 mln zł).

(including in the form of cash amounting to PLN 13.1 million).

Bank realizuje również zadania we współpracy z Ministerstwem

The Bank has also carried out tasks in cooperation with the

Finansów w zakresie obsługi zadłużenia zagranicznego Polski.

Ministry of Finance in terms of servicing foreign debt of

Na koniec 2007 r. wartość zagranicznych zobowiązań Skarbu

Poland. At the end of 2007, the value of foreign liabilities of the

Państwa będących w obsłudze wyniosła 42,3 mld USD, a należ-

Treasury handled by the Bank amounted to USD 42.3 billion,

ności 1,5 mld USD. Zrealizowane obroty na rachunkach

and receivables USD 1.5 billion. The actual turnover on the

Ministerstwa Finansów w NBP w 2007 r. wyniosły 51,5 mld zł.

accounts of the Ministry of Finance at the NBP in 2007 amounted to PLN 51.5 billion.

Ponadto Bank prowadził również szereg powierzonych mu pro-

In addition, the Bank also conducted a series of smaller-scale

gramów o mniejszej skali działania m.in. Program Pierwszy

programmes entrusted to it, including the First Business

Biznes, Program Kredytów dla Lekarzy i Pielęgniarek, Program

Programme, Loan Scheme for Doctors and Nurses, Loan

Kredytów na Usuwanie Skutków Powodzi, Osuwisk Ziemnych

Scheme for Removing the Impact of Floods, Landslides and

i Huraganów, Program Efektywności Energetycznej GEF

Windstorms, GEF (Global Environment Facility) Energy

(Global Environment Facility), Program Dofinansowywania

Efficiency

Budowy Obiektów Sportwych.

Construction of Sporting Facilities.

Programme,

Programme

to

Subsidise

the

PORTFEL AKCJI I UDZIAŁÓW
Według stanu na koniec 2007 r. łączne zaangażowanie brutto

PORTFOLIO OF SHARES

z tytułu akcji i udziałów Banku wyniosło 196,7 mln zł i spadło

As of the end of 2007, total gross exposure to shares held by the

w stosunku do końca 2006 r. o 11,1 mln zł. Spadek wartości tej

Bank amounted to PLN 196.7 million and decreased in compa-

pozycji na przestrzeni 2007 r. był następstwem przede wszyst-

rison to year-end 2006 by PLN 11.1 million. The decrease in

kim realizacji procesu sprzedaży części portfela akcji przekaza-

value of this item over 2007 was primarily due to selling some

nych BGK w 2005 r. na podniesienie funduszu statutowego.

part of the portfolio of shares transferred to BGK in 2005 to
raise the statutory fund.

WYNIKI FINANSOWE DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ

FINANCIAL RESULTS OF OWN OPERATIONS

BILANS

BALANCE SHEET

Suma bilansowa działalności własnej na koniec 2007 r. wynio-

The balance-sheet total of own operations at year-end 2007

sła 14 646,6 mln zł i była o 10 % wyższa od stanu na koniec

amounted to PLN 14,646.6 million and was 10% higher than at

poprzedniego roku.

the end of the previous year.
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Skład i struktura portfela akcji i udziałów działalności własnej
na dzień 31.12.2007 r. (w mln PLN)
31-12-2007
Item
Wartość

Struktura

105.7

53.7%

Mennica Polska S.A.

49.2

25.0%

Polimex Mostostal Siedlce S.A.

18.3

9.3%

Pekaes S.A.

13.1

6.6%

Elektrociepłownia Będzin S.A.

10.3

5.2%

Ferrum S.A.

7.9

4.0%

Fasing S.A.

3.3

1.7%

Orzeł S.A.

3.0

1.5%

Rafamet S.A.

0.3

0.2%

Mewa S.A

0.3

0.1%

Portfel spółek zależnych

63.3

32.2%

Bud-Bank S.A.

39.5

20.1%

Krajowy Fundusz Kapitałowy

23.8

12.1%

Portfel akcji i udziałów mniejszościowych

27.7

14.1%

PZU S.A.

13.9

7.1%

KUKE S.A.

13.0

6.6%

0.8

0.4%

196.7

100.0%

Portfel akcji z dokapitalizowania

Pozostałe akcje i udziały
Razem wg ceny nabycia / wniesienia
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Composition and structure of the portfolio of shares held
as part of own operations at 31/12/2007 (PLN million)
31-12-2007
Item
Amount

Structure

105.7

53.7%

Mennica Polska S.A.

49.2

25.0%

Polimex Mostostal Siedlce S.A.

18.3

9.3%

Pekaes S.A.

13.1

6.6%

Elektrociepłownia Będzin S.A.

10.3

5.2%

Ferrum S.A.

7.9

4.0%

Fasing S.A.

3.3

1.7%

Orzeł S.A.

3.0

1.5%

Rafamet S.A.

0.3

0.2%

Mewa S.A

0.3

0.1%

Portfolio of subsidiaries

63.3

32.2%

Bud-Bank S.A.

39.5

20.1%

Krajowy Fundusz Kapitałowy

23.8

12.1%

Portfolio of minority shares

27.7

14.1%

PZU S.A.

13.9

7.1%

KUKE S.A.

13.0

6.6%

0.8

0.4%

196.7

100.0%

Portfolio of shares from recapitalization

Other shares
Value by acquisition price, total
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Po stronie aktywów największy udział w notowanym wzroście

The loans portfolio was the item of assets which contributed

sumy bilansowej miał portfel kredytowy. Jego wartość brutto na

most to the increase in the balance-sheet total. Its gross value at

koniec 2007 r. była wyższa o 1 067,4 mln zł (37,9%) od stanu

the end of 2007 was higher by 1,067.4 million (37.9%) than at

z końca 2006 r.

the end of 2006.

Stan portfela lokat międzybankowych wyniósł na koniec 2007 r.

The volume of interbank deposit portfolio amounted at the end of

5 470 mln zł i był wyższy o 41% od stanu z roku poprzednie-

2007 to PLN 5,470 million and was higher by 41% than at the end

go. Stan portfela dłużnych paierów wartościowych (wg ceny

of the preceding year. The volume of debt securities portfolio (by

nabycia) wyniósł 4 082,6 mln zł i był mniejszy o 31% niż

purchase price) amounted to PLN 4 082.6 million and was about

w roku poprzednim.

31% less than in the previous year.

Portfel akcji i udziałów na koniec 2007 r. wyniósł 379,2 mln zł

The portfolio of shares at the end of 2007 amounted to PLN

i było to 0 27,3 mln więcej niż w 2006 r.

379.2 million and was 27.3 million more than in 2006.

Wzrost sumy bilansowej działalności własnej po stronie pasyw-

The increase in balance-sheet total on the side of liabilities was

nej dokonał się przede wszystkim za sprawą wzrostu bazy

primarily due to an increase in deposits. The volume of deposit

depozytowej Banku. Wielkość bazy depozytowej na koniec

base at the end of 2007 was higher by PLN 2,988.6 million

2007 r. była wyższa o 2 988,6 mln zł (32,3%) w stosunku do

(32.3%) in relation to the end of 2006. The biggest increase in

stanu z końca 2006 r. Największy przyrost depozytów w sto-

deposits in relation to the end of 2006 was recorded in the depo-

sunku do końca 2006 r. odnotowano w ramach środków depozy-

sit funds derived from the central budget operators.

towych pozyskiwanych od jednostek budżetu centralnego.
Zobowiązania kredytowe zaciągane w ramach działalności wła-

Loan commitments under Bank’s own activities increased by

snej wzrosły o 22,2 mln zł (16,9%) względem końca 2006 r.

PLN 22.2 million (16.9%) in relation to the end of 2006.

Na koniec grudnia 2007 r. wartość funduszy działalności wła-

At the end of December 2007, the volume of funds of own ope-

snej wyniosła 1 311,2 mln zł. Była to wielkość o 82,7 mln zł

rations amounted to PLN 1,311.2 million, which was PLN 82.7

(6,7%) wyższa od notowanej na koniec 2006 r.

million (6.7%) higher than at the end of 2006.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INCOME STATEMENT

Wartość zysku wypracowanego w efekcie działalności własnej

The volume of profit earned in 2007 as a result of own opera-

cechowała się w 2007 r. dużą dynamiką.

tions was characterized by large dynamics.

W 2007 r. Bank w ramach działalności własnej wypracował

In 2007 the Bank, under its own operations, earned PLN 124.7

124,7 mln zł zysku netto (153,0 mln zł zysku brutto). Wielkość

million net profit (PLN 153.0 million of pre-tax profit). This

ta przewyższała wartość zysku wypracowaną w 2006 r.

figure exceeded the value of profit earned in 2006 by PLN 54.8

o 54,8 mln zł, tj. o 78,3%.

million, i.e. by 78.3%.

O uzyskanym wzroście wyniku na działalności bankowej przesą-

The increase in result on banking operations was significantly

dził znacznie wyższy od osiągniętego w roku poprzednim wynik

higher than that achieved in the previous year primarily due to

z tytułu odsetek (o 31,2 mln zł, tj. o 26,5%). Powyższy wzrost

interest income (PLN 31.2 million, up 26.5%). This growth was

osiągnięto przede wszystkim w efekcie wzrostu wolumenów kre-

achieved primarily as a result of the growth in the volume of

dytów i depozytów. Ograniczony wpływ miał natomiast notowa-

loans and deposits. Limited impact had the rising trend of mar-

ny w 2007 r. wzrostowy trend stóp procentowych na rynku.

ket interest rates in 2007. The positive effect of these develop-

Pozytywny efekt tych zmian był widoczny przede wszystkim

ments was evident mainly in two areas of the bank’s operations:

w dwóch obszarach działalności banku: depozytach terminowych

term deposits for individuals and current accounts of busi-

dla osób fizycznych oraz rachunkach bieżących przedsiębiorstw.

nesses.

Wynik z tytułu prowizji wyniósł w 2007 r. 58,3 mln zł i był

Result from commission in 2007 amounted to 58.3 million and

o 2,9 mln zł (5,3%) wyższy od uzyskanego w 2006 r. Wynik na

was PLN 2.9 million (5.3%) higher than that achieved in 2006.

operacjach finansowych ukształtował się nieco poniżej (-2,7%)

Result on financial operations has been slightly below (-2.7%)

poziomu z 2006 r.

the level of 2006.
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Istotne znaczenie dla osiągniętych w 2007 r. wyników działal-

Important for the results achieved in 2007 on own operations

ności własnej miała wielkość poniesionych kosztów działania.

was the size of cost of operation incurred. With dynamically

Przy dynamicznie rosnącej sprzedaży i skali realizowanych

growing sales and the scale of operations the Bank’s cost of

operacji Bank utrzymał w 2007 r. koszty działania na poziomie

operation remained in 2007 at the level of the previous year.

z roku poprzedniego. Ich suma była tylko o 1,0 mln zł wyższa

Their total was only about PLN 1.0 million higher than that in

od notowanej w 2006 r. Poziom kosztów osobowych (w tym

2006. The level of personnel costs (including in particular the

przede wszystkim kosztów wynagrodzeń i ich pochodnych) był

cost of salaries and their derivatives) was comparable to that

porównywalny do poniesionego w roku poprzednim.

incurred in the previous year.

Różnica wartości rezerw i aktualizacji wartości aktywów finan-

The difference between the value of provisions and revaluation

sowych w 2007 r. była dodatnia (tj. wykazywała przewagę doko-

of financial assets in 2007 was positive (i.e. there was an excess

nywanych odpisów nad rozwiązaniami) i wyniosła 1,0 mln zł.

of impairment over reversals) and amounted to PLN 1.0 million.

Wyniki uzyskane w ramach działalności własnej w 2007 r.

Results obtained as part of own operations in 2007 improved

wpłynęły na poprawę kluczowych wskaźników efektywności,

the key performance indicators, including C/I, ROE and ROA.

w tym wskaźnika C/I, ROE i ROA.
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DZIAŁALNOŚĆ ZLECONA
ASSIGNED OPERATIONS
Poza działalnością stricte komercyjną, BGK prowadzi szereg

Apart from purely commercial activities, BGK has been assi-

działań zleconych mu przez władze państwowe, polegających na

gned a number of operations by state authorities, which consist

udzielaniu finansowego wsparcia wybranym podmiotom z sek-

in granting financial support to selected entities from the sec-

torów uznanych za strategiczne lub wspierających ważne dla

tors deemed strategic to or supportive of processes vital for the

polskiej gospodarki procesy.

Polish economy.

BGK zarządza dwunastoma funduszami:

BGK manages twelve funds:

– Krajowy Fundusz Mieszkaniowy

– National Housing Fund

– Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych

– National Loan Guarantee Fund

– Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich

– Student Loan Fund

– Fundusz Termomodernizacji

– Thermal Modernization Fund

– Fundusz Żeglugi Śródlądowej

– Inland Navigation Fund

– Fundusz Hipoteczny

– Mortgage Fund

– Fundusz Dopłat

– Subsidy Fund

– Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych

– Municipal Development Fund

– Fundusz Poręczeń Unijnych

– EU Guarantee Fund

– Krajowy Fundusz Drogowy

– National Road Fund

– Fundusz Kredytu Technologicznego

– Technology Loan Fund

– Fundusz Kolejowy

– Rail Fund

DZIAŁALNOŚĆ I WYNIKI FINANSOWE
FUNDUSZY

ACTIVITIES AND FINANCIAL RESULTS OF
FUNDS

FUNDUSZE KREDYTOWE

LOAN FUNDS

KRAJOWY FUNDUSZ MIESZKANIOWY (KFM)
Głównym

celem

działalności

Krajowego

NATIONAL HOUSING FUND (KFM)
Funduszu

The main objective of the National Housing Fund (KFM) is to

Mieszkaniowego (KFM) jest kredytowanie społecznego czynszo-

provide loans to social-housing construction and the technical

wego budownictwa mieszkaniowego oraz infrastruktury technicz-

infrastructure accompanying residential construction.

nej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.

In 2007 KFM was credited with funds from the budget amoun-

W 2007 r. KFM został zasilony środkami z budżetu w wysoko-

ting to PLN 408.2 million. From this amount 93 loans were

ści 408,2 mln zł. Z tych środków udzielono 93 kredytów na

granted totalling PLN 382.4 million. 6,719 dwellings co-finan-

kwotę 382,4 mln zł. Oddano do użytku 6 719 mieszkań, któ-

ced under the Fund were completed.

rych budowę współfinansowano ze środków Funduszu.
KFM od początku funkcjonowania (tj. od 1996 r.) udzielił łącz-

Since the beginning of its operation (ie since 1996) KFM has

nie 6 187,4 mln zł kredytów. Do użytku oddano w sumie ponad

granted a total of PLN 6,187.4 million worth of loans. More

78 tysięcy mieszkań finansowanych z udziałem kredytu ze środ-

than 78,000 dwellings co-financed with loans from the KFM

ków KFM.

were completed.

Portfel kredytów KFM w 2007 r. wyniósł 5 358 mln zł i było to

The portfolio of KFM loans in 2007 amounted to PLN 5,358

o 324,1 mln zł (6,4%) więcej niż przed rokiem. Wzrostowi port-

million, about PLN 324.1 million (6.4%) more than the year

fela kredytowego towarzyszył spadek o 155,3 mln zł

before. The growth of the loan portfolio was accompanied by a

(-18,4%) stanu kredytów zagrożonych. Ich udział w portfelu

decrease of PLN 155.3 million (-18.4%) of non-performing
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ogółem spadł z 16,7% w 2006 r. do 12,8%. Świadczy to

loans. Their share of total portfolio decreased from 16.7% in

o poprawie jakości ekspozycji kredytowych KFM i efektywności

2006 to 12.8%. It is indicative of improved quality of KFM loan

podejmowanych przez kredytobiorców działań w ramach uzgod-

exposure and effectiveness of actions taken by borrowers as part

nionych z BGK programów poprawy ich sytuacji ekonomiczno-

of programmes to improve their economic and financial situ-

finansowej. W konsekwencji możliwe było przekwalifikowanie

ation negotiated with BGK. Consequently, it was possible to

szeregu ekspozycji kredytowych do niższych klas ryzyka.

move the loan exposure to lower risk classes.

W 2007 r. KFM wypracował 168,1 mln zł zysku.

In 2007 KFM worked out PLN 168.1 million of profit.

FUNDUSZ KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO (FKT)
Prawną

podstawą

funkcjonowania

Funduszu

TECHNOLOGY LOAN FUND (FKT)
Kredytu

The Technology Loan Fund (FKT) operates pursuant to the

Technologicznego (FKT) jest ustawa o niektórych formach

2005 Law on certain forms of innovation support. The objective

wspierania działalności innowacyjnej z 2005 r. Celem Funduszu

of the Fund is to support entrepreneurs pursuing innovative pro-

jest wsparcie przedsiębiorców realizujących innowacyjne przed-

jects and facilitate the transfer of new technologies from scien-

sięwzięcia oraz zwiększenie transferu nowych technologii

tific research centres to businesses. Technology loans are gran-

z ośrodków naukowo-badawczych do przedsiębiorstw. Kredyty

ted on commercial terms, as investment loans, with an option to

technologiczne udzielane są na warunkach rynkowych, jako

write off some part of the loan. The Fund’s has operated since

kredyty inwestycyjne, z możliwością umorzenia części kwoty

early 2006.

kredytu. Działalność operacyjną Funduszu rozpoczęto na
początku 2006 r.
W 2007 r. miały miejsce zmiany w działalności FKT związane

In 2007, FKT operations were modified due to legal restrictions

z prawnymi możliwościami realizowania przez niego działalno-

on its statutory work. The lending activity was suspended in

ści ustawowej. Działalność kredytowa została wstrzymana

early 2007 in connection with the decision of the European

z początkiem 2007 r. w związku z decyzją Komisji Europejskiej

Commission on state aid in the promotion of innovation.

dotyczącej pomocy państwa we wspieraniu działalności innowa-

Application of the Law on certain forms of innovation support

cyjnej. Stosowanie ustawy o niektórych formach wspierania

was significantly restricted after 31 December 2006. In mid-

działalności innowacyjnej po 31 grudnia 2006 r. zostało zasad-

2007, as a result of actions taken and arrangements with the

niczo ograniczone. W połowie 2007 r., w wyniku podjętych

Ministry of Economy, the Bank was authorized to grant loans

działań i uzgodnień z Ministerstwem Gospodarki, Bank uzyskał

from the FKT on revised terms, resulting from the broader legal

zgodę na udzielanie kredytów ze środków FKT na zmienionych

basis, taking into account the EU standards for the provision of

warunkach, wynikających z rozszerzonych podstaw prawnych,

public aid. In July, calls for applications for technology loans

uwzględniających normy unijne dotyczące udzielania pomocy

have resumed.

publicznej. Począwszy od lipca wznowiono nabór wniosków
o kredyt technologiczny.
W 2007 r. udzielonych zostało 7 kredytów technologicznych w

In 2007, seven technology loans were granted for a total amo-

łącznej kwocie 21,1 mln zł. Zrealizowano również 11 umorzeń

unt of PLN 21.1 million. Also, 11 write-offs were implemented

części kredytów technologicznych na łączną kwotę 1,5 mln zł.

for a total of PLN 1.5 million.

FUNDUSZ ROZWOJU INWESTYCJI KOMUNALNYCH (FRIK)
Głównym celem Funduszu jest udzielanie preferencyjnych kredy-

MUNICIPAL DEVELOPMENT FUND (FRIK)

tów gminom i ich związkom na przygotowanie dokumentacji pro-

The main objective of the Fund is to provide preferential loans

jektowej dla inwestycji komunalnych przewidzianych do współfi-

to municipalities and their associations to prepare project docu-
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nansowania ze środków Unii Europejskiej. Kwota kredytu może

mentation for municipal investments with EU co-funding. The

wynosić maksymalnie 500 tys. zł. W 2007 r. podpisano 85 umów

amount of the loan may be up to PLN 500,000. In 2007, 85 con-

na kwotę 14,5 mln zł. Wartość wypłaconych kredytów wyniosła

tracts were signed amounting to PLN 14.5 million. The value of

8 mln zł.

loans disbursed was PLN 8 million.

Suma bilansowa Funduszu na dzień 31.12.2007 r. wyniosła

Total assets of the Fund as at 31/12/2007 amounted to PLN

48,0 mln zł i była o 2,3% wyższa od notowanej na koniec

48.0 million, an increase of 2.3% against the end of 2006. The

2006 r. Zaangażowanie kredytowe Funduszu wyniosło 14,9 mln zł.

Fund’s loan exposure amounted to PLN 14.9 million.

Wynik finansowy FRIK za 2007 r. wyniósł 1,3 mln zł i był wyż-

FRIK financial result for 2007 was PLN 1.3 million and was

szy od uzyskanego w 2006 r.

higher than that achieved in 2006.

FUNDUSZ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ (FŻŚ)

INLAND NAVIGATION FUND (FŻŚ)

Fundusz ma na celu wspieranie śródlądowego transportu wod-

The Fund aims to promote the inland waterway transport thro-

nego poprzez dofinansowanie różnych przedsięwzięć dotyczą-

ugh the funding of various projects for the upgrading of inland

cych modernizacji sektora żeglugi śródlądowej, w tym działań

waterway transport sector, including measures aimed at impro-

mających na celu poprawę ochrony środowiska i bezpieczeństwa

ving environmental protection and safety of navigation. FŻŚ

żeglugi. FŻŚ udziela kredytów preferencyjnych, kredytów uzu-

grants preferential loans, supplementary loans in the form of

pełniających w formie dopłat do kredytów komercyjnych z moż-

subsidies to commercial loans with the possibility of partial

liwością ich częściowego umorzenia oraz pożyczek dla armato-

write-off, and loans for shipowners in inland navigation.

rów żeglugi śródlądowej.
1 maja 2007 r. działalność Funduszu została zawieszona

On 1 May 2007, the Fund’s activities have been suspended in

w związku z decyzją Komisji Europejskiej o uznaniu kredytów

connection with European Commission decision that the loans

ze środków FŻŚ za pomoc publiczną w świetle prawa wspólno-

from the FŻŚ are state aid under Community law. The Fund

towego. Ze środków Funduszu realizowano jedynie wypłaty

made only payments under loan agreements entered into with

w ramach umów kredytowych zawartych z armatorami przed

the shipowners before 1 May 2007.

dniem 1 maja 2007 r.
Wg stanu na koniec 2007 r. zaangażowanie kredytowe

By the end of 2007, the loan exposure of the Fund amounted to

Funduszu wyniosło 17,3 mln zł.

PLN 17.3 million.

Fundusz zamknął 2007 r. sumą bilansową w wysokości

The Fund closed 2007 with a balance-sheet total of PLN 32.9

32,9 mln zł, tj. wyższą niż w 2006 r. o 13,8%. Wg stanu na

million, ie higher than in 2006 by 13.8%. As at end-December

koniec grudnia 2007 r. zaangażowanie kredytowe Funduszu

2007, the Fund’s loan exposure amounted to PLN 17.3 million

wyniosło 17,3 mln zł i było niższe od wielkości notowanej na

and was lower than the at the end of 2006.

koniec 2006 r.
Wynik finansowy za 2007 r. wyniósł niecałe 0,5 mln zł i był

The profit for 2007 was close to PLN 0.5 million and was

wyższy od zanotowanego w roku poprzednim.

higher than in the previous year.

FUNDUSZ HIPOTECZNY (FH)

MORTGAGE FUND (FH)

Celem powstałego w 1992 r. Funduszu Hipotecznego było

The purpose of the Mortgage Fund, established in 1992, was to

zapewnienie finansowania bankom realizującym program zwią-

provide financing for banks pursuing programmes related to the

zany z udzielaniem kredytów hipotecznych na cele budownictwa

granting of mortgage loans for housing purposes. Systematic

mieszkaniowego. Systematyczny spadek stóp procentowych,

decrease in interest rates, as well as the progressive concentra-

a także postępująca koncentracja i wzrost konkurencyjności

tion and increased competition in the banking sector in provi-

w sektorze bankowym w zakresie udzielania kredytów hipotecz-

ding mortgage loans resulted in the FH exhausting its formula.

nych spowodowały, iż FH wyczerpał swoją formułę działania.
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11 października 2006 r. Minister Budownictwa podpisał z BGK

On 11 October 2006 the Minister of Construction signed an

umowę w sprawie przeniesienia wolnych środków Funduszu

agreement with BGK on the transfer of uncommitted funds

Hipotecznego do Funduszu Dopłat. Przekazanie nastąpiło

from the Mortgage Fund to the Subsidy Fund. The transfer

w trzech transzach, z których pierwsza, największa (w wysoko-

occurred in three tranches, the first and the largest of which

ści 60,0 mln zł) dokonana została w 2006 r. Kolejne nastąpiły

(PLN 60.0 million) was carried out in 2006. Another occurred

22 marca 2007 r. (w kwocie 4,5 mln zł) oraz 27 sierpnia 2007 r.

on 22 March 2007 (PLN 4.5 million) and 27 August 2007 (PLN

(w wysokości 1,6 mln zł).

1.6 million).

Na wniosek Ministra Budownictwa, 23 lipca 2007 r. Rada

At the request of the Minister of Construction, on 23 July 2007

Ministrów wyraziła zgodę na zamknięcie działalności

the Council of Ministers resolved to close down the operations

Funduszu Hipotecznego.

of the Mortgage Fund.

FUNDUSZE PORĘCZENIOWE

GUARANTEE FUNDS

FUNDUSZ PORĘCZEŃ UNIJNYCH (FPU)

EU GUARANTEE FUND (FPU)

Podstawowym celem działalności Funduszu Poręczeń Unijnych

The primary objective of the EU Guarantee Fund is to increase

jest zwiększenie dostępności kredytu oraz możliwości pozyski-

the availability of loans and the ability to raise funds from the

wania środków z emisji obligacji na pokrycie środków własnych

issue of bonds to increase own funds needed for the implemen-

potrzebnych do realizacji przedsięwzięć związanych z wyko-

tation of projects related to the use of the European Union

rzystaniem środków Unii Europejskiej.

funds.

Ustawa o FPU została znowelizowana z dniem 7 października

The FPU Law was amended with effect from 7 October 2006,

2006 r., co miało istotne znaczenie dla działalności Funduszu.

which was vital to the activities of the Fund. The amendments

Nowela poszerzyła zakres poręczeń FPU o gwarancje realizacji

to the FPU extended the scope of its operations to include pro-

przedsięwzięć, regwarancje, gwarancje dobrego wykonania

ject implementation guarantees, counter guarantees, counter

kontraktów udzielane w ramach portfela kontraktów.

performance guarantees for contracts, granted within the port-

Wprowadziła jednakową wysokość poręczenia/gwarancji bez

folio of contracts. The amendments introduced an equal amo-

względu na przeznaczenie środków z kredytu/emisji obligacji

unt of guarantee regardless of the allocation of funds from the

(na poziomie 80%). Zwiększyła także maksymalne kwoty porę-

loan / bond issue (at 80%). It also increased the ceiling of

czenia/gwarancji w ramach portfela kredytowego oraz portfela

guarantee within the loan and contract portfolios up to EUR

kontraktów do wysokości 500 tys. EUR, a dla jednostek samo-

500,000 and for local-government operators up to EUR 5 mil-

rządu terytorialnego do wysokości 5 mln EUR. Ponadto

lion. In addition, it pooled funds earmarked for loan guarante-

wydzieliła pulę środków na poręczenia kredytów na projekty,

es for projects that have not received funding from the EU.

które nie uzyskały dofinansowania ze środków UE .
W 2007 r. udzielono 161 poręczeń i gwarancji na kwotę

In 2007, 161 guarantees were granted, amounting to PLN 133.5

133,5 mln zł (ok. 2,5-krotnie wyższą niż w 2006 r.). Na wynik

million (about 2.5 times higher than in 2006). Project imple-

ten złożyły się również udzielone w wyniku nowelizacji ustawy

mentation guarantees for PLN 17.3 million and counter guaran-

gwarancje realizacji przedsięwzięcia na łączną kwotę

tees for a total amount of approximately PLN 2.7 million also

17,3 mln zł oraz regwarancje na łączną kwotę około 2,7 mln zł.

contributed to this result.

Na dzień 31.12.2007 r. Fundusz współpracował łącznie

As at 31/12/2007 the Fund cooperated with 30 banks and

z 30 bankami, a z 12 z nich były podpisane umowy portfelowe

signed portfolio contracts with 12 of them (in 2006 their num-

(w 2006 r. było to odpowiednio 30 i 6 banków).

ber was 30 and 6 banks, respectively).

Suma bilansowa FPU na koniec 2007 r. wyniosła 1 027,6 mln

Total assets of FPU at the end of 2007 amounted to PLN

zł i była o 5,8% wyższa niż w 2006 r. Ponad 98% aktywów

1,027.6 million, ie 5.8% higher than in 2006. More than 98%

Funduszu stanowiły środki utrzymywane w papierach warto-

of the Fund’s assets were debt securities (Treasury bills, NBP

ściowych (bonach skarbowych, bonach pieniężnych NBP i obli-

bills, Treasury bonds) and interbank deposits.

gacjach Skarbu Państwa) oraz w lokatach międzybankowych.
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Stan Funduszu na 31.12.2007 r. wyniósł 989,1 mln zł i wzrósł

On 31/12/2007 the Funds resources amounted to PLN 989.1 mil-

o 5,5% względem zamknięcia 2006 r.

lion and increased by 5.5% against the closure of 2006.

Wynik finansowy FPU w 2007 r. wyniósł 39,8 mln zł i wzrósł

The FPU’s financial result in 2007 amounted to PLN 39.8 mil-

względem 2006 r. o 8,2 mln zł.

lion and increased against 2006 by PLN 8.2 million.

KRAJOWY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH (KFPK)

NATIONAL LOAN GUARANTEE FUND (KFPK)

Celem Funduszu jest udzielanie poręczeń i gwarancji ułatwia-

The purpose of the Fund is to provide guarantees to help busi-

jących przedsiębiorcom finansowanie inwestycji za pomocą kre-

nesses finance investment through bank loans.

dytów bankowych.
Fundusz funkcjonuje na dwóch płaszczyznach: udzielając porę-

The Fund operates on two levels: provides guarantees, and

czeń oraz współpracując z siecią funduszy poręczeniowych

cooperates with a network of guarantee funds to support small

wspierających drobną przedsiebiorczość.

businesses.

Poręczenia KFPK udzielane są krajowym podmiotom gospodar-

KFPK guarantees are granted to national businesses, municipa-

czym, gminom i osobom fizycznym prowadzącym działalność

lities and individuals engaged in business activities (the Fund’s

gospodarczą (głównymi klientami Funduszu są małe i średnie

main customers are small and medium-sized enterprises), and

przedsiębiorstwa), a także poręczenia kredytów studenckich.

also guarantees to student loans. In 2007 the Fund granted PLN

W 2007 r. Fundusz udzielił poręczeń na kwotę 432,2 mln zł,

432.2 million worth of guarantees, including PLN 391.0 mil-

w tym 391,0 mln zł dla kredytów gospodarczych oraz 41,2 mln zł

lion for business loans, and PLN 41.2 million for student loans.

poręczeń kredytów studenckich.
W porównaniu do 2006 r. Fundusz znacząco (o 49,0%) zwięk-

Compared to 2006 the Fund significantly (49.0%) increased the

szył skalę realizowanej działalności. Szacunkowa wartość kre-

scale of operations. Estimated value of loans generated in con-

dytów gospodarczych wygenerowanych w związku z udzielony-

nection with the guarantees contracted from KFPK in 2007

mi poręczeniami ze środków KFPK w 2007 r. wyniosła ok.

amounted to approximately PLN 600 million. As part of the

600 mln zł. W ramach poręczeń kredytów gospodarczych w try-

commercial loan guarantees in the so-called loan-portfolio

bie tzw. portfela kredytowego w 2007 r. udzielono 990 poręczeń

mode, 990 guarantees to commercial loans in the amount of

kredytów gospodarczych na kwotę 146,3 mln zł (37,5% warto-

PLN 146.3 million (37.5% of the total) were granted in 2007.

ści ogółem). Udział ten w ostatnich latach wykazuje tendencję

This share has shown an upward trend in recent years.

rosnącą.
KFPK realizuje również zadania dotyczące rozwoju systemu

KFPK also implements tasks concerning the development of

regionalnych i lokalnych funduszy poręczeniowych. Proces

a system of regional and local guarantee funds. The process

budowania tego systemu (wzrostu liczby jego uczestników)

of building this system (increase in the number of its partici-

został zakończony w 2005 r. W marcu 2007 r. BGK objął udzia-

pants) was completed in 2005. In March 2007 BGK took sha-

ły o wartości 1,25 mln zł w Małopolskim Funduszu Poręczeń

res with a value of PLN 1.25 million in Małopolski Fundusz

Kredytowych Sp. z o. o. W grudniu 2007 r. Bank dokapitalizo-

Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. In December 2007 the Bank

wał Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o.

recapitalized Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych

w Gostyniu kwotą 715 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2007 r. doka-

Sp. z o.o. at Gostyń with the amount of PLN 715,000 (as at 31

pitalizowanie spółki nie było jeszcze zarejestrowane w KRS).

December 2007 the companies under recapitalization have not

Od początku działalności KFPK (uwzględniając dokapitalizo-

yet been registered at KRS). From the beginning of KFPK’s

wanie SFPK w Gostyniu) dokapitalizowano 21 funduszy porę-

operation (including recapitalization of SFPK at Gostyń) 21

czeniowych (11 regionalnych i 10 lokalnych) łączną kwotą

guarantee funds were recapitalized (11 regional and 10 local)

41,7 mln zł.

with a total amount of PLN 41.7 million.

Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w 2007 r. przez lokalne

The value of guarantees given in 2007 by local and regional

i regionalne fundusze poręczeniowe z udziałem kapitałowym KFPK

guarantee funds with KFPK capital interest amounted to more

wyniosła ponad 381 mln zł i była wyższa o 65% niż w 2006 r.

than PLN 381 million and was 65% higher than in 2006.
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Suma bilansowa KFPK na koniec 2007 r. była o 6,0% wyższa

The balance-sheet total KFPK at the end of 2007 was 6.0%

niż w 2006 r. i wynosiła 196,9 mln zł.

higher than in 2006 and amounted to PLN 196.9 million.

Wynik finansowy Funduszu był ponad 4,5-krotnie wyższy od

The financial result of the Fund was more than 4.5-fold higher

uzyskanego w 2006 r. Zadecydował o tym wysoki (11,6 mln zł)

than that achieved in 2006. The reason was a high (PLN 11.6

wynik uzyskany przez Fundusz na sprzedaży (za kwotę

million) result achieved by the Fund from selling (for PLN 22.0

22,0 mln zł) pakietów mniejszościowych akcji i udziałów (tzw.

million) a package of minority shares (so-called resztówki),

„resztówek”), przekazanych nieodpłatnie przez Skarb Państwa

transferred free of charge by the State Treasury to BGK to pro-

1

1

BGK na zasilenie KFPK i PARP. Istotny wpływ miało również

vide KFPK and PARP with capital. A significant role was also

uzyskanie ponad 3,3 mln zł przychodów z posiadanych akcji

played by more than PLN 3.3 million of receipts from the sha-

i udziałów spółek (otrzymanych z nich dywidend), tj. o około

res held (received dividends of them), ie around 86% more than

86% więcej niż w roku 2006.

in 2006.

FUNDUSZE PRZEPŁYWOWE

TRANSFER FUNDS

KRAJOWY FUNDUSZ DROGOWY (KFD)

NATIONAL ROAD FUND (KFD)

Krajowy Fundusz Drogowy (KFD) został powołany jako specja-

The National Road Fund (KFD) was established as a speciali-

listyczny fundusz związany z realizacją rządowego Programu

zed fund associated with the implementation of the government

Budowy Dróg i Autostrad. Jego celem jest gromadzenie środ-

programme Construction of Roads and Motorways. Its purpose

ków oraz finansowanie przygotowania, budowy, przebudowy,

is to raise funds for and to finance the preparation, construc-

remontów i utrzymania inwestycji drogowych oraz dofinanso-

tion, rebuilding, repair and maintenance of road investments

wanie nabywania nieruchomości pod drogi krajowe.

and to fund the acquisition of real property on which national
roads are to be located.

Łączne wpływy Funduszu w 2007 r. wyniosły 4 756,0 mln zł.

Total Fund receipts in 2007 amounted to PLN 4,756.0 million.

Wpływy z podstawowego źródła zasilania Funduszu, jakim jest

Proceeds from the primary source, ie the fuel levy (80% of the

opłata paliwowa (80% wpływów z opłaty trafia do KFD), osią-

levy goes to the KFD), reached PLN 1,372.9 million. In relation

gnęły poziom 1 372,9 mln zł. W stosunku do 2006 roku zasile-

to 2006, the receipts of the Fund from the fuel levy increased by

nia Funduszu z opłaty paliwowej wzrosły o ok. 10,2%.

about 10.2%.

Wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych uprzednio

The proceeds from the refund of expenditure previously incur-

z Funduszu na inwestycje współfinansowane z budżetu UE

red by the Fund for investments co-financed from the EU bud-

wyniosły w 2007 r. 304,6 mln zł.

get amounted to PLN 304.6 million in 2007.

Wpływy z kredytów Europejskiego Banku Inwestycyjnego

The proceeds from the European Investment Bank loans in

wyniosły w 2007 roku 1 229,8 mln zł. Uruchomione zostały

2007 amounted to PLN 1,229.8 million. Initial EIB loan tran-

pierwsze transze kredytów EBI „Modernizacja Dróg w Polsce”

ches were launched for: “Modernization of Roads in Poland” in

w kwocie 654,7 mln zł, „Projekt Budowy Autostrad w Polsce –

the amount of PLN 654.7 million, “Construction of Motorways

A” w kwocie 75,1 mln zł, „Polska – BGK – KFD Pożyczka

in Poland – A” in the amount of PLN 75.1 million, “Poland –

Ramowa na Rehabilitację Dróg” w kwocie 500,0 mln zł. Środ-

BGK – KFD Framework Loan for Rehabilitation of Roads” the

ki z transzy kredytu „Polska – BGK – KFD Pożyczka Ramowa

amount of PLN 500.0 million. The funds from the loan tranche

na Rehabilitację Dróg”, które w przeważającej części przezna-

“Poland – BGK – KFD Framework Loan for Rehabilitation of

czone zostały na zrefinansowanie wydatków poniesionych

Roads”, which for the most part were spent for the reimburse-

z KFD na rehabilitację nawierzchni dróg krajowych w 2006

ment of expenses incurred by KFD for the rehabilitation of

1

1

Środki uzyskane ze sprzedaży tych akcji i udziałów zasilają po połowie KFPK oraz PARP (art. 35 Ustawy z dnia 08 maja 1997r. o poręczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Państwa).
The funds derived from the sale of those shares will be divided fifty-fifty between KFPK and PARP (Article 35 of the Act of 8 May 1997 on guarantees granted
by the State Treasury).
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i 2007 roku, zostały wykorzystane w całości, natomiast z uru-

national roads in 2006 and 2007 were utilized in full, while

chomionych transz kredytów „Modernizacja Dróg w Polsce”

from the running tranches of loans "Modernization of Roads in

i „Projekt Budowy Autostrad w Polsce – A” na koniec 2007 roku

Poland" and "Construction of Motorways in Poland – A" PLN

pozostały do wykorzystania środki w kwotach odpowiednio

50.6 million and PLN 56.8 million, respectively, was left at the

50,6 mln zł i 56,8 mln zł.

end of 2007.

W ramach programu emisji obligacji BGK na rzecz KFD

Under the programme of issue of BGK bonds for KFD, four

wyemitowano w 2007 r. cztery serie obligacji na łączną kwotę

series of bonds amounting to a total of PLN 1,150.0 million

1 150,0 mln zł. W sumie w 2007 r. wyemitowano o 350 mln zł

were issued. In 2007 about PLN 350 million (23.3%) less

(o 23,3%) mniej obligacji niż zakładał plan finansowy, ze

bonds were issued than provided for in the financial plan, due

względu na niższe niż przewidywano zapotrzebowanie na środ-

to lower-than-anticipated demand for funds for the implementa-

ki na realizację Programu Rządowego.

tion of the Government Programme.

Łączne wydatki Funduszu wyniosły w 2007 r. 4 919,6 mln zł.

Total expenditure of the Fund amounted in 2007 to
PLN 4,919.6 million.

Podstawową pozycję w wydatkach KFD stanowią płatności

The main item of KFD expenditure are payments for invest-

z tytułu inwestycji realizowanych przez GDDKiA w ramach

ments implemented by GDDKiA under the Programme provi-

Programu przewidzianego rozporządzeniem Rady Ministrów.

ded for in the Council of Ministers Regulation. Expenditure

Wydatki z tego tytułu wyniosły w 2007 r. 3 045,1 mln zł. Ze

under this heading in 2007 amounted to PLN 3,045.1 million.

środków KFD finansowano realizację 17 projektów związanych

KFD has funded 17 projects related to the construction of

z budową autostrad, 21 projektów budowy dróg ekspresowych,

motorways, 21 construction projects for express roads, 22 con-

22 projektów budowy obwodnic, 62 zadania związane ze

struction projects for bypasses, 62 tasks related to strengthening

wzmocnieniem i przebudową dróg. Ponadto, sfinansowano

and rebuilding roads. In addition, expenditure on the purchase

wydatki na wykup nieruchomości pod autostradę A-1 oraz A-2.

of real estate under the motorways A-1 and A-2 were funded.

Drugą co do wielkości pozycją w wydatkach KFD stanowiły

The second largest item of expenditure in KFD were expenses

wydatki związane z obsługą obligacji oraz kredytów EBI, które

related to the servicing of bonds and EIB loans, which amounted

wyniosły w 2007 r. 1 273,1 mln zł. W okresie od marca do

in 2007 to PLN 1,273.1 million. During the period from March

września 2007 r. zrealizowano w całości wykup 9-miesięcznych

to September 2007 full redemption of 9-month bonds issued in

obligacji wyemitowanych w 2006 roku na kwotę 1 100,0 mln zł.

2006 amounting to PLN 1,100.0 million was carried out.

Na dzień 31.12.2007 r. Fundusz osiągnął sumę bilansową

As at 31/12/2007 The Fund had a balance-sheet total of PLN

w wysokości 4 976,7 mln zł. Zobowiązania kredytowe zacią-

4,976.7 million. Loan liabilities incurred by the Fund reached

gnięte na rzecz Funduszu osiągnęły poziom 2 991,0 mln zł.

PLN 2,991.0 million. At the same time, liabilities from the

Jednocześnie stan zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papie-

issue of debt securities amounted to PLN 1,890.0 million. In

rów wartościowych wyniósł 1 890,0 mln zł. W stosunku do

relation the end of 2006, total liabilities from loans and bonds

stanu na koniec 2006 r. stan ogólny zobowiązań z tytułu kredy-

increased by PLN 1,135.1 million. Receivables from the State

tów i obligacji wzrósł o 1 135,1 mln zł. Należności od Skarbu

Treasury for the settlement of KFD payments amounted to PLN

Państwa z tytułu rozliczenia wypłat KFD wyniosły 4 686,0 mln

4,686.0 million.

zł.

FUNDUSZ TERMOMODERNIZACJI (FT)

THERMAL MODERNIZATION FUND (FT)

Podstawowym celem funkcjonującego od 1999 r. Funduszu

The primary objective of the Thermal Modernization Fund,

Termomodernizacji jest pomoc finansowa dla inwestorów reali-

operating since 1999, is financial assistance to investors imple-

zujących przedsięwzięcia umożliwiające oszczędność zużycia

menting projects to decrease energy consumption in housing.

energii przeznaczonej na potrzeby komunalno-bytowe. Pomoc ta

This aid is called the “thermal modernization bonus” and is

zwana „premią termomodernizacyjną” wypłacana jest po zakoń-

paid after the completion of the investment, in the amount of

czeniu realizacji inwestycji w wysokości 25% zaciągniętego kre-

25% of the loan taken out for that purpose. Eligible for the ther-

30

DZIAŁALNOŚĆ ZLECONA ASSIGNED OPERATIONS

dytu na ten cel. O premię termomodernizacyjną mogą się ubie-

mal modernization bonus are owners or administrators of buil-

gać właściciele lub zarządcy budynków realizujący przedsię-

dings who implement thermal modernization on the basis of

wzięcia termomodernizacyjne na podstawie zweryfikowanego

a revised energy audit.

audytu energetycznego.
W 2007 r. przyznano 4 201 premii termomodernizacyjnych na

In 2007, a total of 4,201 thermal modernization bonuses were

kwotę 247,9 mln zł. Pod względem liczby i wartości przyzna-

granted, amounting to PLN 247.9 million. There has been

nych premii nastąpił istotny wzrost w stosunku do roku

a significant increase over the previous year in terms of the num-

poprzedniego. Wypłacono natomiast 2 021 premii na kwotę

ber and volume of bonuses, when 2,021 bonuses were granted

116,7 mln zł. Kwota zobowiązań FT z tytułu przyznanych,

totalling PLN 116.7 million. FT liabilities for the granted but

a niewypłaconych premii termomodernizacyjnych na koniec

unpaid thermal modernization bonuses at the end of December

grudnia 2007 r. wyniosła 190,3 mln zł.

2007 amounted to PLN 190.3 million.

Do końca maja 2007 r. Fundusz otrzymał z budżetu całą prze-

By the end of May 2007 the Fund received from the budget the

widzianą w planie rocznym kwotę zasilenia w wysokości

entire amount of PLN 250 million provided for in the annual

250 mln zł. W czwartym kwartale 2007 r. Fundusz otrzymał

plan. In the fourth quarter of 2007 the Fund received additional

dodatkowe zasilenie w kwocie 48 mln zł.

provision in the amount of PLN 48 million.

FUNDUSZ DOPŁAT (FD)

SUBSIDY FUND (FD)

W 2007 r. ze środków Funduszu Dopłat finansowano realizację

In 2007, the Subsidy Fund financed implementation of the tasks

zadań związanych z obsługą następujących programów:

associated with the operation of the following programmes:

1) programu dopłat do oprocentowania kredytów preferencyj-

1) programme of subsidies to preferential loans – on the basis

nych – na podstawie ustawy o finansowym wsparciu rodzin

of the law on financial support for families to acquire their

w nabywaniu własnego mieszkania,

own accommodation,

2) programu finansowego wsparcia gmin w tworzeniu socjal-

2) programme of financial support to municipalities in establi-

nych zasobów mieszkaniowych w latach 2004-2006 – na

shing social housing stock in the years 2004-2006 – on the

podstawie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia

basis of the law on financial support to the establishment in

w latach 2004-2006 lokali socjalnych, noclegowni i domów

2004-2006 of social dwellings, night shelters, and facilities

dla bezdomnych,

for the homeless,

3) programu finansowego wsparcia tworzenia lokali socjalnych,

3) programme of financial support to establishing social dwel-

mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdom-

lings, protected dwellings, night shelters and facilities for the

nych, na podstawie ustawy o finansowym wsparciu tworze-

homeless, under the law on financial support to the establi-

nia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni

shment of social dwellings, protected dwellings, night shel-

i domów dla bezdomnych,

ters and facilities for the homeless,

4) programu dopłat do oprocentowania kredytów o stałej stopie

4) scheme of subsidies to the interest of fixed-rate loans – under

procentowej – na podstawie ustawy o dopłatach do oprocento-

the law on subsidies to interest payments from fixed-rate

wania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.

housing loans (lending has been completed in 2005, the

(udzielanie kredytów zostało zakończone w 2005 r., obecnie

Bank now pays subsidies and settles the surplus from lending

Bank dokonuje dopłat i rozlicza nadwyżki od kredytów udzie-

in the years 2003-2005.)

lonych w latach 2003-2005.)
W ramach Programu dopłat do oprocentowania kredytów prefe-

In 2007, the Programme of subsidies to preferential loans sub-

rencyjnych w 2007 r. dopłatami objęto 4 001 kredytów udzielo-

sidised 4,001 loans amounting to a total of PLN 434.7 million.

nych na łączną kwotę 434,7 mln zł. Kredyty te były udzielane

These loans were granted by financial institutions, ie six banks

przez instytucje finansowe tj. 6 banków (w tym PKO BP SA

(including PKO BP SA and Pekao SA) and SKOK establish-

i Pekao SA) oraz kasy SKOK na terenie całego kraju. Do insty-

ments throughout the country. These institutions received from

tucji tych przekazane zostały ze środków Funduszu dopłaty na

the Fund subsidies amounting to PLN 2.6 million.

kwotę 2,6 mln zł.
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W 2007 r. nastąpiło zakończenie realizacji pilotażowego pro-

In 2007, pilot scheme for financial support to municipalities in

gramu finansowego wsparcia gmin w tworzeniu socjalnych

the establishment of social housing stock was completed. The

zasobów mieszkaniowych. Pilotażowy program wsparcia gmin

pilot scheme to support municipalities in creating social

w tworzeniu socjalnego zasobu mieszkaniowego został

housing stock was in 2007 replaced by a new governmental pro-

w 2007 r. zastąpiony nowym rządowym programem finansowe-

gram of financial support to the establishment of social dwel-

go wsparcia tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych,

lings, protected dwellings, night shelters, and facilities for the

noclegowni i domów dla bezdomnych. W 2007 r. Bank przyjął,

homeless. In 2007, the Bank received, examined and classified

rozpatrzył i zakwalifikował wnioski złożone przez gminy

the applications submitted by municipalities and public benefit

i organizacje pożytku publicznego w edycji wiosennej i jesien-

organizations in the spring and autumn editions. Following the

nej. W następstwie przeprowadzonej oceny złożonych 192

assessment of 192 applications for a total amount of PLN 69.4

wniosków na łączną kwotę 69,4 mln zł do finansowego wspar-

million, 169 applications to provide financial support were

cia zostało zakwalifikowanych 169 wniosków na kwotę

qualified, amounting to PLN 56.5 million. Under financial sup-

56,5 mln zł. Na podstawie zawartych umów o finansowe wspar-

port contracts, more than PLN 1.7 million were disbursed by

cie do końca 2007 r. wypłacono kwotę ponad 1,7 mln zł.

the end of 2007.

Zasilenia Funduszu z budżetu w 2007 r. wyniosły 68 mln zł.

In 2007, the Fund was provided from the budget with
PLN 68 million.

FUNDUSZ POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH (FPIKS)

STUDENT LOAN FUND (FPIKS)

Ustawowym celem działającego od 1998 r. Funduszu jest roz-

The stated purpose of the Fund, which has operated since 1998,

szerzenie dostępu do szkolnictwa wyższego poprzez system

is to broaden the access to higher education through a system of

preferencyjnych kredytów studenckich w formie dopłat do opro-

preferential loans to students in the form of subsidies to interest

centowania kredytów oraz w formie częściowego lub całkowite-

payments for loans in the form of partial or full write-off of

go umorzenia kredytów. Z Funduszu wypłacane są także środki

loans. The Fund also repays the loans covered by the BGK

na spłatę kredytów objętych poręczeniem BGK (ze środków

guarantee (from the KFPK), if there is no legal possibility of

KFPK), w przypadku braku prawnych możliwości dochodzenia

asserting claims to a current loan guarantee.

roszczeń z tytułu realizowanego poręczenia kredytu.
W ciągu dziewięciu lat funkcjonowania systemu kredytów stu-

During the nine years of operation of the student loan system,

denckich, z preferencyjnych kredytów skorzystało łącznie ponad

more than 287,600 students benefited from preferential loans.

287,6 tys. studentów.
W 2007 r. Fundusz wypłacił 95,7 mln zł środków z tytułu dopłat

In 2007, the Fund disbursed PLN 95.7 million worth of subsi-

do odsetek kredytów studenckich. W 2007 r. z umorzenia kredy-

dies to interest payments for student loans. The write-offs of

tu w całości lub części wyniosły około 5,5 mln zł.

loans in full or in part in 2007 amounted to approximately PLN
5.5 million.

W roku 2007 FPiKS został zasilony przez Ministerstwo Nauki

In 2007, the FPiKS was credited by the Ministry of Science and

i Szkolnictwa Wyższego środkami w wysokości 72,2 mln zł.

Higher Education with funds amounting to PLN 72.2 million.

W stosunku do stanu z końca 2006 r. suma bilansowa FPiKS

In relation to the end of 2006, the balance-sheet total of FPiKS

uległa zmniejszeniu o ok. 70%. Było to spowodowane znacznie

decreased by around 70%. This was due to significantly higher

wyższymi (o ok. 29 mln zł) wypłatami środków Funduszu niż

(by about PLN 29 million) disbursements from the Fund than

otrzymane zasilenia budżetowe. Ujemne odchylenie zrealizowa-

the credit received from the budget. However, the reduction of

nych przychodów odsetkowych zostało jednak z nadwyżką

interest income realized was by far offset by savings in actual

skompensowane uzyskanymi oszczędnościami w kosztach

costs the servicing the Fund in relation to the cost planned. As

obsługi Funduszu w stosunku do kosztów planowanych.

a result, the financial result of the Fund for 2007 came to a loss

W efekcie wynik finansowy Funduszu za 2007 r. zamknął się

of close to PLN 0.1 million.

stratą w wysokości niespełna 0,1 mln zł.
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FUNDUSZ KOLEJOWY (FK)

RAIL FUND (FK)

Fundusz został utworzony w 2006 r. Jego celem jest gromadze-

The Fund was established in 2006. Its purpose is to raise funds

nie środków i finansowanie zadań polegających na przygotowa-

and finance tasks involving the preparation and implementation

niu oraz realizacji budowy i przebudowy linii kolejowych,

of construction and rebuilding of railway network, repair and

remontów i utrzymania linii kolejowych, likwidacji zbędnych

maintenance of railway network, dismantling redundant railway

linii kolejowych. W ustawie określono również, że w pierw-

lines. The Law also specifies that in the initial years of FK ope-

szych latach działalności FK część jego przychodów przezna-

ration part of its revenue is earmarked to cover the revenue fore-

czona zostanie na pokrycie utraconych w latach 2002-2003

gone in 2002-2003 by railway operators due to statutory tariff

przez przewoźników kolejowych przychodów z tytułu obowią-

relief in domestic passenger traffic, which had not been covered

zujących ustawowych ulg taryfowych w krajowych przewozach

by hitherto paid subsidies from the Treasury.

pasażerskich, niepokrytych dotychczas wypłaconymi dotacjami
Skarbu Państwa.
Wpływy Funduszu Kolejowego w 2007 r. wyniosły 364,9 mln zł.

The revenues of the Railroad Fund in 2007 amounted to PLN

Wydatki z Funduszu wyniosły natomiast 348,3 mln zł.

364.9 million, while expenditure from the Fund amounted to
PLN 348.3 million.

Wydatki FK na pokrycie utraconych w latach 2002-2003 przez

FK spending to cover the revenue foregone in 2002-2003 by

przewoźników kolejowych przychodów z tytułu ustawowych ulg

railway operators due to statutory tariff relief in domestic pas-

taryfowych w krajowych przewozach pasażerskich, niepokry-

senger traffic, which had not been covered by Treasury subsi-

tych dotacjami Skarbu Państwa, wyniosły 152,2 mln zł.

dies reached PLN 152.2 million.
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DZIAŁALNOŚĆ BANKU OGÓŁEM
OVERALL ACTIVITIES OF THE BANK
WYNIKI FINANSOWE

FINANCIAL RESULTS

BILANS

BALANCE SHEET

W dniu 31.12.2007 r. suma bilansowa BGK wyniosła

On 31/12/2007, BGK balance-sheet total amounted to PLN

27 658,6 mln zł i była o 3 094,5 mln zł (12,6%) wyższa od

27,658.6 million and was PLN 3,094.5 million (12.6%) higher

stanu na koniec 2006 r.

than at the end of 2006.

Podstawową kategorią, która po stronie aktywnej bilansu wpły-

The loans portfolio was the single most important item which

nęła na wzrost sumy bilansowej, był portfel kredytów. Jego stan

influenced the increase in the balance-sheet total. At the end of

na koniec 2007 r. był o 1 430,9 mln zł (18,0%) wyższy niż rok

2007 was about PLN 1,430.9 million (18.0%) higher than a

wcześniej. Wzrostowi podlegał przy tym przede wszystkim

year earlier. The growth was primarily related to the loan port-

portfel kredytowy działalności własnej (złożył się na blisko

folio of own operations (it contributed close to 75% to the over-

Struktura głównych pozycji aktywów Banku ogółem (mln PLN)
Wykonanie

Zmiana do 31-12-2006

Wyszczególnienie
31-12-2006

31-12-2007

Nominalnie

%

Gotówka, środki w NBP

104.3

592.7

488.4

468.1%

Lokaty międzybankowe

5,051.2

6,476.0

1,424.8

28.2%

– działalność własna

3,879.3

5,473.0

1,593.7

41.1%

– działalność funduszy

1,171.9

1,003.0

-169.0

-14.4%

7,951.5

9,382.4

1,430.9

18.0%

– działalność własna

2,816.8

3,884.2

1,067.4

37.9%

– działalność funduszy

5,134.7

5,498.2

363.5

7.1%

-332.7

-245.6

-87.1

-26.2%

– działalność własna

-109.5

-94.5

-15.0

-13.7%

– działalność funduszy

-223,1

-151,1

-72.0

-32.3%

7,628.2

5,963.5

-1,664.7

-21.8%

– działalność własna

5,928.9

4,082.6

-1,846.2

-31.1%

– działalność funduszy

1,699,4

1,880.9

181.5

10.7%

Udziały i akcje

391.6

420.0

28.4

7.3%

Aktywa trwałe netto

122.2

115.2

-7.0

-5.7%

3,647.7

4,954.4

1,306.7

35.8%

3,362.4

4,686,0

1,323.6

39.4%

24,564.1

27,658.6

3,094.5

12.6%

Kredyty brutto

Rezerwy celowe na kredyty

Dłużne papiery wartościowe wg cen nabycia

Pozostałe aktywa
w tym należności od Skarbu Państwa z tyt.
rozliczenia wpłat KFD
Suma aktywów
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Structure of main asset items of the Bank (PLN million)
Actual

Change to 31-12-2006

Item
31-12-2006

31-12-2007

Nominal

%

Cash Cash at NBP

104.3

592.7

488.4

468.1%

Interbank deposits

5,051.2

6,476.0

1,424.8

28.2%

– own operations

3,879.3

5,473.0

1,593.7

41.1%

– operations of funds

1,171.9

1,003.0

-169.0

-14.4%

7,951.5

9,382.4

1,430.9

18.0%

– own operations

2,816.8

3,884.2

1,067.4

37.9%

– operations of funds

5,134.7

5,498.2

363.5

7.1%

Provisions for loans

-332.7

-245.6

-87.1

-26.2%

– own operations

-109.5

-94.5

-15.0

-13.7%

– operations of funds

-223,1

-151,1

-72.0

-32.3%

7,628.2

5,963.5

-1,664.7

-21.8%

– own operations

5,928.9

4,082.6

-1,846.2

-31.1%

– operations of funds

1,699,4

1,880.9

181.5

10.7%

Shares

391.6

420.0

28.4

7.3%

Net non-current assets

122.2

115.2

-7.0

-5.7%

3,647.7

4,954.4

1,306.7

35.8%

3,362.4

4,686,0

1,323.6

39.4%

24,564.1

27,658.6

3,094.5

12.6%

Gross loans

Debt securities, by purchase price

Other assets
Including due from the State Treasury for the
settlement of KFD payments
TOTAL ASSETS

75% ogólnego wzrostu portfela). Dynamika portfela w ramach

all increase in the portfolio). The portfolio dynamics as part of

działalności Funduszy była niższa (zarówno w ujęciu wskaźni-

the operation of the Funds was lower (both in terms of growth

ka wzrostu, jak i w liczbach bezwzględnych), a notowane przy-

rate, as well as in absolute terms), and the increases recorded

rosty dotyczyły w głównej mierze portfela kredytów KFM.

mainly related to the portfolio of KFM loans. As a result, com-

W efekcie w porównaniu do stanu z końca 2006 r. wzrósł udział

pared to the end of 2006, the share of the loan portfolio of own

portfela kredytów działalności własnej w całości aktywności

operations in total lending activity of the Bank increased from

kredytowej Banku z 35% do 41%.

35% to 41%.

Dynamicznemu przyrostowi wartości portfela kredytowego

Dynamic growth of the loan portfolio in 2007 was accompanied

w 2007 r. towarzyszyła korzystna tendencja poprawy struktury

by a trend of improvement in qualitative structure. The value of

jakościowej. Wartość kredytów zagrożonych spadła o 18,4%

non-performing loans decreased by 18.4% (by PLN 193.6 mil-

(o 193,6 mln zł), a ich udział w portfelu brutto spadł z 13,2% do

lion), and their share of the gross portfolio decreased from

9,1%. Redukcji podlegała wartość wszystkich trzech kategorii

13.2% to 9.1%. Reduced has been the volume of all the three

kredytów zagrożonych. W dominującym stopniu dotyczyło to

categories of non-performing loans. This trend, however, domi-

jednak kredytów w grupie „poniżej standardu”. Ich udział w port-

nated in the “below standard”group of loans. Their share of the

felu brutto spadł z 7,8% do 5,2%. Udział kredytów straconych

gross portfolio decreased from 7.8% to 5.2%. The share of
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w portfelu brutto został ograniczony do 2,6% (z poziomu 3,5%

irrecoverable loans in gross portfolio was reduced to 2.6%

na koniec 2006 r.). Decydujące znaczenie dla ogólnej poprawy

(from 3.5% at the end of 2006). Developments within the KFM

struktury jakościowej portfela kredytowego Banku miały zjawi-

loan portfolio were crucial for the overall improvement in the

ska zachodzące w obrębie portfela kredytów KFM. Ponad 80%

qualitative structure of the Bank’s loan portfolio. More than

ogólnej wartości odnotowanego spadku kredytów zagrożonych

80% of the observed decline in Bank’s non-performing loans

w Banku dotyczyło kredytów tego Funduszu.

occurred within that Fund.

Na wzrost sumy bilansowej wpłynął w istotnym stopniu wzrost

The growth of balance-sheet total was significantly influenced

wartości środków angażowanych przez Bank na pieniężnym

by increased value of funds invested by the Bank in the inter-

rynku międzybankowym. W stosunku do końca 2006 r. portfel

bank money market. In relation to the end of 2006, the portfo-

lokat międzybankowych wzrósł o 1 424,8 mln zł. O osiągnię-

lio of interbank deposits increased by PLN 1,424.8 million.

tym przyroście zadecydowała działalność własna, co z kolei

Decisive for the growth were own operations, which in turn

było determinowane notowaną dynamiką bazy depozytowej

were determined by the dynamics of deposit base and the con-

i konsekwencjami, jakie dla kierunków alokacji pozyskiwanych

sequences specificity and liquidity nature of the deposit base

źródeł finansowania ma specyfika i charakter płynnościowy

has on the directions of allocation of funding sources being

bazy depozytowej. Na koniec 2007 r. (w porównaniu do stanu

raised. At the end of 2007 (compared to the previous year) the

sprzed roku) Bank zmniejszył z kolei wartość środków angażo-

Bank reduced the exposure to debt securities. This was due to

wanych w dłużne papiery wartościowe. Wynikało to z polityki

the Bank’s liquidity policy and the assumptions of the invest-

płynnościowej Banku oraz z założeń realizowanej polityki inwe-

ment policy, impacted primarily by the development of the

stycyjnej, na którą wpływ miały w pierwszym rzędzie zmiany

interest rate curve.

krzywej stóp procentowych.
O wykazywanej na koniec 2007 r. wysokości sumy bilansowej

The amount of the balance-sheet total at the end of 2007 was

zadecydowała ponadto wartość należności Banku z tytułu rozli-

further influenced by the value of Bank’s receivables from for

czeń wypłat KFD, która względem końca 2006 r. wzrosła

settlement of KFD payments, which increased by PLN

o 1 323,6 mln zł (39,4%). W ramach tej pozycji ujmowane są

1,323.6 million (39.4%) compared to the end of 2006. This

wypłaty ze środków KFD zrealizowane w ciężar zaciągniętych

item represents payments from KFD funds which increase lia-

na rzecz Funduszu zobowiązań kredytowych i zobowiązań

bilities from loans and from the issue of bonds.

z tytułu emisji obligacji.
Po stronie pasywnej bilansu wzrost sumy bilansowej był deter-

On the liabilities side of the balance sheet, the growth of the

minowany w pierwszej kolejności notowaną w obrębie działal-

balance-sheet total was determined primarily by the dynamics

ności własnej dynamiką bazy depozytowej. W stosunku do

of deposit base recorded within own operations. As compared

stanu na koniec 2006 r. Bank zwiększył również skalę finanso-

to the end of 2006 the Bank also increased the scale of funding

wania zaciąganymi kredytami. Dotyczyło to w głównej mierze

with loans. This mainly applied to loans take out for KFD and

kredytów zaciąganych na rzecz KFD i było związane z urucho-

was associated with the launching of three new loans from the

mieniem trzech nowych kredytów z EBI. W porównaniu do

EIB. Compared to the closure of 2006, there was no major

zamknięcia 2006 r. istotnym zmianom nie uległa z kolei war-

change in the value of the Bank’s obligations from the issue of

tość zobowiązań Banku z tytułu emisji obligacji. Było to wyni-

bonds. This was the result of issuing in 2007, for the needs of

kiem wyemitowania w 2007 r. pod potrzeby KFD obligacji na

KFD, bonds amounting to PLN 1,150 million and the redemp-

kwotę 1 150 mln zł oraz wykupu 1 100 mln zł 9-miesięcznych

tion of PLN 1,100 million of 9-month bonds issued in 2006.

obligacji wyemitowanych w 2006 r.
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Struktura głównych pozycji pasywów Banku ogółem (mln PLN)
Wykonanie

Zmiana do 31-12-2006

Wyszczególnienie
31-12-2006

31-12-2007

Nominalnie

%

Depozyty międzybankowe

1,373.7

369.6

-1,004.0

-73.1%

Depozyty klientów

9,262.3

12,250.1

2,987.8

32.3%

Kredyty zaciągnięte

3,773.6

4,945.2

1,171.6

31.0%

131,6

153.8

22.2

16.9%

3,642,1

4,791.5

1,149.4

31.6%

Zobowiązania z tyt. emisji papierów
wartościowych KFD

1,889.5

1,890.0

0.5

0.0%

Fundusze ogółem

6,088.9

6,592.5

503.5

8.3%

– Fundusze działalności własnej

1,228.5

1,311.2

82.7

6.7%

– Fundusze kredytowe

4,860.4

5,282.3

421.9

8.7%

0.0

-1.0

-1.0

-5650.6%

Fundusze przepływowe

309.2

501.1

191.9

62.1%

wynik netto roku bieżącego

157.2

357.1

199.9

127.1%

– działalność własna

70.0

124.7

54.8

78.3%

– działalność funduszy

87.3

232.4

145.1

166.3%

1,709.6

753.0

-956.6

-56.0%

24,564.1

27,658.6

3,094.5

12.6%

– działalność własna
– działalność funduszy

– Fundusze przepływowe (z aktualizacji wyceny)

Pozostałe pasywa
SUMA PASYWÓW
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The structure of main items of the Bank’s total liabilities (PLN million)
Actual

Change to 31-12-2006

Item
31-12-2006

31-12-2007

Nominal

%

Interbank deposits

1,373.7

369.6

-1,004.0

-73.1%

Customer deposits

9,262.3

12,250.1

2,987.8

32.3%

Loans taken

3,773.6

4,945.2

1,171.6

31.0%

131,6

153.8

22.2

16.9%

3,642,1

4,791.5

1,149.4

31.6%

KFD debt securities in issue

1,889.5

1,890.0

0.5

0.0%

Funds, total

6,088.9

6,592.5

503.5

8.3%

– Funds of own operations

1,228.5

1,311.2

82.7

6.7%

– Loan Funds

4,860.4

5,282.3

421.9

8.7%

0.0

-1.0

-1.0

-5650.6%

Transfer Funds

309.2

501.1

191.9

62.1%

Net profit of current year

157.2

357.1

199.9

127.1%

– own operations

70.0

124.7

54.8

78.3%

– operations of funds

87.3

232.4

145.1

166.3%

1,709.6

753.0

-956.6

-56.0%

24,564.1

27,658.6

3,094.5

12.6%

– own operations
– operations of funds

– Transfer funds (revaluation reserve)

Other liabilities
TOTAL LIABILITIES

Na koniec 2007 r. wartość funduszy ogółem BGK wyniosła

At the end of 2007, the value of BGK’s funds totalled PLN

6 592,5 mln zł. Była to wielkość o 503,5 mln zł (8,3%) wyższa

6,592.5 million. It was PLN 503.5 million (8.3%) more than at

od notowanej na koniec 2006 r. Wzrost wartości funduszy

the end of 2006. Higher value of funds in relation to the previ-

względem roku poprzedniego wynikał przede wszystkim ze

ous year mainly resulted from the increase in equity funding of

zwiększenia kapitałowych źródeł finansowania Funduszy kre-

Loan Funds, including primarily KFM (an increase of PLN

dytowych, w tym przede wszystkim KFM (wzrost o 399,6 mln

399.6 million, mainly as a result of recapitalization received

zł, głownie w efekcie uzyskanych przez Fundusz zasileń

from the budget) and increase in the equity of own operations

z budżetu) oraz zwiększenia kapitałów działalności własnej

(about PLN 82.7 million, primarily as a result of the distribu-

(o 82,7 mln zł, przede wszystkim w wyniku rozliczenia zysku

tion of profit for 2006).

za 2006 r.).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INCOME STATEMENT

W 2007 r. Bank w ramach działalności ogółem wypracował

In 2007 the Bank, under all its operations combined, earned

357,1 mln zł zysku netto. Wartość zysku brutto wyniosła

PLN 357.1 million net profit. Pre-tax profit amounted to PLN

385,4 mln zł. Wartość obu powyższych kategorii była wyższa

385.4 million. The value of both these categories was higher by

o ponad 120% od wypracowanych w 2006 r. W osiągniętym

more than 120% from those of 2006. The items which crucial-

przyroście wyniku partycypowały w decydującym stopniu dzia-

ly contributed to this increase included own operations and the

łalność własna oraz KFM.

KFM.
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Wskazana powyżej wartość zysku została osiągnięta przy wypra-

The above-mentioned profit was achieved with the Bank work-

cowaniu przez Bank wyniku na działalności bankowej na poziomie

ing out a result on banking operations about 16.7% higher than

o 16,7% wyższym niż w 2006 r. Wynoszący ponad 70,5 mln zł

in 2006. The increase in the result on banking operations of

wzrost wyniku na działalności bankowej został wypracowany

more than PLN 70.5 million was worked out primarily by own

w pierwszej kolejności w obrębie działalności własnej oraz KFM

operations and the KFM (subsequently KFPK and FPU). Above

(w dalszej kolejności KFPK i FPU). W 2007 r. Bank uzyskał

all, the Bank earned significantly more on interest than in the

przede wszystkim znacząco wyższy niż w roku poprzednim wynik

previous year (up 19.3%). This increase originated primary

z tytułu odsetek (o 19,3%). Wzrost ten wypracowano w pierwszej

from own operations (being the effect of increased scale of

kolejności w działalności własnej (co stanowiło efekt wzrostu skali

lending and deposit operations) and KFM. Also important was

Struktura rachunku zysków i strat Banku ogółem (mln PLN)
Wykonanie

Zmiana do 12 m-cy 2006

Wyszczególnienie
12 m-cy 2006

12 m-cy 2007

Nominal

%

Wynik z tytułu odsetek

296.2

353.4

57.3

19.3%

– działalność własna

117.6

148.8

31.2

26.5%

– działalność funduszy

178.5

204.6

26.1

14.6%

Wynik z tytułu prowizji

54.8

58.9

4.1

7.5%

8.5

6.6

-1.9

-22.4%

55.2

69.8

14.6

26.5%

– działalność własna

60.6

59.0

-1.6

-2.7%

– działalność funduszy

-5.4

10.8

16.2

300.6%

7.1

3.6

-3.6

-50.3%

421.8

492.3

70.5

16.7%

– działalność własna

247.4

272.9

25.5

10.3%

– działalność funduszy

174.4

219.4

45.0

25.8%

16.0

17.2

1.2

7.6%

Koszty działania banku

151.0

150.0

-1.1

-0.7%

– działalność własna

118.1

119.1

1.0

0.9%

33.0

30.9

-1,1

-6.4%

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych

19.2

18.4

-0.7

-3.8%

Różnica wartości rezerw i aktualizacji

95.9

-44.3

-140.2

-146.2%

– działalność własna

43.9

1.0

-42.8

-97.6%

– działalność funduszy

52.1

-45.3

-97.4

-187.1%

171.7

385.4

213.7

124.5%

– działalność własna

84.1

153.0

68.9

82.0%

– działalność funduszy

87.6

232.4

144.8

165.2%

Wynik finansowy netto

157.2

357.1

199.9

127.1%

Przychody z udziałów lub akcji
Wynik na operacjach finansowych

Wynik z pozycji wymiany
Wynik na działalności bankowej

Pozostałe przychody /koszty operacyjne

– działalność funduszy

Wynik finansowy brutto
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działalności kredytowo-depozytowej) oraz KFM. Istotne znaczenie

a higher (26.5%) result on financial operations, affected prima-

miało również wypracowanie wyższego (o 26,5%) wyniku na ope-

rily by the result on the sale of shares from the KFPK portfolio,

racjach finansowych, na co wpłynęło głównie zrealizowanie znacz-

much higher than in 2006.

nie wyższych niż w 2006 r. wyników na sprzedaży akcji z portfela
KFPK.

The structure of the bank’s consolidated Income Statement (PLN million)
Actual

Change to 12 months of 2006

Item
12 months of 2006

12 months of 2007

Nominal

%

Net interest income

296.2

353.4

57.3

19.3%

– own operations

117.6

148.8

31.2

26.5%

– operations of funds

178.5

204.6

26.1

14.6%

54.8

58.9

4.1

7.5%

8.5

6.6

-1.9

-22.4%.

55.2

69.8

14.6

26.5%

– own operations

60.6

59.0

-1.6

-2.7%

– operations of funds

-5.4

10.8

16.2

300.6%

Foreign exchange result

7.1

3.6

-3.6

-50.3%.

421.8

492.3

70.5

16.7%

– own operations

247.4

272.9

25.5

10.3%

– operations of funds

174.4

219.4

45.0

25.8%

16.0

17.2

1.2

7.6%

General expenses

151.0

150.0

-1.1

-0.7%.

– own operations

118.1

119.1

1.0

0.9%

33.0

30.9

-1,1

-6.4%

Depreciation of property, plant and equipment
and amortization of intangible assets

19.2

18.4

-0.7

-3.8%

Net value of provisions and revaluation

95.9

-44.3

-140.2

-146.2%

– own operations

43.9

1.0

-42.8

-97.6%

– operations of funds

52.1

-45.3

-97.4

-187.1%

171.7

385.4

213.7

124.5%

– own operations

84.1

153.0

68.9

82.0%

– operations of funds

87.6

232.4

144.8

165.2%

157.2

357.1

199.9

127.1%

Net commission income
Income from shares
Net financing operations

Banking operations result

Other operating income/expenses

– operations of funds

Profit before tax

Net profit
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Na osiągnięty w 2007 r. poziom zysku wpływ miało również

The level of profit achieved in 2007 was also influenced by the

prowadzenie przez Bank zdyscyplinowanej polityki kosztowej.

Bank’s tight spending policy. The costs of BGK’s

Koszty działania BGK w 2007 r. utrzymano na poziomie z roku

operations in 2007 were maintained at the previous year’s level.

poprzedniego. Suma poniesionych kosztów osobowych (w tym

Total personnel costs (including in particular the cost of

przede wszystkim kosztów wynagrodzeń i ich pochodnych) była

salaries and their derivatives) were similar to the

porównywalna z rokiem poprzednim (o 0,8 mln zł wyższa).

previous year (about PLN 0.8 million higher). However, the

Bank poniósł natomiast o 3,8% niższą pulę kosztów rzeczo-

Bank spent about 3.8% less on material costs.

wych działania.
W 2007 r. BGK wykazał ujemną różnicę wartości rezerw

In 2007 the Bank recorded a negative difference between the

i aktualizacji wartości aktywów finansowych (tj. przewagę

value of provisions and revaluation of financial assets in 2007

dokonywanych rozwiązań nad odpisami, zwiększającą wypra-

(i.e. there was an excess of reversals over impairment, which

cowany zysk). Uzyskał zatem w ramach tej kategorii wynik

increased the profit earned). Consequently, in this category the

odwrotny od osiągniętego w roku poprzednim. Względem

Bank achieved the opposite result than in the previous year. In

wykonania 2006 r. był to wynik o 140,2 mln zł korzystniejszy

relation to actual figures for 2006 this result was by PLN 140.2

i – przy utrzymaniu aktualności wskazanych wcześniej wnio-

million better, and – with the conclusions concerning the

sków dotyczących źródeł i struktury wypracowanego wyniku –

sources and structure of the result worked out still obtaining –

miał decydujący wpływ na wielkość uzyskanej w 2007 r. dyna-

had a decisive impact on the dynamics of profit achieved in

miki zysku.

2007.

Wyniki uzyskane przez BGK w 2007 r. wpłynęły na poprawę

The results achieved by BGK in 2007 improved profitability

wskaźników efektywności takich jak ROE, ROA i C/I.

indicators, such as ROE, ROA and C/I.

G∏ówne wskaêniki efektywnoÊci w dzia∏alnoÊci Banku ogó∏em
Wykonanie
31-12-2006

Wykonanie
31-12-2007

Zmiana
nominalna

C/I (Koszty działania+amortyzacja/wynik na działalności bankowej)

40,4 %

34,2%

-6,1

ROE (wynik netto/ śr. fundusze podstawowe

14,8 %

31,5%

16,8

ROA (wynik netto / śr aktywa)

0,7 %

1,3%

0,6

Mar ża odsetkowa (wynik z tyt. odsetek / śr. aktywa)

1,4 %

1,3%

-0,1

15,3 %

21,7%

6,4

Wyszczególnienie

Rentowność obrotu (wynik brutto / przychody)

Key effectiveness ratios in overall activities of the Bank
Actual
31-12-2006

Actual
31-12-2007

Change

C/I (Operating costs + depreciation (amortisation)/result on banking
activities)

40,4 %

34,2%

-6,1

ROE (net result/average basic funds)

14,8 %

31,5%

16,8

ROA (net result/average assets)

0,7 %

1,3%

0,6

Interest margin (result on interest/average assets)

1,4 %

1,3%

-0,1

15,3 %

21,7%

6,4

Description

Turnover profitability (result before tax/ revenues)
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ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Na dzień 31.12.2007 r. zatrudnienie w Banku wyniosło 1 258

As at 31/12/2007 the Bank had 1,258 jobs. Compared to the

etatów. W stosunku do stanu z końca 2006 r. Bank ograniczył

end of 2006 the Bank cut jobs by 1.9%.

poziom etatyzacji o 1,9%.
Ograniczenie poziomu zatrudnienia w 2007 r. Bank osiągnął

The Bank reduced employment in 2007 as a result of organiza-

w wyniku przeprowadzonych zmian organizacyjnych, przede

tional changes, primarily in the areas of credit risk and activi-

wszystkim w obszarze ryzyka kredytowego i działalności Funduszy

ties of the Funds, as well as product and sales

oraz zarządzania produktami i sprzedażą. Notowane redukcje

management. The cuts in jobs primarily related to the employ-

w zatrudnieniu dotyczyły przede wszystkim pracowników sieci

ees

Oddziałów oraz Funduszy (przede wszystkim KFM). Wzrost

(primarily KFM). However, the number of jobs increased pri-

poziomu etatyzacji nastąpił natomiast głównie w departamentach

marily in the Headquarters departments assigned to own oper-

Centrali przypisanych działalności własnej, w ramach których

ations,

dokonano koncentracji i centralizacji zadań.

centralized.

Bank kontynuował rozpoczęte w roku poprzednim działania ukie-

The Bank continued its activities, started in the previous year,

runkowane na rozwój posiadanych zasobów kadrowych.

focused

Uruchomiono projekt „Akademia Rozwoju”, którego ogólnym

The “Development Academy” project has bee launched, overall

celem jest stworzenie mechanizmów i bodźców służących budowa-

objective of which is to establish mechanisms and incentives to

niu wizerunku BGK jako nowoczesnej organizacji, opartej na wie-

build BGK’s image as a modern knowledge-based organization

dzy oraz inwestującej w rozwój swoich pracowników.

investing in the development of its employees.

Przeprowadzono pilotażowe wdrożenie w Banku systemu

Management by Objectives (MbO) system was implemented on

Zarządzania Przez Cele (ZPC). Formuła ZPC jest metodą pla-

the pilot basis at the Bank. The MbO formula is a method of

nowania zadań i późniejszego monitorowania poziomu ich reali-

planning tasks and subsequent monitoring of their implemen-

zacji oraz elementem oceny efektywności pracy kadry kierowni-

tation, and an element of evaluation of the effectiveness of exec-

czej. Jego wdrożenie jest istotnym elementem długofalowego

utives’ work. Its implementation is an essential element of

procesu zmiany kultury organizacyjnej w Banku ukierunkowa-

a long-term process of change in the Bank’s organizational cul-

nej na skuteczne realizowanie zadań biznesowych oraz umiejęt-

ture geared to the effective implementation of business objec-

ność efektywnego gospodarowania dostępnymi zasobami.

tives and skills of efficient management of available resources.

at

the

network

within

on

which

the

of

Branches

tasks

were

development

of

and

the

consolidated

human

Funds

and

resources.

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY

DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE

Łączne nakłady Banku na środki trwałe oraz wartości niematerial-

Total Bank’s outlays for fixed assets and intangible assets

ne i prawne wyniosły w 2007 r. 13 mln zł. Zdecydowana ich więk-

amounted in 2007 to PLN 13 million. The vast majority of

szość przypadła na rozwój infrastruktury informatycznej.

them concerned the development of IT infrastructure. Major IT

Najważniejsze projekty informatyczne to:

projects include:

– stworzenie rezerwowego centrum przetwarzania danych

– Creating a back-up data centre (RCPD), a key project for the

(RCPD), kluczowego projektu dla Banku z punktu widzenia

Bank from the point of view of general security and ensur-

ogólnego bezpieczeństwa i zapewnienia ciągłości realizacji

ing continuity of critical processes in emergency situations

procesów krytycznych w sytuacjach kryzysowych

– development of database solutions by increasing the number

– rozwój posiadanych rozwiązań bazodanowych poprzez

of Oracle Database licenses held and migration of databas-

zwiększenie liczby posiadanych licencji Oracle Database

es to the new version of Oracle 9i.

oraz migrację baz danych do nowej wersji Oracle 9i.

– Modernization of active LAN devices

– modernizacja urządzeń aktywnych sieci LAN

– Modification and improvement of applications and systems

– modyfikacja i udoskonalanie aplikacji i systemów wchodzą-

pertaining to def2000 (including SAC-KFM, used mainly in

cych w skład def2000 (w tym przede wszystkim wykorzy-

assigned operations).

stywany w działalności zleconej SAK-KFM).
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ZARZĄDZANIE

MANAGEMENT

RADA NADZORCZA

THE SUPERVISORY BOARD

Na dzień 31.12.2007 r. skład Rady Nadzorczej był następujący:

As at 31/12/2007 the composition of the Supervisory Board was

Przewodniczący Rady – Adam Pęzioł, Zastępca Przewod-

as follows: President of the Board – Adam Pęzioł, Deputy

niczącego Rady – Sebastian Skuza, Sekretarz Rady – Grażyna

President of the Board – Sebastian Skuza, Secretary of the Board

Grzyb oraz pozostali Członkowie Rady: Marek Dietl, Andrzej

– Grażyna Grzyb other members of the Board: Marek Dietl,

Kaczmarek, Bogdan Klimaszewski, Janusz Koper, Krzysztof

Andrzej Kaczmarek, Bogdan Klimaszewski, Janusz Koper,

Kopera, Piotr Radziszewski, Agnieszka Szczepaniak, Halina

Krzysztof Kopera, Piotr Radziszewski, Agnieszka Szczepaniak,

Wesołowska oraz Piotr Woźny.

Halina Wesołowska and Piotr Woźny.

Zmiany sk∏adu Rady Nadzorczej BGK na przestrzeni 2007 r.
V KADENCJA
od 1 stycznia do 3 stycznia 2007 r.

Przewodniczący

Andrzej Mierzwa

od 1 stycznia do 7 stycznia 2007 r.
od 8 stycznia do 14 maja 2007 r.

Członek
Przewodniczący

Maciej Piotrowski

od 22 maja do 29 września 2007 r.

Przewodniczący

Adam Pęzioł

od 1 stycznia do 8 stycznia 2007 r.

Zastępca Przewodniczącego

Zdzisława Wasążnik

od 8 stycznia do 29 września 2007 r.

Zastępca Przewodniczącego

Sebastian Skuza

od 1 stycznia do 29 września 2007 r.

Sekretarz

Grażyna Grzyb

od 1 stycznia do 4 stycznia 2007 r.

Członek

Piotr Marczak

od 1 stycznia do 5 stycznia 2007 r.

Członek

Tomasz Gruszecki

od 1 stycznia do 19 stycznia 2007 r.

Członek

Zbigniew Derdziuk

od 1 stycznia do 30 marca 2007 r.

Członek

Krzysztof Sosnowski

od 8 stycznia do 29 września 2007 r.

Członek

Justyna Adamczyk

od 1 stycznia do 29 września 2007 r.

Członek

Piotr Mync

od 1 stycznia do 29 września 2007 r.

Członek

Jerzy Nowakowski

od 1 stycznia do 29 września 2007 r.

Członek

Piotr Stomma

od 8 stycznia do 29 września 2007 r.

Członek

Barbara Styczeń

od 1 stycznia do 29 września 2007 r.

Członek

Jolanta Szołno - Koguc

od 1 stycznia do 29 września 2007 r.

Członek

Andrzej Kaczmarek

od 1 stycznia do 29 września 2007 r.

Członek

Halina Wesołowska

od 22 maja do 29 września 2007 r.

Przewodniczący

Adam Pęzioł

od 8 stycznia do 29 września 2007 r.

Zastępca Przewodniczącego

Sebastian Skuza

od 1 stycznia do 29 września 2007 r.

Sekretarz

Grażyna Grzyb

od 18 października do 31 grudnia 2007 r.

Członek

Andrzej Kaczmarek

od 3 października do 31 grudnia 2007 r.

Członek

Halina Wesołowska

od 18 października do 31 grudnia 2007 r.

Członek

Marek Dietl

od 3 października do 31 grudnia 2007 r.

Członek

Bogdan Klimaszewski

od 18 października do 31 grudnia 2007 r.

Członek

Janusz Koper

od 3 października do 31 grudnia 2007 r.

Członek

Krzysztof Kopera

od 3 października do 31 grudnia 2007 r.

Członek

Piotr Radziszewski

od 3 października do 31 grudnia 2007 r.

Członek

Agnieszka Szczepaniak

od 18 października do 31 grudnia 2007 r.

Członek

Piotr Woźny

VI KADENCJA
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Changes in the composition of the BGK’s Supervisory Board over 2007.
5th TERM
from 1 January to 3 January 2007

President

Andrzej Mierzwa

from 1 January to 7 January 2007
from 8 January to 14 May 2007

Member
President

Maciej Piotrowski

from 22 May to 29 September 2007

President

Adam Pęzioł

from 1 January to 8 January 2007

Deputy President

Zdzisława Wasążnik

from January 8 to 29 September 2007

Deputy President

Sebastian Skuza

from 1 January to 8 January 2007

Secretary

Grażyna Grzyb

from 1 January to 4 January 2007

Member

Piotr Marczak

From 1 January to 5 January 2007

Member

Tomasz Gruszecki

from 1 January to 19 January 2007

Member

Zbigniew Derdziuk

from 1 January to 30 March 2007

Member

Krzysztof Sosnowski

from 8 January to 29 September 2007

Member

Justyna Adamczyk

from 1 January to 29 September 2007

Member

Piotr Mync

from 1 January to 29 September 2007

Member

Jerzy Nowakowski

from 1 January to 29 September 2007

Member

Piotr Stomma

from 8 January to 29 September 2007

Member

Barbara Styczeń

from 1 January to 29 September 2007

Member

Jolanta Szołno - Koguc

from 1 January to 29 September 2007

Member

Andrzej Kaczmarek

from 1 January to 29 September 2007

Member

Halina Wesołowska

from 3 October to 31 December 2007

President

Adam Pęzioł

from 3 October to 31 December 2007

Deputy President

Sebastian Skuza

from 3 October to 31 December 2007

Secretary

Grażyna Grzyb

from 18 October to 31 December 2007

Member

Andrzej Kaczmarek

from 3 October to 31 December 2007

Member

Halina Wesołowska

from 18 October to 31 December 2007

Member

Marek Dietl

from 3 October to 31 December 2007

Member

Bogdan Klimaszewski

from 18 October to 31 December 2007

Member

Janusz Koper

from 3 October to 31 December 2007

Member

Krzysztof Kopera

from 3 October to 31 December 2007

Member

Piotr Radziszewski

from 3 October to 31 December 2007

Member

Agnieszka Szczepaniak

from 18 October to 31 December 2007

Member

Piotr Woźny

6th TERM
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ZARZĄD

THE BOARD OF DIRECTORS

Na dzień 31 grudnia 2007 roku Zarząd BGK działał

As at 31 December 2007, BGK’s Board of Directors was com-

w czteroosobowym składzie: Prezes Zarządu – Ireneusz Fąfara,

posed of four individuals: Chairman of the Board – Ireneusz

Wiceprezes – Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu – Krzysztof

Fąfara, Vice-Chairman – First Deputy Chairman of the Board –

Sosnowski, Wiceprezes Zarządu – Konrad Milczarski oraz

Krzysztof Sosnowski, Vice-Chairman of the Board – Konrad

Wiceprezes Zarządu – Robert Sochacki.

Milczarski and Vice-Chairman of the Board – Robert Sochacki.

Zmiany sk∏adu Zarzàdu BGK na przestrzeni 2007 roku.
Okres pełnienia funkcji w Zarządzie w 2007r.

Funkcja w Zarządzie

Imię i nazwisko

od 1 stycznia 2007 r. do 24 maja 2007 r.

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

Wojciech Kuryłek
Romuald Sawicz
Artur Smolarek
Andrzej Szornak

od 24 maja 2007 r. do 27 czerwca 2007 r.

p.o. Prezesa Zarządu
Ireneusz Fąfara
Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Krzysztof Sosnowski
Prezesa Zarządu
p.o. Wiceprezesa Zarządu
Robert Sochacki

Ireneusz Fąfara
Krzysztof Sosnowski

od 27 czerwca 2007 r. do 26 lipca 2007 r.

p.o. Prezesa Zarządu
Wiceprezes - Pierwszy Zastępca
Prezesa Zarządu
Wiceprezes Zarządu
p.o. Wiceprezesa Zarządu
Prezes Zarządu
Wiceprezes - Pierwszy Zastępca
Prezesa Zarządu
Wiceprezes Zarządu
p.o. Wiceprezesa Zarządu

Ireneusz Fąfara
Krzysztof Sosnowski

Prezes Zarządu
Wiceprezes - Pierwszy Zastępca
Prezesa Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

Ireneusz Fąfara
Krzysztof Sosnowski

od 26 lipca 2007 r. do 20 września 2007 r.

od 20 września 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
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Konrad Milczarski
Robert Sochacki

Konrad Milczarski
Robert Sochacki

Konrad Milczarski
Robert Sochacki
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Changes in the composition of the BGK’s Board of Directors
over 2007.
Period of holding a function on the Board
of Directors

Function

Name

from 1 January 2007 to 24 May 2007

Chairman of the Board
Vice-Chairman of the Board
Vice-Chairman of the Board
Vice-Chairman of the Board

Wojciech Kuryłek
Romuald Sawicz
Artur Smolarek
Andrzej Szornak

from 24 May 2007 to 27 June 2007

Acting Chairman of the Board
Vice-Chairman - First Deputy
Chairman of the Board
Acting Vice-Chairman of the Board

Ireneusz Fąfara
Krzysztof Sosnowski

Acting Chairman of the Board
Vice-Chairman - First Deputy
Chairman of the Board
Vice-Chairman of the Board
Acting Vice-Chairman of the Board

Ireneusz Fąfara
Krzysztof Sosnowski

Chairman of the Board
Vice-Chairman - First Deputy
Chairman of the Board
Vice-Chairman of the Board
Acting Vice-Chairman of the Board

Ireneusz Fąfara
Krzysztof Sosnowski

Chairman of the Board
Vice-Chairman - First Deputy
Chairman of the Board
Vice-Chairman of the Board
Vice-Chairman of the Board

Ireneusz Fąfara
Krzysztof Sosnowski

from 27 June 2007 to 26 July 2007

from 26 July 2007 to 20 September 2007

from 20 September 2007 to 31 December 2007
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Robert Sochacki

Konrad Milczarski
Robert Sochacki

Konrad Milczarski
Robert Sochacki

Konrad Milczarski
Robert Sochacki
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA BANKU

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Na koniec 2007 r. Bank wykonywał zadania w Centrali w opar-

At the end of 2007 Bank performed its tasks at the

ciu o sieć 20 oddziałów, 4 filii i 2 Punkty Obsługi Klienta.

Headquarters based on a network of 20 branches, four affiliates

W omawianym okresie nie przeprowadzono istotnych zmian

and two Customer Service establishments. During this period

w strukturze terenowej Banku (zlikwidowano jeden Punkt

there were no significant changes in the field structure of the

Obsługi Klienta).

Bank (one Customer Service establishment closed down).

W 2007 r. przeprowadzono natomiast istotne zmiany organiza-

However, 2007 saw significant changes in organizational and

cyjne i kompetencyjne w strukturze Centrali BGK. Wdrożone

competence structure of the BGK Headquarters. Changes were

zmiany przebiegały w trzech płaszczyznach: koncentracja

implemented in three areas: consolidation of tasks related to the

zadań związanych z produktami działalności zleconej, połącze-

products of assigned operations, combination of credit risk

nie zarządzania ryzykiem kredytowym działalności własnej

management in own and assigned operations, streamlining

i zleconej, usprawnienie procesów sprzedażowych oraz wzmoc-

sales processes and strengthening the surveillance of the branch

nienie nadzoru nad siecią oddziałów.

network.

Utworzono departamenty:
• Departament Wspierania Procesów Kredytowych,

Departments established:

• Departament Sprzedaży i Produktów w wyniku połączenia

• Loan Process Support Department

Departamentu Sprzedaży i Zarządzania Siecią i Depar ta-

• Sales and Product Department as a consequence of merging

mentu Produktów i Marketingu,

the Department of Sales and Network Management with the
Department of Products and Marketing

Przekształcono:

Transformed:

• Departament Funduszy Poręczeń i Gwarancji w Depar tament

• The Department of Guarantees Funds and the Department of

Ogólnokrajowego Systemu Poręczeniowego po przekazaniu

Nation-Wide Guarantee Scheme after the transfer of some

części zadań do Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości

functions to the Entrepreneurship and Innovation Promotion

i Innowacji,

Department,

• Departament Wspierania Przedsiębiorczości w Depar tament

• The Entrepreneurship Promotion Department into the

Wspierania Przedsiębiorczości i Innowacji,

Entrepreneurship and Innovation Promotion Department,

• Departament Zarządzania Ryzykiem w Departament Ryzyka

• Department of Risk Management into the Department of

Finansowego,

Financial Risk,

• Biuro Komunikacji w Departament Komunikacji,

• Office of Communications into the Department of
Communications,

Zlikwidowano:

Closed down:

• Departament Krajowego Funduszu Mieszkaniowego po prze-

• Department of the National Housing Fund after the transfer of

kazaniu zadań do Departamentu Funduszy Mieszkaniowych

tasks to the Department of Housing Funds and the

i Departamentu Ryzyka Kredytowego.

Department of Credit Risk.

W rezultacie wprowadzonych w 2007 r. zmian nastąpiło zmniej-

As a result of the changes implemented in 2007, the number of

szenie liczby komórek organizacyjnych z 30 do 29. Zmiany nie

organizational units was reduced from 30 to 29. The changes

wiązały się ze wzrostem zatrudnienia.

did not involve an increase in employment.
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ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM

MANAGING FINANCIAL AND OPERATIONAL RISKS

I OPERACYJNYM

Zarządzanie ryzykiem w Banku realizowane jest na podstawie

Risk management at the Bank is implemented on the basis of

wewnętrznych strategii i procedur dotyczących identyfikacji,

internal policies and procedures for the identification, measure-

pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka.

ment, monitoring and control of risks.

CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH RODZAJÓW

CHARACTERISTICS OF THE MAIN TYPES

RYZYKA FINANSOWEGO

OF FINANCIAL RISK

RYZYKO PŁYNNOŚCI

LIQUIDITY RISK

Na przestrzeni 2007 r. Bank miał do czynienia z ujemną luką

Throughout 2007, The Bank had a negative short-term

płynności krótkoterminowej. Na stopień synchronizacji aktywów

liquidity gap. The largest impact on the synchronization of the

i pasywów krótkoterminowych Banku największy wpływ wywie-

Bank’s short-term assets and liabilities was exerted by major

rały duże zmiany w poziomie środków klientów. Coraz większą

changes in the level of customer funds. Derivative transactions

rolę w zarządzaniu płynnością odgrywały przy tym transakcje

played an increasing role in liquidity management, including

pochodne, m.in. Buy-Sell-Back, Sell-Buy-Back i FX Swap.

Buy-Sell-Back, Sell-Buy-Back and FX Swap.

W omawianym okresie Bank kontrolował ryzyko płynności przy

During this period, the Bank controlled the liquidity risk using

zastosowaniu systemu limitów wskaźników pozycji płynnościo-

a system of limits of liquidity position indicators. The Bank also

wej. W Banku prowadzono również prace nad rozwojem wyko-

conducted work to develop methods and tools for liquidity risk

rzystywanych metod i narzędzi analiz ryzyka płynności.

analysis. Daily monitoring process of supervisory liquidity

Wdrożony został proces codziennego monitoringu nadzorczych

measurement indicators was implemented, and work has start-

miar płynności, a także podjęte zostały prace zmierzające do

ed aimed at everyday monitoring of internal liquidity indicators.

codziennego monitoringu wewnętrznych wskaźników płynności.

RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

INTEREST RATE RISK

Ryzyko stopy procentowej było przez Bank kontrolowane

Interest rate risk is controlled by the Bank through the use of

poprzez stosowanie limitu BPV, limitu ryzyka dochodu w dzia-

BPV limit, the income limit risk within own operations and the

łalności własnej oraz ryzyka bazowego (tj. ryzyka wynikającego

basis risk (ie the risk resulting from imperfect correlation of

z niedoskonałej korelacji stóp procentowych instrumentów

interest rates for active and passive instruments with the same

aktywnych i pasywnych o tym samym terminie przeszacowania).

maturity).

RYZYKO WALUTOWE

CURRENCY RISK

W 2007 r. poziom ryzyka walutowego w Banku, podobnie jak

In 2007, as in previous years, the level of currency risk at the

w latach ubiegłych, oceniono jako niski. Pomiar ryzyka był

Bank was rated as low. The measurement of risk was in line

zgodny z obowiązującą procedurą i dokonywany był poprzez

with the current procedure and had been performed through the

badanie wielkości pozycji walutowych oraz analizę metodą

analysis of the size of currency positions, and using VaR analy-

VaR.

sis method.
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RYZYKO OPERACYJNE

OPERATIONAL RISK

Celem realizowanego w Banku procesu zarządzania ryzykiem

The purpose of the Bank’s operational risk was to continuous-

2

2

operacyjnym było bieżące utrzymywanie poziomu tego ryzyka

ly maintain that risk at an acceptable level, safe for the opera-

na dopuszczalnym poziomie, niezagrażającym prowadzonej

tions.

działalności.
W Banku funkcjonuje system regularnego monitorowania zda-

The Bank runs a system of regular monitoring of operational

rzeń operacyjnych, który umożliwia obserwacje profilu ryzyka

events, which allows for the surveillance of operational risk pro-

operacyjnego oraz służy budowaniu bazy zdarzeń operacyjnych.

file and serves to build a database of operational events. As part

Jednostki/komórki organizacyjne Banku w ramach zakresu

of their responsibilities, the Bank’s organizational units take

swoich obowiązków podejmują stosowne działania mające na

appropriate steps aimed at selecting and proposing methods to

celu wybór i zaproponowanie odpowiedniej dla danego obsza-

control and limit operational risk, such as contingency plans,

ru metody zabezpieczenia i ograniczenia ryzyka operacyjnego

insurance coverage, risk transfer, legal, organizational and tech-

takiej jak plany awaryjne, ochrona ubezpieczeniowa, transfer

nical safeguards. Also, the size of the capital requirement is

ryzyka, zabezpieczenia prawne, organizacyjne i techniczne.

estimated using the method of the basic indicator, in line with

Szacowana jest również wielkość wymogu kapitałowego przy

the rules laid down by the GINB.

użyciu metody podstawowego wskaźnika zgodnie z zasadami
określonymi przez GINB.

2

2

Pod pojęciem ryzyka operacyjnego rozumie się ryzyko poniesienia przez Bank strat wynikających z niedostosowania lub zawodności wewnętrznych procesów,
ludzi i systemów technicznych lub ze zdarzeń zewnętrznych.
The concept of operational risk is understood by the Bank as the risk of incurring losses by the Bank, arising from the failure or inadequacy of internal
processes, people and technical systems, or from external events.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FINANCIAL STATEMENTS
BILANS BANKU
Stan na
31.12.2006

Aktywa

Stan na
31.12.2007

w tys. PLN
I Kasa, operacje z Bankiem Centralnym

104 337

592 716

1. W rachunku bieżącym

104 320

592 708

2. Rezerwa obowiązkowa

0

0

17

8

0

0

5 171 406

6 653 475

769 741

1 128 278

4 401 665

5 525 197

6 057 753

7 232 014

116 783

147 232

5 940 970

7 084 782

4 875 721

6 511 249

3 958

0

4 871 763

6 511 249

30 010

0

7 722 913

6 041 197

1. Banków

3 641 929

1 585 734

2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych

4 033 529

4 311 206

47 455

144 257

60 959

61 233

1. W instytucjach finansowych

60 959

61 233

2. W pozostałych jednostkach

0

0

0

0

1. W instytucjach finansowych

0

0

2. W pozostałych jednostkach

0

0

3. Inne środki
II Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania
w Banku Centralnym
III Należności od sektora finansowego
1. W rachunku bieżącym
2. Terminowe
IV Należności od sektora niefinansowego
1. W rachunku bieżącym
2. Terminowe
V Należności od sektora budżetowego
1. W rachunku bieżącym
2. Terminowe
VI Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych
z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
VII Dłużne papiery wartościowe

3. Pozostałe
VIII Udziały lub akcje w jednostkach zależnych

IX Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych
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X Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych

34 620

38 797

1. W instytucjach finansowych

34 620

38 797

2. W pozostałych jednostkach

0

0

296 004

319 993

1. W instytucjach finansowych

31 820

28 820

2. W pozostałych jednostkach

264 184

291 173

28 737

51 890

9 714

10 313

0

0

109 303

101 776

31 293

13 172

3 170

3 076

28 123

10 096

31 326

30 807

28 002

26 258

3 324

4 549

24 564 096

27 658 632

XI Udziały lub akcje w innych jednostkach

XII Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe
XIII Wartości niematerialne i prawne, w tym
– wartość firmy
XIV Rzeczowe aktywa trwałe
XV Inne aktywa
1. Przyjęte aktywa - do zbycia
2. Pozostałe
XVI Rozliczenia międzyokresowe
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
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BALANCE SHEET OF THE BANK
As at
31.12.2006

Assets

As at
31.12.2007

in thou PLN
I Cash, balances with Central Bank

104,337

592,716

104,320

592,708

0

0

17

8

0

0

5,171,406

6,653,475

769,741

1,128,278

4,401,665

5,525,197

6,057,753

7,232,014

116,783

147,232

5,940,970

7,084,782

4,875,721

6,511,249

3,958

0

4,871,763

6,511,249

30,010

0

7,722,913

6,041,197

1. Banks

3,641,929

1,585,734

2. State and municipal issuers

4,033,529

4,311,206

47,455

144,257

60,959

61,233

60,959

61,233

0

0

0

0

1. In financial institutions

0

0

2. In other parties

0

0

34,620

38,797

34,620

38,797

0

0

1. Current account
2. Obligatory reserve
3. Other funds
II Debt securities eligible for rediscounting at the Central Bank
III Loans and advances to financial sector
1. Current account
2. Term
IV Loans and advances to non-financial sector
1. Current account
2. Term
V Loans and advances to budget sector
1. Current account
2. Term
VI Securities purchased under reverse repurchase agreement
VII Debt securities

3. Other
VIII Equity interests in subsidiaries
1. In financial institutions
2. In other parties
IX Equity interests in joint ventures

X Equity interest in associates
1. In financial institutions
2. In other parties
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XI Equity interests in other parties
1. In financial institutions
2. In other parties
XII Other securities and other financial assets
XIII Intangible assets, including:
– goodwill
XIV Property, plant and equipment
XV Other assets
1. Accepted assets - for disposal
2. Other
XVI Accrued revenues
1. Deferred income-tax assets
2. Other prepayments
Assets, total
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296,004

319,993

31,820

28,820

264,184

291,173

28,737

51,890

9,714

10,313

0

0

109,303

101,776

31,293

13,172

3,170

3,076

28,123

10,096

31,326

30,807

28,002

26,258

3,324

4,549

24 564 096

27,658,632
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BILANS BANKU
Stan na
31.12.2006

Pasywa

Stan na
31.12.2007

w tys. PLN
I Zobowiązania wobec Banku Centralnego

0

0

4 693 991

5 008 100

1. W rachunku bieżącym

1 012 725

19 673

2. Terminowe

3 681 266

4 988 427

2 525 420

2 462 863

39 141

37 099

37 923

35 964

1 218

1 135

2 486 279

2 425 764

795 901

657 869

1 690 378

1 767 895

7 269 188

10 149 196

570 368

1 324 875

6 698 820

8 824 321

747 702

124 242

1 889 510

1 889 967

28 520

63 804

806 704

598 560

4 390

5 064

2. Fundusze utworzone, powierzone lub przekazane na podstawie
odrębnych ustaw (fundusze przepływowe)

309 217

501 140

3. Inne zobowiązania

493 097

92 356

156 841

161 894

3 499

3 132

0

0

153 342

158 762

II Zobowiązania wobec sektora finansowego

III Zobowiązania wobec sektora niefinansowego
1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:
a) bieżące
b) terminowe
2. Pozostałe, w tym:
a) bieżące
b) terminowe
IV Zobowiązania wobec sektora budżetowego
1. Bieżące
2. Terminowe
V Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych
z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
VI Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
VII Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych
VIII Fundusze specjalne i inne zobowiązania
1. Fundusze specjalne

IX Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
2. Ujemna wartość firmy
3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone

54

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANCIAL STATEMENTS

X Rezerwy

200 045

250 423

47 148

55 285

152 897

195 138

0

0

964 249

980 000

XIII Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

0

0

XIV Akcje własne (wielkość ujemna)

0

0

XV Kapitał (fundusz) zapasowy

106 076

135 963

XVI Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

132 423

141 115

4 886 196

5 335 381

24 500

44 500

4 858 907

5 288 092

2 789

2 789

0

0

157 231

357 124

24 564 096

27 658 632

16.50

13.65

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rezerwy
XI Zobowiązania podporządkowane
XII Kapitał (fundusz) podstawowy

XVII Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego
2. Fundusze utworzone, powierzone lub przekazane na podstawie
odrębnych ustaw (fundusze narażone na ryzyko kredytowe)
3. Pozostałe
XVIII Zysk (strata) z lat ubiegłych
XIX Zysk (strata) netto
Pasywa razem
Współczynnik wypłacalności
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BALANCE SHEET OF THE BANK
As at
31.12.2006

Shareholders' Equity and Liabilities

As at
31.12.2007

in thou PLN
I Amounts due to Central Bank

0

0

4,693,991

5,008,100

1. Current account

1,012,725

19,673

2. Term

3,681,266

4,988,427

2,525,420

2,462,863

39,141

37,099

37,923

35,964

1,218

1,135

2,486,279

2,425,764

795,901

657,869

1,690,378

1,767,895

7,269,188

10,149,196

570,368

1,324,875

6,698,820

8,824,321

747,702

124,242

1,889,510

1,889,967

28,520

63,804

806,704

598,560

4,390

5,064

2. Funds established, entrusted to or received under specific laws
(transfer funds)

309,217

501,140

3. Other liabilities

493,097

92,356

156,841

161,894

3,499

3,132

0

0

153,342

158,762

II Amounts due to financial sector

III Amounts due to non-financial sector
1. Savings accounts, including:
a) current
b) term
2. Others, including:
a) current
b) term
IV Amounts due to budget sector
1. Current
2. Term
V Securities sold under repurchase agreement
VI Debt securities in issue
VII Other liabilities from financial instruments
VIII Special Funds and other liabilities
1. Special funds

IX Accrued and qualified expense and income
1. Accrued expense
2. Negative goodwill
3. Other deferred and qualified income
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X Provisions

200,045

250,423

47,148

55,285

152,897

195,138

0

0

964,249

980,000

XIII Capital not paid-in (negative amount)

0

0

XIV Treasury shares (negative amount)

0

0

XV Supplementary capital (fund)

106,076

135,963

XVI Revaluation reserve

132,423

141,115

4,886,196

5,335,381

24,500

44,500

4,858,907

5,288,092

2,789

2,789

0

0

157,231

357,124

24 564 096

27,658,632

16.50

13.65

1. Deferred tax liability
2. Other provisions
XI Subordinated liabilities
XII Share capital (fund)

XVII Other reserve capital (fund)
1. General Banking Risk Fund
2. Funds established, entrusted to or received under specific laws
(funds exposed to credit risk)
3. Other
XVIII Retained profit (loss)
XIX Net profit (loss)
Total shareholders' equity and liabilities
Capital adequacy ratio
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POZYCJE POZABILANSOWE
Stan na
31.12.2006

Wyszczególnienie

Stan na
31.12.2007

w tys. PLN
I Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane
1. Zobowiązania udzielone:
1.1. Na rzecz sektora finansowego
a) finansowe
b) gwarancyjne
1.2. Na rzecz sektora niefinansowego
a) finansowe
b) gwarancyjne
1.3. Na rzecz sektora budżetowego
a) finansowe
b) gwarancyjne
2. Zobowiązania otrzymane:
2.1. Od sektora finansowego
a) finansowe
b) gwarancyjne
2.2. Od sektora niefinansowego
a) finansowe
b) gwarancyjne
2.3. Od sektora budżetowego
a) finansowe
b) gwarancyjne
II Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/ sprzedaży
1. Operacje walutowe
2. Operacje papierami wartościowymi
3. Operacje instrumentami finansowymi
III Pozostałe
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11 031 006

18 195 187

3 196 484

4 040 096

717 736

989 564

630 647

612 882

87 089

376 682

2 216 071

2 853 566

1 345 012

1 678 675

871 059

1 174 891

262 677

196 966

252 836

183 122

9 841

13 844

7 834 522

14 155 091

1 250 374

2 311 405

1 145 283

2 233 545

105 091

77 860

5 914 943

10 661 762

0

0

5 914 943

10 661 762

669 205

1 181 924

0

500 000

669 205

681 924

17 650 889

32 728 053

4 240 844

3 637 160

90 521

317 450

13 319 524

28 773 443

2

16
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OFF-BALANCE SHEET ITEMS
As on
31.12.2006

Items

As on
31.12.2007

in thou PLN
I Contingent liabilities extended and received
1. Extended liabilities:
1.1. Due to financial sector
a) financial
b) guarantees
1.2. Due to non-financial sector
a) financial
b) guarantees
1.3. Due to budget sector
a) financial
b) guarantees
2. Received liabilities:
2.1. From financial sector
a) financial
b) guarantees
2.2. From non-financial sector
a) financial
b) guarantees
2.3. From budget sector
a) financial
b) guarantees
II Liabilities related to buy/sell transactions
1. Currency transactions
2. Operations involving securities
3. Operations involving financial instruments
III Other
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11 031 006

18 195 187

3,196,484

4,040,096

717,736

989,564

630,647

612,882

87,089

376,682

2,216,071

2,853,566

1,345,012

1,678,675

871,059

1,174,891

262,677

196,966

252,836

183,122

9,841

13,844

7,834,522

14,155,091

1,250,374

2,311,405

1,145,283

2,233,545

105,091

77,860

5,914,943

10,661,762

0

0

5,914,943

10,661,762

669,205

1,181,924

0

500,000

669,205

681,924

17,650,889

32,728,053

4,240,844

3,637,160

90,521

317,450

13,319,524

28,773,443

2
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Za okres od
1.01.2006 do
31.12.2006

Wyszczególnienie

Za okres od
1.01.2007 do
31.12.2007

w tys. PLN
I Przychody z tytułu odsetek

761 327

965 274

1. Od sektora finansowego

196 265

309 291

2. Od sektora niefinansowego

255 409

308 498

57 428

76 167

252 225

271 318

459 384

604 358

1. Od sektora finansowego

78 976

94 824

2. Od sektora niefinansowego

68 156

76 890

312 252

432 644

III Wynik z tytułu odsetek (I-II)

301 943

360 916

IV Przychody z tytułu prowizji

52 143

54 194

3 088

2 754

49 055

51 440

8 506

6 599

1. Od jednostek zależnych

0

737

2. Od jednostek współzależnych

0

0

3. Od jednostek stowarzyszonych

0

0

8 506

5 862

55 165

69 786

1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi

60 031

69 967

2. Pozostałych

-4 866

-181

7 148

3 554

421 817

492 295

17 958

19 590

2 360

2 366

3. Od sektora budżetowego
4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu
II Koszty odsetek

3. Od sektora budżetowego

V Koszty prowizji
VI Wynik z tytułu prowizji (IV-V)
VII Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów
wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej
kwocie dochodu

4. Od pozostałych jednostek
VIII Wynik operacji finansowych

IX Wynik z pozycji wymiany
X Wynik działalności bankowej
XI Pozostałe przychody operacyjne
XII Pozostałe koszty operacyjne
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XIII Koszty działania banku

150 382

149 839

1. Wynagrodzenia

84 890

86 576

2. Ubezpieczenia i inne świadczenia

20 918

21 966

3. Inne

44 574

41 297

19 130

18 372

191 437

122 479

189 818

121 805

1 619

674

95 231

166 571

94 738

165 703

493

868

96 206

-44 092

171 697

385 400

0

0

1. Zyski nadzwyczajne

0

0

2. Straty nadzwyczajne

0

0

XX Zysk (strata) brutto

171 697

385 400

XXI Podatek dochodowy

14 466

28 276

0

0

157 231

357 124

XIV Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych
XV Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości
1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
XVI Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości
1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
XVII Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)
XVIII Wynik działalności operacyjnej
XIX Wynik operacji nadzwyczajnych

XXII Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie
straty)
XXIII Zysk (strata) netto

61

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANCIAL STATEMENTS

PROFIT AND LOSS ACCOUNT
For a period
from
1.01.2006
through
31.12.2006

Items

For a period
from
1.01.2007
through
31.12.2007

in thou PLN
I Interest income

761,327

965,274

1. From financial sector

196,265

309,291

2. From non-financial sector

255,409

308,498

57,428

76,167

252,225

271,318

459,384

604,358

1. From financial sector

78,976

94,824

2. From non-financial sector

68,156

76,890

312,252

432,644

301,943

360,916

IV Commission income

52,143

54,194

V Commission expense

3,088

2,754

49,055

51,440

8,506

6,599

1. From subsidiaries

0

737

2. From joint ventures

0

0

3. From associates

0

0

8,506

5,862

55,165

69,786

1. Securities and other financial instruments

60,031

69,967

2. Other

-4,866

-181

7,148

3,554

X Banking operations result

421,817

492,295

XI Other operating income

17,958

19,590

2,360

2,366

3. From budget sector
4. Fixed-income securities
II Interest expense

3. From budget sector
III Net interest income (I-II)

VI Net commission income (IV-V)
VII Income from equity interest, other securities and other financial
instruments bearing non-fixed income

4. From other parties
VIII Net financial operations

IX Foreign exchange result

XII Other operating expenses
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XIII General expenses

150,382

149,839

1. Salaries

84,890

86,576

2. Insurance and other staff costs

20,918

21,966

3. Others

44,574

41,297

19,130

18,372

191,437

122,479

189,818

121,805

1,619

674

95,231

166,571

94,738

165,703

493

868

96,206

-44,092

171,697

385,400

0

0

1. Extraordinary gains

0

0

2. Extraordinary losses

0

0

171,697

385,400

14,466

28,276

0

0

157,231

357,124

XIV Depreciation of property, plant and equipment and
amortization of intangible assets
XV Provisions and revaluation reserve
1. Special risk and general banking risk provisions
2. Revaluation of financial assets
XVI Reversal of provisions and revaluation
1. Reversal of special risk provisions and general banking risk
provisions
2. Revaluation of financial assets
XVII Net value of provisions and revaluation (XV-XVI)
XVIII Operating profit
XIX Extraordinary gains/losses

XX Profit (loss) before tax
XXI Income tax
XXII Other obligatory decreases of profit (increases of loss)
XXIII Net profit (loss)
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W¸ASNYM
Za okres od
1.01.2006 do
31.12.2006

Wyszczególnienie

Za okres od
1.01.2007 do
31.12.2007

w tys. PLN
I Kapitał własny na początek okresu (BO)

5 554 290

6 246 176

0

0

5 554 290

6 246 176

958 454

964 249

5 795

15 751

5 795

15 751

0

0

5 795

15 751

0

0

0

0

964 249

980 000

2. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego na początek
okresu

0

0

2.1. Zmiana należnych wpłat na poczet kapitału podstawowego

0

0

a) zwiększenie (z tytułu)

0

0

b) zmniejszenie (z tytułu)

0

0

0

0

0

0

a) zwiększenie

0

0

b) zmniejszenie

0

0

0

0

91 811

106 076

14 265

29 887

19 363

29 887

0

0

19 359

29 886

– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

0

0

– sprzedaży lub likwidacji środków trwałych

4

1

– korekty błędów podstawowych
Ia Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenia (z tytułu)
– emisji akcji
– podziału zysku
b) zmniejszenia (z tytułu)
– umorzenia akcji
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

2.2. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego na koniec
okresu
3. Akcje własne na początek okresu

3.1. Akcje własne na koniec okresu
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
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b) zmniejszenia (z tytułu)

5 098

0

5 098

0

106 076

135 963

70 547

132 423

61 876

8 692

61 880

8 693

61 880

8 693

4

1

4

1

132 423

141 115

2 000

24 500

22 500

20 000

22 500

20 000

22 500

20 000

0

0

24 500

44 500

4 385 108

4 861 696

476 588

429 184

693 801

536 168

26 915

76 994

646 076

434 774

20 384

24 062

426

338

b) zmniejszenia (z tytułu)

217 213

106 984

– pokrycia straty KFM

34 913

0

– umorzenia kredytów mieszkaniowych KFM

93 092

53 343

– umorzenia kredytów powodziowych KFM

2 886

16 741

– rezerwy na należności i zobowiązania KFPK

9 688

5 835

15 610

23 423

0

1 480

– wypłaty za złomowanie przekazane z FŻŚ

297

90

– umorzenia kredytów FŻŚ

727

0

60 000

6 072

4 861 696

5 290 881

– pokrycia straty
4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
– wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia lub likwidacji środków trwałych
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu
6.1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku
b) zmniejszenie (z tytułu)
6.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu
7. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
7.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
– podziału zysku
– dokapitalizowania (dofinansowania) ze Skarbu Państwa
– aktualizacji rezerw na planowane umorzenia kredytów KFM
– wpływy środków armatorów przekazanych na rzecz FŻŚ

– rezerwy na planowane umorzenia kredytów FKT
– umorzenia kredytów FKT

– przeniesienia wolnych srodków FH do FD
7.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
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8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

46 370

157 231

51 468

157 231

0

0

51 468

157 231

-51 468

-157 231

34 913

0

0

0

– pokrycie straty KFM

34 913

0

b) zmniejszenie (z tytułu)

86 381

157 231

86 381

157 231

0

0

5 098

0

0

0

5 098

0

0

0

0

0

0

0

5 098

0

5 098

0

8.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

0

0

8.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

0

0

9. Wynik netto

157 231

357 124

a) zysk netto

157 231

357 124

0

0

II Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

6 246 176

6 949 583

III Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
(pokrycia straty)

6 231 376

6 900 085

8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– korekty błędów podstawowych
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
8.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych

– podziału zysku z lat ubiegłych
8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– korekty błędów podstawowych
8.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
8.7. Zmiana straty z lat ubiegłych
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty z lat ubiegłych

b) strata netto
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STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For period
between
1.01.2006
and
31.12.2006

Items

For period
between
1.01.2007
and
31.12.2007

in thou PLN
I Shareholders' equity at beginning of period (OB)

5,554,290

6,246,176

0

0

5,554,290

6,246,176

958,454

964,249

5,795

15,751

5,795

15,751

0

0

5,795

15,751

0

0

0

0

964,249

980,000

0

0

0

0

a) increase (due to)

0

0

b) decrease (due to)

0

0

0

0

0

0

a) increase

0

0

b) decrease

0

0

0

0

91,811

106,076

14,265

29,887

19,363

29,887

0

0

19,359

29,886

– profit distribution (above the minimum mandatory value)

0

0

– sale or winding up of fixed assets

4

1

– adjustment of fundamental errors
Ia Shareholders' equity at beginning of period (OB), after adjustment
1. Share capital (fund) at beginning of period
1.1. Changes in share capital (fund)
a) increase (due to)
– issue of shares
– profit distribution
b) decrease (due to)
– redemption of shares
1.2. Share capital (fund) at end of period
2. Subscribed but unpaid capital at beginning of period
2.1. Change of subscribed but unpaid capital at beginning of period

2.2. Subscribed but unpaid capital at end of period
3. Treasury shares at beginning of period

3.1. Treasury shares at end of period
4. Supplementary capital (fund) at beginning of period
4.1. Changes in supplementary capital (fund)
a) increase (due to)
– share premium
– profit distribution (mandatory)
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b) decrease (due to)

5,098

0

5,098

0

106,076

135,963

70,547

132,423

61,876

8,692

61,880

8,693

61,880

8,693

4

1

4

1

132,423

141,115

2,000

24,500

22,500

20,000

22,500

20,000

22,500

20,000

0

0

24,500

44,500

4,385,108

4,861,696

476,588

429,184

693,801

536,168

26,915

76,994

646,076

434,774

20,384

24,062

426

338

217,213

106,984

– coverage of KFM loss

34,913

0

– write-off of KFM housing loans

93,092

53,343

– write-offs of KFM flood emergency loans

2,886

16,741

– provisions for KFPK receivables and liabilities

9,688

5,835

– provisions for planned write-offs of FKT loans

15,610

23,423

0

1,480

– payments for scrapping received from FŻŚ

297

90

– write-offs of FŻŚ loans

727

0

60,000

6,072

4,861,696

5,290,881

– loss coverage
4.2. Supplementary capital (fund) at end of period
5. Revaluation reserve at beginning of period
5.1. Changes in revaluation reserve
a) increase (due to)
– valuation of investments available for sale
b) decrease (due to)
– sale or winding up of fixed assets
5.2. Revaluation reserve at end of period
6. General Banking Risk Fund at beginning of period
6.1. Changes in General Banking Risk Fund
a) increase (due to)
– profit distribution
b) decrease (due to)
6.2. General Banking Risk Fund at end of period
7. Other reserve capital (funds) at beginning of period
7.1. Changes in other reserve capital (fund)
a) increase (due to)
– profit distribution
– recapitalization (subsidy) from State Treasury
– revaluation of provisions for planned write-off of KFM loans
– inflows of funds of shipowners to FŻŚ
b) decrease (due to)

– write-offs of FKT loans

– transfer of uncommited FH funds to FD
7.2. Other reserve capital (funds) at end of period
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8. Retained profit (loss) at beginning of period

46,370

157,231

51,468

157,231

0

0

51,468

157,231

-51,468

-157,231

34,913

0

0

0

34,913

0

86,381

157,231

86,381

157,231

0

0

5,098

0

0

0

5,098

0

0

0

0

0

0

0

5,098

0

5,098

0

8.8. Retained loss at end of period

0

0

8.9. Retained profit (loss) at end of period

0

0

157,231

357,124

157,231

357,124

0

0

II Equity at end of period (CB)

6,246,176

6,949,583

III Equity, after proposed distribution of profit (coverage of loss)

6,231,376

6,900,085

8.1. Retained profit at beginning of period
– adjustment of fundamental errors
8.2. Retained profit at beginning of period, after adjustments
8.3. Change in retained profit
a) increase (due to)
– distribution of retained profit
– coverage of KFM loss
b) decrease (due to)
– distribution of retained profit
8.4. Retained profit at end of period
8.5. Retained loss at beginning of period
– adjustment of fundamental errors
8.6. Retained loss at beginning of period, after adjustments
8.7. Change in retained loss
a) increase (due to)
– retained loss carried for coverage
b) decrease (due to)
– coverage of retained loss

9. Net result
a) net profit
b) net loss
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Za okres od
1.01.2006 do
31.12.2006

Wyszczególnienie

Za okres od
1.01.2007 do
31.12.2007

w tys. PLN
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto

157 231

357 124

-3 645 876

18 630

1. Amortyzacja

19 130

18 372

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

-5 937

-97 708

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

131 637

202 899

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

-45 129

-71 960

19 787

45 090

-2 679 486

1 657 935

-895 248

-42 246

-3 208 343

-2 887 360

145 963

30 009

-3 446

-23 153

614 875

-922 093

1 198 396

2 875 908

441 667

-623 459

26 149

35 284

572 589

-186 635

5 243

2 202

16 277

5 420

0

125

-3 488 645

375 754

II Korekty razem:

5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych
7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego
8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora
budżetowego
9. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów
wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
10. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów
wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych)
11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego
12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora
budżetowego
13. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów
wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych
15. Zmiana stanu innych należności i zobowiązań
16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
17. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych
18. Inne korekty
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)
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B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy

89 368

96 264

651

0

2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych

0

0

3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych

0

0

4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych
papierów wartościowych i innych aktywów finansowych
(lokacyjnych)

88 564

95 912

5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych

57

280

6. Inne wpływy inwestycyjne

96

72

20 803

17 516

1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych

0

0

2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych

0

0

1 595

1 965

4. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych
papierów wartościowych i innych aktywów finansowych
(lokacyjnych)

0

3 393

5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych

19 114

11 584

94

574

68 565

78 748

3 219 717

2 912 213

688 215

1 327 100

2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki
instytucji finansowych

0

0

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji
finansowych

1 885 000

1 150 000

4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych

0

0

5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału

0

0

646 502

435 113

1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych

II Wydatki

3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych

6. Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków

6. Inne wpływy finansowe
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II Wydatki

140 646

1 438 514

1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków

0

58 060

2. Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki
instytucji finansowych

0

0

3. Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych instytucji
finansowych

0

1 100 000

4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

0

0

5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

0

0

6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych

0

0

7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

0

0

10 816

13 555

9. Nabycie akcji własnych

0

0

10. Inne wydatki finansowe

129 830

266 899

3 079 071

1 473 699

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)

-341 009

1 928 201

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym

-341 009

1 928 201

0

0

F. Środki pieniężne na początek okresu

4 372 361

4 031 352

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym

4 031 352

5 959 553

0

0

8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału
zysku

III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

– o ograniczonej możliwości dysponowania

72

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANCIAL STATEMENTS

CASH FLOW STATEMENTS
For a period
from
1.01.2006
through
31.12.2006

Items

For a period
from
1.01.2007
through
31.12.2007

in thou PLN
A. Cash flows from operating activities
I Net profit (loss)

157,231

357,124

-3,645,876

18,630

1. Depreciation and amortization

19,130

18,372

2. Foreign exchange losses (gains)

-5,937

-97,708

3. Interest and share in profit (dividends)

131,637

202,899

4. Profit (loss) on investment

-45,129

-71,960

19,787

45,090

-2,679,486

1,657,935

-895,248

-42,246

-3,208,343

-2,887,360

145,963

30,009

-3,446

-23,153

614,875

-922,093

12. Change in liabilities from non-financial and budget sector

1,198,396

2,875,908

13. Change in liabilities from securities sold under repurchase
agreement

441,667

-623,459

26,149

35,284

572,589

-186,635

5,243

2,202

16,277

5,420

0

125

-3,488,645

375,754

II Total adjustments:

5. Change in provisions
6. Change in debt securities
7. Change in receivables from financial sector
8. Change in receivables from non-financial and budget sector
9. Change in receivables from securities purchased under reverse
repurchase agreement
10. Change in equity interest, other securities and other financial assets
(available for sale)
11. Change in liabilities from financial sector

14. Change in liabilities from securities
15. Change in other receivables and liabilities
16. Change in accruals and deferrals
17. Change in deferred and qualified income
18. Other adjustments
III Net cash from operating activities ( I±II)
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B. Cash flows from investing activities
I Proceeds

89,368

96,264

651

0

2. Disposal of joint ventures

0

0

3. Disposal of associates

0

0

88,564

95,912

5. Disposal of intangible assets and of property, plant and equipment

57

280

6. Other investing proceeds

96

72

20,803

17,516

1. Acquisition of subsidiaries

0

0

2. Acquisition of joint ventures

0

0

1,595

1,965

4. Acquisition of other parties, purchase of other securities, and other
financial assets (available for sale)

0

3,393

5. Purchase of intangible assets and of property, plant and equipment

19,114

11,584

94

574

68,565

78,748

3,219,717

2,912,213

688,215

1,327,100

0

0

1,885,000

1,150,000

4. Increase in subordinated liabilities

0

0

5. Net proceeds from issue of shares and from recapitalization

0

0

646,502

435,113

1. Disposal of subsidiaries

4. Disposal of other parties, other securities, and other financial assets
(available for sale)

II Expenditure

3. Acquisition of associates

6. Other investing expenditure
III Net cash flows from investing activities (I-II)
C. Cash flows from financing activities
I Proceeds
1. Long-term loans from other banks
2. Long-term loans from financial institutions other than banks
3. Issue of debt securities for other financial institutions

6. Other proceeds from financing activities
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II Expenditure

140,646

1,438,514

1. Repayment of long-term loans owed to other banks

0

58,060

2. Repayment of long-term loans owed to financial institutions other
than banks

0

0

3. Redemption of debt securities from other financial institutions

0

1,100,000

4. Other financial liabilities

0

0

5. Payment of liabilities from finance-lease contracts

0

0

6. Decrease in subordinated liabilities

0

0

7. Dividends and other payments to owners

0

0

10,816

13,555

0

0

129,830

266,899

3,079,071

1,473,699

D. Net cash flows, total (A.III±B.III±C.III)

-341,009

1,928,201

E. Balance-sheet change in cash, including:

-341,009

1,928,201

0

0

F. Cash at beginning of period

4,372,361

4,031,352

G. Cash at end of period (F±D), including:

4,031,352

5,959,553

0

0

8. Distribution of profit other than payments to owners
9. Purchase of treasury shares
10. Other financial expenditure
III Net cash from financing activities (I-II)

– change in cash due to foreign exchange gains/losses

– restricted cash
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OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
DLA RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU
BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Banku Gospodarstwa
Krajowego ("Bank", "BGK") z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 7, na które składa się:
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
– bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27.658.632 tysięcy złotych;
– zestawienie pozycji pozabilansowych, które na dzień 31 grudnia 2007 r. wykazuje sumę 50.923.256 tysięcy złotych;
– współczynnik wypłacalności, który na dzień 31 grudnia 2007 r. wykazuje wartość 13,65%;
– rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości
357.124 tysięcy złotych;
– zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 703.407 tysięcy złotych;
– rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r.
do dnia 31 grudnia 2007 r. o kwotę 1.928.201 tysięcy złotych;
– dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie tego sprawozdania odpowiada Zarząd Banku.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności
tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami),
2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu.
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W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Bank zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej, mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie
dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:
– przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Banku na dzień 31 grudnia
2007 r., jak też jego wyniku finansowego za rok obrotowy od l stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.,
– sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości określonymi w ustawie
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i wydanych na jej podstawie przepisów szczególnych: rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko
związane z działalnością banków (Dz. U. Nr 218, poz. 2147) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz. U. Nr 149, poz. 1673 z późno zm.), a także na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych,
– jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Banku.

Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości, rzetelności i jasności zbadanego sprawozdania finansowego, zwracamy uwagę na następujące kwestie:

a) Jak zostało przedstawione w punkcie 6.2 wprowadzenia do sprawozdania finansowego:
• do zadań Banku, obok wykonywania czynności określanych jako działalność własna należy między innymi obsługa funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych BGK na podstawie odrębnych ustaw, stanowiąca tak zwaną działalność zleconą. W myśl
statutu BGK sprawozdanie finansowe Banku obejmuje działalność własną Banku oraz działalność funduszy związanych z działalnością zleconą. W rezultacie aktywa i pasywa funduszy związanych z działalnością zleconą są uwzględniane w aktywach i pasywach Banku, przy czym w odniesieniu do funduszy narażonych na ryzyko kredytowe przyjęto i zasadę prezentacji aktywów netto
tych funduszy w funduszach własnych Banku oraz zasadę ujmowania rachunków zysków i strat tych funduszy w rachunku zysków
i strat i Banku. Natomiast w odniesieniu do funduszy przepływowych zyski i straty tych funduszy i wyłączane są z rachunku zysków
i strat Banku i ujmowane w ciężar lub na zwiększenie tych funduszy,
• zgodnie z postanowieniami statutu BGK oraz odrębnych ustaw i aktów prawnych Bank sporządza odrębne bilanse oraz rachunki
,zysków i strat poszczególnych funduszy, związanych z działalnością zleconą, które są prezentowane w „Dodatkowych informacjach
i objaśnieniach do sprawozdania finansowego” Banku. Koszty pośrednie funduszy związanych z działalnością zleconą są ujmowane
w rachunkach zysków i strat tych funduszy na podstawie alokacji przeprowadzanej w oparciu o wewnętrzne regulacje Banku ustalające klucze podziału kosztów, zgodnie z rocznym planem finansowo-rzeczowym Banku.

b) W punkcie 6.4 wprowadzenia do sprawozdania finansowego zostały przedstawione szczególne zasady wyceny aktywów i pasywów
oraz ustalania wyniku finansowego związane z działalnością zleconą:
• Zgodnie z Uchwałą nr 260/99 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 22 grudnia 1999 r. (Dz. Urz. NBP z 1999 r., nr 26, poz. 43), Bank
jest zwolniony z obowiązku tworzenia i rezerw na należności oraz zobowiązania pozabilansowe, wynikające z udzielonych poręczeń
zabezpieczonych środkami Krajowego Funduszu Poręczeń Kredowych („KFPK") w części nie zaliczanej do funduszy własnych
Banku. W rezultacie, Bank rozpoznaje straty związane z portfelem KFPK w ciężar funduszu KFPK,
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• Bank jest zobowiązany do udzielania z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego („KFM") kredytów na warunkach preferencyjnych.
Kredyty te są finansowane funduszami KFM oraz zobowiązaniami wobec sektora budżetowego i zobowiązaniami wobec instytucji
finansowych z tytułu kredytów zaciągniętych na warunkach rynkowych,
• Ryzyko kredytowe portfela KFM związane jest z jego długoterminowym charakterem, specyfiką portfela oraz brakiem wystarczającej historii strat. Bank dokonał własnych szacunków wartości odzyskiwalnej i utworzył w rachunku zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. rezerwy na ryzyko kredytowe portfela KFM uwzględniając między innymi zabezpieczenia
w postaci hipotek na nieruchomościach. Wyceny zabezpieczeń dokonano z uwzględnieniem wartości rynkowej, zdefiniowanej jako
wartość dostępna do uzyskania przy wymuszonej sprzedaży. Ponadto Bank uwzględnił portfel KFM przy ustalaniu rezerwy na ryzyko ogólne,

c) W oparciu o stanowisko Ministerstwa Finansów Bank nie dokonuje rozliczenia w czasie prowizji od kredytów udzielanych ze środków KFM, poręczeń udzielanych ze środków KFPK oraz poręczeń udzielanych ze środków Funduszu Poręczeń Unijnych. Kwestia ta
została opisana w punkcie 6.3.15 wprowadzenia do sprawozdania finansowego Banku.

d) Zgodnie z obowiązującymi w 2007 r. przepisami przy wyliczaniu współczynnika wypłacalności aktywa netto funduszy związanych
z działalnością zleconą nie są uwzględniane w funduszach własnych Banku dla potrzeb wyliczenia współczynnika wypłacalności
Banku. Jednocześnie w kalkulacji aktywów ważonych ryzykiem Bank uwzględnia aktywa funduszy związanych z działalnością zleconą niepomniejszone o wartość aktywów netto tych funduszy. Kwestia ta została szerzej opisana w punkcie 6.6 wprowadzenia do
sprawozdania finansowego Banku.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim
informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Warszawa, 24 kwietnia 2008 r.

BDO Numerica Sp. z o.o.
ul. Postępu 12
02-676 Warszawa
Nr ewidencyjny 523

Przeprowadzający badanie:

Działający w imieniu BDO Numerica Sp. z o.o.

Krzysztof Dziekoński

dr Andre Helin

Biegły Rewident

State Authorized Public Accountant

Nr ewid. 10089/7463

Biegły Rewident 90004/502
Prezes BDO Numerica Sp. z o.o.
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OPINION OF INDEPENDENT STATUTORY AUDITOR
FOR THE SUPERVISORY BOARD AND THE BOARD OF DIRECTORS
OF BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

We have audited the attached financial statement of Bank Gospodarstwa Krajowego (the "Bank", "BGK"), based in Warsaw, 7 Al.
Jerozolimskie, which consist of the following:
– Introduction to the financial statement;
– Balance sheet at 31 December 2007, with total assets and total liabilities PLN 27,658,632,000;
– Summary of off-balance sheet items, which as at 31 December 2007 showed a total of PLN 50,923,256,000;
– capital adequacy ratio, which at 31 December 2007 showed the value of 13,65%;
– Income Statement for the period from 1 January 2006 to 31 December 2007 showing a net profit of PLN 357,124,000;
– Statement of changes in equity showing an increase in shareholders’ equity of PLN 703,407,000;
– Cash flow statement showing a decrease in net cash flows for the period from 1 January 2007 to 31 December 2007 amounting to
PLN 1,928,201,000;
– Additional information and clarifications.

The Board of Directors is responsible for the preparation of that report.

Our assignment was to investigate and to express an opinion on the reliability, accuracy and clarity of this financial statement, and the
correctness of the accounts used as a basis for its preparation.

This audit was carried out in accordance with these provisions:
1) Chapter 7 of the Accounting Law of 29 September 1994 (Journal of Laws No. 76, Sec. 694, with subsequent amendments);
2) The statutory auditing standards issued by the National Council of Statutory Auditors.

The audit of the financial statements was planned and carried out and in such a way as to achieve reasonable certainty, allowing to
express an opinion on the report.
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In particular, the audit covered the validation of the Bank's accounting rules (policy) and significant estimates, the checking – largely
on a random basis – of accounting evidence and records from which the information contained in the financial statements originates,
as well as an overall assessment of the financial statement. We believe that the audit provided a sufficient basis for expressing a meaningful opinion.

In our opinion, the accompanying financial statements, including figures and descriptions:
– Presents accurately and clearly all the information relevant to the assessment of the Bank's material and financial situation as at
31 December 2007, as well as its financial result for the financial year from 1 January 2007 through 31 December 2007,
– has been drawn up, in all material respects, in accordance with the accounting rules (policy) laid down by the Accounting Law of
29 September 1994 (Journal of Laws No. 76, Sec. 694 with subsequent amendments) and specific provisions issued on its basis:
Ordinance of the Minister of Finance of 10 December 2003 on the creation of provisions for risks associated with the activities of
banks (Journal of Laws No. 218, Sec. 2147), and Ordinance of the Minister of Finance of 10 December 2001 on specific accounting rules for banks (Journal of Laws No. 149, item. 1673, with subsequent amendments), as well as on the basis of duly kept
accounting records,
– Is consistent with legal provisions and the Bank’s Statute relevant for the content of the financial statement.

Without any objections to the correctness, accuracy and clarity of the audited financial statement, we draw attention to the following
issues:

a) As set out in section 6.2 of the introduction to the financial statement:
• the Bank’s tasks include, apart from performing the activities referred to as “own operations”, the handling of funds established,
entrusted to or received by the BGK under specific laws, which represent what is called assigned activities. In accordance with the
BGK statutes, the Bank’s financial statement covers own operations and the activity of funds under the assigned operations. As a
result, the assets and liabilities of funds related to the assigned operations are included in assets and liabilities of the Bank, whereas the bank has adopted with respect to the funds exposed to credit risk a policy of including net assets of these funds to the Bank’s
own funds, and the principle of recognition of income statements of these funds in the Bank’s Income Statement. However, in relation to transfer funds, the profits and losses of these funds are excluded from the Bank’s Income Statement and recognized as either
debiting or crediting these funds,
• in accordance with the BGK Statutes, and specific laws and other legal acts the Bank draws up separate balance sheets and income
statements for individual funds under assigned operations, which are presented in the “Additional information and notes to financial
statement” of the Bank. Indirect costs of funds related to the assigned operations are recognized in the income statements of these
funds on the basis of allocation carried out under the Bank’s internal regulations providing for keys of cost sharing, in accordance
with the Bank’s annual financial and material plan.

b) Section 6.4 of the introduction to financial statement presents special rules for the pricing of assets and liabilities and establishing
the financial result related to assigned operations:
• In accordance with Resolution No. 260/99 of the Polish Financial Supervision Authority of 22 December 1999 (Official Journal of
the NBP, 1999, No. 26, Sec. 43), the Bank is released from the obligation to establish provisions for off-balance sheet receivables
and liabilities arising from granted guarantees secured by the funds of the National Loan Guarantee Fund (“KFPK”) in the part not
classified as part of the Bank’s own funds. As a result, the Bank recognizes losses related to the KFPK portfolio in the KFPK fund,
• The Bank is obliged to grant preferential loans from the National Housing Fund (“KFM”). These loans are financed from KFM
funds and liabilities vis- -vis the public sector and financial institutions for loans contracted under market conditions,
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• KFM portfolio credit risk is associated with its long-term nature, the specificity of the portfolio and the lack of sufficient history of
losses. The Bank has made its own estimates of recoverable values and has set up provisions for the KFM portfolio credit risk in the
Income Statement for the year ending 31 December 2007, taking into account, inter alia, collateral in the form of mortgages.
Collateral was priced by market value defined as the value recoverable in conditions of forced sale. In addition, the Bank has taken
the KFM portfolio into account when determining the provision for general risk.

c) Based on the position of the Ministry of Finance, the Bank does not apply deferred settlement of commissions on loans contracted
from the KFM funds, guarantees provided from the KFPK, and guarantees from the EU Guarantee Fund. This issue has been
described in section 6.3.15 of the introduction to the Bank’s financial statement.

d) In accordance with the provisions applicable in 2007, for the purpose of calculating the capital adequacy ratio, net assets of the
Funds from the assigned operations are not taken into account in the Bank’s own funds for the purpose of calculating the capital
adequacy of the Bank. At the same time, in the calculation of risk-weighted assets, the Bank takes into account the assets of the
Funds from the assigned operations not diminished by the value of net assets of these funds. The issue has been described in more
detail in section 6.6 of the introduction to the Bank’s financial statement.

The Board’s report on the Bank’s business is complete within the meaning of Article 49(2) of the Accounting Law, and the information contained therein, derived from the audited financial statements, is compatible with it.

Warsaw, 24 April 2008

BDO Numerica S.A.
12 Postępu St.
02-676 Warszawa
ID no. 523

Audit conducted by:
Krzysztof Dziekoński

Working on behalf of BDO Numerica S.A.
dr Andre Helin
State Authorized Public Accountant

Statutory Auditor

Statutory Auditor 90004/502

ID No. 10089/7463

Chairman of BDO Numerica S.A.
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