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List preZesA ZArZĄdU
Letter of the president
of the MAnAgeMent BoArd

Szanowni państwo,

od ponad 20 lat, oferujemy Klientom detalicznym jak też podmiotom gospodarczym pełny wachlarz 
produktów i  usług finansowych. Jesteśmy bankiem uniwersalnym, w  którym obsługę zapewnia ze-
spół blisko 1 000 profesjonalistów. Siłę naszego Banku zbudowaliśmy na całkowicie rodzimym kapitale. 
W swojej działalności koncentrujemy się na opracowaniu korzystnych rozwiązań dla naszych Klientów; 
wdrażaniu nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań bankowości mobilnej oraz na budowie i  rozwoju 
sieci sprzedaży: oddziały własne, placówki partnerskie, punkty Sprzedaży plusa, autoryzowane punkty 
Sprzedaży cyfrowego polsatu, a także interaktywne kanały dostępu (Internet, telefon komórkowy i sta-
cjonarny). 

W ostatnich latach coraz mocniej zacieśniamy współpracę z podmiotami zrzeszonymi w Grupie Kapi-
tałowej polsat, dzięki której stajemy się jeszcze bardziej konkurencyjni w dotarciu do szerokiej gru-
py Klientów, oraz wykorzystujemy potencjał technologiczny, jaki oferuje alians biznesowy z polkomtel  
Sp. z o.o, operatorem sieci plus i cyfrowym polsatem S.a. 

Jednym z najważniejszych wydarzeń mijającego roku, znamionującym podążanie Banku za najnowszy-
mi trendami w kierunku mobilności, a także stanowiącym zapowiedź zachodzącej konwergencji, była 
zmiana nazwy InVeSt-BanK S.a. na pluS BanK S.a., która oficjalnie nastąpiła 6 grudnia 2013 r. atutem 
pluS BanK S.a. jest  możliwość ścisłej współpracy z polkomtel Sp. z o.o. – operatorem sieci plus. Główny 
cel skojarzenia obu marek to oferowanie Klientom Banku, produktów i usług najwyższej jakości, a po-
przez wprowadzenie mechanizmów lojalizujących abonentów cyfrowego polsatu i plusa, wzrost efek-
tywności działań biznesowych.  atrakcyjność oferty, działania lokalizujące oraz cross-selling, sprzyjają 
nie tylko utrzymaniu dotychczasowych, ale również  pozyskiwaniu nowego segmentu  Klientów.  

reasumując, działania pluS BanK S.a. w 2013 r. były w przeważającej części skierowane na rozwój 
i zwiększenie zakresu działalności operacyjnej Banku, kontynuowanie rozpoczętych zmian w zakresie 
procesów rozbudowy sieci dystrybucji, uruchomienie bankowości mobilnej jako naturalnego uzupełnie-
nia dla już wprowadzonych usług i produktów w Banku. przedsięwzięcia Banku koncentrowały się na 
projektach sprzedażowych, głównie w obszarze budowania trwałych relacji z Klientami oraz na komuni-
kowaniu kluczowych produktów bankowych wytypowanym grupom klienckim.
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Dear Sirs,

We have been offering our retail clients and business entities a full range of financial products and ser-
vices. We are a universal bank, where almost 1 000 experts provide their services. our strength bases 
on domestic capital. our business activity focuses on development of the favourable solutions for our 
customers; implementation of modern and safe mobile banking solutions and  creating and develop-
ment of the sales network: own branch offices, partner establishment, plus point of Sales, cyfrowy 
polsat authorized Sales points and also interactive access channels (Internet, mobile and wired phones). 

In recent years, we more and more cooperate with entities belonging to Grupa Kapitałowa polsat and 
therefore we become more competitive in reaching the wide group of clients and we use the techno-
logical potential offered by the business alliance with polkomtel Sp. z o.o., the operator of plus network 
and cyfrowy polsat S.a. 

one of the biggest events of this year, characterizing the Bank’s focus on the modern trends to mobil-
ity and also being the announcement of the becoming convergence, was the change of the name of  
InVeSt-BanK S.a. into pluS BanK S.a., officially accepted on December 6, 2013. the asset of pluS BanK S.a. 
is the possible cooperation with polkomtel Sp. z o.o.o, plus network operator. the main goal of these 
two makes combination is to provide the Bank’s clients with the high quality products and services and 
due to the implementation of loyalty programs for cyfrowy polsat and plus subscribers the business 
activity is more and more effective.  offer attractiveness, localization activity and cross-selling are con-
ductive for maintaining the present clients but also for winning new segments of clients.  

Summarizing, the activities of pluS BanK S.a. in 2013 were mainly directed to development and in-
crease of the operational activity of the Bank, to continuance of began changes in the distribution 
network development, to commencement of the mobile banking as the natural supplement to the 
implemented products and services of the Bank. the Bank’s undertakings focused on sales projects, 
mainly in creating the durable relations with the clients and on presentation of key bank products to 
the selected client groups.
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We współpracy z polkomtel Sp. z o.o., pluS BanK S.a. przygotował szereg dedykowanych produktów 
i usług, będących kluczowym elementem obecnie funkcjonujących oraz uruchamianych w następnym 
roku, programów lojalnościowych. W 2013 r. w obszarze produktów kredytowych dla Klientów deta-
licznych pluS BanK S.a. koncentrował się przede wszystkim na uatrakcyjnieniu oferty oraz wzroście 
sprzedaży kredytów gotówkowych, kredytów hipotecznych, kart kredytowych oraz kredytu w koncie.

W obszarze bankowości korporacyjnej pluS BanK S.a. kontynuował wzrost portfela klientowskiego za-
równo w obszarze Klientów depozytowych, jak i kredytowych, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnej 
dynamiki wzrostu dochodów generowanych na podstawowych liniach biznesowych. priorytetem w roku 
2013 jak i w poprzednich latach było utrzymanie stabilności i  bezpieczeństwa portfela kredytowego 
segmentu korporacyjnego. efektem powyższego był zrównoważony wzrost sald kredytów obrotowych 
krótkoterminowych i długoterminowych inwestycyjnych oraz pożyczek hipotecznych. 

W obszarze informatycznym, pluS BanK S.a. w roku 2013 prowadził prace mające na celu wprowadzenie 
nowych funkcjonalności w systemie bankowości elektronicznej, opartego o architekturę zorientowaną 
na usługi (ang. Soa). W grudniu 2013 roku, wdrożono nowe funkcjonalności systemu, oraz przygotowa-
no system do współpracy z aplikacją mobilną dedykowaną na urządzenia mobilne tj. smartfony/tablety. 
Bank w 2013 roku zakończył testy aplikacji mobilnej dedykowanej na platformy z systemami operacyj-
nymi ioS, android i Windows phone. W ramach tego projektu zrealizowano zmiany w aplikacjach i pub-
likacjach związanych ze zmianą nazwy oraz przygotowano nową stronę internetową Banku w domenie 
plusbank.pl. najważniejszym realizowanym projektem w  roku 2013 było wsparcie informatyczne dla 
rebrandingu Banku zakończone w dniu 6.12.2013 roku zmianą nazwy Banku na pluS BanK S.a. 

podsumowując dokonania Banku w 2013 roku, chciałabym podziękować naszym akcjonariuszom za za-
ufanie, i wszystkim tym, którzy przyczynili się do naszego sukcesu: zarządowi, Kadrze Menedżerskiej za 
kreatywność oraz pasję w wykonywaniu obowiązków, członkom rady nadzorczej za nieoceniony wkład 
w tworzenie strategii Banku oraz pracownikom, którzy stanowią nasz najcenniejszy kapitał. Mam głębokie 
przeświadczenie, że podzielacie państwo moje przekonanie, iż służy to dalszemu rozwojowi i Banku, pod-
niesieniu jego wartości. czynimy starania, aby budować strukturę organizacyjną o wysokiej kulturze pracy, 
wzmacniając jej siłę na bazie lojalności naszych Klientów. nasze osiągnięcia nie byłyby możliwe bez zaufa-
nia, którym obdarzyli nas Klienci. Dziękuję im za pozytywną ocenę naszej pracy i jednocześnie zapewniam, 
że w dalszym ciągu oferta naszego Banku będzie spełniała najwyższe standardy jakości i rzetelności. 

zapraszam do lektury raportu rocznego, prezentującego  efekty działalności pluS BanK S.a. oraz wyniki 
finansowe za rok 2013.

Grażyna niewolik
prezes zarządu pluS BanK  S.a.
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In collaboration with polkomtel Sp. z o.o., pluS BanK S.a. developed several dedicated products and 
services as the key elements of the present activity and loyalty programs to be commenced in the next 
year.  In 2013, in the field of credit facilities for retail clients, pluS BanK S.a. mainly focused on making 
the offer more attractive and on increasing sales of cash credits, mortgage credits, credit cards and 
overdrafts.

In the field of corporate banking, pluS BanK S.a. continued the organic growth of the client port-
folio both for deposit clients and credit clients, at the simultaneous maintenance of the stable 
dynamics of income growth generated on the basic business lines. the priority of 2013 as of the 
previous years was to keep the stability and safety of the loan portfolio of the corporate sector. the 
effect was the sustainable increase of balances of current loans, short-term and long-term invest-
ment loans and mortgage loans. 

In the field of It, in 2013 pluS BanK S.a. worked on the implementation of new functionalities for 
e-banking, based on service-oriented architecture (Soa).In December 2013, new functionalities of the 
system were implemented and the system was prepared to cooperate with the mobile application 
dedicated to mobile devices i.e. smartphones/tablets.  In 2013 the Bank completed tests of the mobile 
application dedicated to the platforms using ioS, android and Windows phone systems. Within this 
project, the changes in applications and publications related to the change of the name and the new 
website of the Bank was created, using the domain plusbank.pl. the most important project in 2013 
was the It support for Bank rebranding process, completed on 06.12.2013 with the change of the Bank’s 
name into pluS BanK S.a. 

Summarizing the Bank’s activity in 2013 I would like to thank to our Shareholders for their trust and to 
all people, who contributed to our success:  Management Board, Managers for creativity and passion in 
their duties, Members of the Supervisory Board for invaluable work in creation of the Bank’s strategy 
and employees, who are our most valuable assets.  I am really convinced that you share my beliefs that 
it favours the further Bank’s development and improvement. We make endeavours to create the organ-
izational structure with the strong work ethic, improving their strength basing on the client’s loyalty.  
our achievements would not be possible without the trust of our clients.  I would like to thank you for 
the positive assessment of our work and I guarantee that the offer of this Bank will meet the highest 
standards of quality and reliability. 

I would like to invite you to acquaint with our annual report, presenting the profits of pluS BanK S.a. 
activity and the financial results for 2013.

Grażyna niewolik
president of the Management Board of pluS BanK S.a.
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econoMIc GroWtH anD InFlatIon

In 2013, the GDp growth amounted to 1.6% yoy 
in comparison to 2.0% in 2012 and 4.5% in 2011.  
the decrease of the net export contribution and the 
slowdown of the private consumption growth are fac-
tors responsible for further slowdown of the economic 
growth dynamics during the whole 2013. the private 
consumption increased by 0.8% yoy in comparison to 
1.3% yoy in 2012 and the net export contribution de-
creased to 1.6 pp from 2.1 pp. the decrease of the net 
export contribution was not a consequence of the fall 
of export dynamics, which increased to 4.6% yoy from 
3.9 yoy in 2013, but it was caused by the stronger im-
port dynamics, which grew by 1.2% yoy in comparison 
to 0.7% yoy in 2012. General consumption grew by 1.2% 
yoy in comparison to 1.0% yoy in 2012 as a result of 
the acceleration of the public consumption (by 2.8% yoy 
in comparison to 0.2% yoy in 2012). Moreover, in 2013, 
the investment decline stopped. It dropped by 0.2% 
yoy in comparison to 1.6% yoy decrease in 2012.as a 
consequence in 2013 the stabilization of the domestic 
demand was noted in comparison to the decrease by 
0.2% yoy in the previous year, so if there had not been 
the positive net export contribution, in 2012 the polish 
economy would have been in stagnation.   

inforMAcjA głównego
ekonoMisty BAnkU

inforMAtion froM
the BAnk’s chief econoMist

WzroSt GoSpoDarczy I InFlacJa

W 2013 r. tempo wzrostu pKB wyniosło 1,6% r/r wobec 2,0% 
r/r w 2012 i 4,5% r/r w 2011 r. za dalsze wyhamowanie dy-
namiki wzrostu gospodarczego w całym 2013 r. odpowiadał 
spadek wkładu eksportu netto oraz spowolnienie wzrostu 
konsumpcji prywatnej. Spożycie prywatne wzrosło o 0,8% r/r 
wobec 1,3% r/r w 2012 r., a wkład eksportu netto obniżył się 
do 1,6 pkt proc. z 2,1 pkt proc. obniżenie wkładu eksportu net-
to nie wynikało jednak ze spadku samej dynamiki eksportu, 
która wzrosła do 4,6% r/r z 3,9% r/r w 2012 r., a z relatywnie 
silniejszego odbicia dynamiki importu, który wzrósł o 1,2% r/r 
wobec spadku o 0,7% r/r w 2012 r. Spożycie ogółem wzro-
sło już o 1,2% r/r wobec 1,0% r/r w 2012 r., na skutek zdecy-
dowanego przyspieszenia spożycia publicznego (o 2,8% r/r 
wobec 0,2% r/r w 2012 r.). Dodatkowo w 2013 r. wyhamo-
wał spadek inwestycji. zmniejszyły się one o 0,2% r/r wobec 
spadku o 1,6% r/r w 2012 r. W efekcie w 2013 r. odnotowano 
stabilizację popytu krajowego wobec jego spadku o 0,1% r/r 
rok wcześniej, zatem gdyby nie dodatni wkład eksportu netto 
polska gospodarka w 2012 r. pozostawałaby w stagnacji. 
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the economic bottom occurred in the first quarter of 
2013, and then the economic growth started to accel-
erate step by step achieving in the fourth quarter the 
GDp growth at the level 2.7% yoy in comparison to 0.4% 
yoy in the first three months of the previous year. Such 
course of the economic processes explicitly differenti-
ates the weaker first half of the year from the second 
one, when the economic recovery strengthened.  
although the further decrease of GDp growth, the polish 
companies started to increase the employment level ear-
lier than in the previous economic periods, and the situ-
ation in the labour market started to improve leading to 
stop the unemployment rate growth.  at the end of 2013 
the registered unemployment rate amounted to 13.4%, 
so exactly the same rate as at the end of 2013, whereas 
it was higher by 1.0 pp at the beginning of 2013 than year 
ago. In turn, the unemployment rate based on Bael data 
decreased to 9.8% in Q4 2013 from 10.1% in Q4 2012.

In 2013 the cpI inflation rate fell to 0.9% from 3.7% 
in 2012. the inflation slowdown was an effect of the 
smaller growth and higher drop of prices in all catego-
ries classified by the cSo, including mainly the slow-
down of the food prices growth (to 2.0% yoy in 2013 
in comparison to 4.3% yoy in 2013), decrease of ener-
gy media prices (by 0.6% yoy in comparison to the in-
crease by 6.6% yoy in 2012), the decrease of fuel prices 
(by 3.9% yoy in comparison to 11.8% yoy in 2012) and 
the decrease of prices included to the category “com-
munication” (by 8.3% yoy in comparison to the jump by 
0.8% yoy in 2012). In 2013, the core inflation, excluding 
the food and energy media prices, dropped by 1.2% yoy 
in comparison to 2.2% in 2012.

Koniunkturalne dno spowolnienia gospodarczego przypadło 
na I kw. 2013 r., po czym wzrost gospodarczy zaczął stopniowo 
przyspieszać, osiągając w IV kw. tempo wzrostu pKB na pozio-
mie 2,7% r/r wobec 0,4% r/r w pierwszych trzech miesiącach 
ub. r. taki przebieg procesów gospodarczych wyraźnie odróż-
nia zdecydowanie słabszą pierwszą połowę roku od drugiej, 
kiedy to ożywienie gospodarcze przybrało na sile. 
Mimo dalszego spadku dynamiki pKB, polskie przedsiębior-
stwa wcześniej niż w poprzednich cyklach koniunkturalnych 
zaczęły zwiększać poziom zatrudnienia, a sytuacja na rynku 
pracy stopniowo zaczęła się poprawiać, prowadząc do wyha-
mowania wzrostu stopy bezrobocia. na koniec 2013 r. stopa 
bezrobocia rejestrowanego wyniosła 13,4%, czyli dokładnie 
tyle samo, co na koniec 2012 r., podczas gdy na początku 2013 
r. była ona o 1,0 pkt proc. wyższa niż rok wcześniej. z kolei 
stopa bezrobocia liczonego na podstawie Bael obniżyła się 
do 9,8% w IV kw. 2013 r. z 10,1% w IV kw. 2012 r. 
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      Źródło: Główny urząd Statystyczny / Source: reuters agency

W 2013 r. wskaźnik inflacji cpI obniżył się do 0,9% z 3,7% 
w 2012 r. na wyhamowanie inflacji złożył się niższy wzrost lub 
większy spadek cen we wszystkich wyróżnionych przez GuS 
kategoriach, w tym głównie spowolnienie tempa wzrostu cen 
żywności (do 2,0% r/r w 2013 r. wobec 4,3% r/r w 2012 r.), spa-
dek cen nośników energii (o 0,6% r/r wobec wzrostu o 6,6% 
r/r w 2012 r.), spadek cen paliw (o 3,9% r/r wobec wzrostu 
o 11,8% r/r w 2012 r.) oraz spadek cen ujętych w kategorii 
„łączność” (o 8,3% r/r wobec wzrostu o 0,8% r/r w 2012 r.). 
W 2013 r. inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i nośni-
ków energii spadła do 1,2% r/r wobec 2,2% w 2012 r.
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percent rateS anD eXcHanGe rate

For the first half of 2013, the Monetary policy council 
continued the interest rate cuts cycle, started in 2012, 
it was caused by the inflation persisting below the low-
er limit of slippage from the nBp target (2.5% ±1 pp). 
the additional factor was also the low economic activity 
in the first half of the year. therefore, in July 2013 the 
council brought the reference interest rate to the record 
low level 2.50%. 
the global factors, in particular these related to FeD an-
nouncement on gradual limitation the quantitative eas-
ing programme (Qe3), have a dominant effect on the 
zloty exchange rate in 2013. this programme increased 
the liquidity on global financial markets leading to in-
flow of capitals to the emerging markets, strengthening 
the currencies of these countries, including the polish 
zloty. When, at the end of May 2013, the present chief 
of the Federal reserve announced the limitation of the 
quantitative easing programme, the average exchange 
rate of zloty to euro increased to 4.29 in June from 4.18 
in May 2013.  the additional factor affecting the zloty 
depreciation was the proposal of change in open pen-
sion Funds announced at the beginning of July 2013.  
the proposed changes lead to the marginalization of 
the capital part of the pension scheme and this in turn 
caused outflow of the foreign capital.  thus, despite the 
gradual economic recovery in 2013, the exchange rate of 
zloty to euro depreciated by 2.0% at the end of 2013 in 
comparison to December 2012.

Stopy procentoWe I KurS WalutoWy

przez pierwszą połowę 2013 r. rpp kontynuowała rozpoczę-
ty w listopadzie 2012 r. cykl obniżek stóp procentowych, do 
czego skłaniała radę utrzymująca się poniżej dolnego ogra-
niczenia odchyleń od celu nBp (2,5% ±1 pkt proc.) inflacja. 
Dodatkowym czynnikiem była również niska aktywność 
gospodarcza w pierwszej połowie roku. tym samym rada 
w lipcu 2013 r. sprowadziła referencyjną stopę procentową do 
rekordowo niskiego poziomu 2,50%. 
Dominujący wpływ na kształtowanie się kursu złotego 
w  2013  r. miały czynniki globalne, zwłaszcza te związane 
z ogłoszeniem i rozpoczęciem przez FeD stopniowego ogra-
niczania programu luzowania ilościowego (Qe3). program ten 
prowadził do zwiększenia płynności na globalnych rynkach fi-
nansowych, prowadząc do napływu kapitału na rynki wscho-
dzące, umacniając tym samym wartość walut tych krajów, 
w tym złotego. Gdy w końcówce maja 2013 r. ówczesny szef 
rezerwy Federalnej zapowiedział ograniczanie programu lu-
zowania ilościowego, średni kurs złotego wobec euro wzrósł 
do 4,29 w czerwcu z 4,18 w maju 2013 r. Dodatkowym czyn-
nikiem oddziałującym w  kierunku osłabienia złotego była 
ogłoszona na początku lipca ub. r. propozycja zmian w ramach 
funkcjonowania otwartych Funduszy emerytalnych. propono-
wane zmiany prowadziły do marginalizacji kapitałowej części 
systemu emerytalnego, co z kolei powodowało odpływ kapi-
tału zagranicznego. tym samym mimo stopniowego ożywie-
nia gospodarczego w 2013 r. kurs złotego osłabił się na koniec 
2013 r. o 2,0% wobec euro w porównaniu do grudnia 2012 r.
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BanK Sector conDItIon

the net result of banking sector in 2013 amounted to 
15.3 bn pln in comparison to 15.5 bn in 2012 (fall by 
1.3% in comparison to 0.5% in 2012).  In 2013, the result 
of banking activity decreased by 5.6% in comparison to 
the increase by 2.6% in 2012 and 8.0% in 2011. 
In 2013, the interest revenues fell by 13.1%, but the in-
terest cost dropped by 24.0% and as a result the interest 
result of the bank sector decreased by 2.2% in compar-
ison to increase by 1.4% in 2012. 
In 2013 the fee and commission income dropped by 6.3% 
in comparison to jump by 0.4% in 2012.  It was a result of 
cost increase by 7.2% accompanied with the decrease of 
revenues from fees and commissions by 3.4%.
In 2013, the lending in the housing loan sector gained 
impetus. at the end of 2013, the amount of housing 
loans increased by 3.7% yoy in comparison to 1.0% in-
crease at the end of 2012. this was caused by slowdown 
in the decline of the value of foreign currency housing 
loans, which at the end of 2013 was lower by 5.4% yoy 
in comparison to the decrease of 10% yoy at the end of 
2012, because the growth of the housing loans granted 
in zlotys decreased at the end of 2013 to 14.4% yoy from 
17.9% yoy at the end of 2012. the share of pln-denom-
inated loans in the total mortgage loans portfolio in-
creased to 51.1% at the end of 2013 in comparison to 
46.3% in the previous year. 

3,80

3,90

4,00

4,10

4,20

4,30

4,40

4,50

4,60

2,60

2,80

3,00

3,20

3,40

3,60

USDPLN (lewa oś) / (left axis) EURPLN (prawa oś) / (right axis)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Stopy procentowe NBP, FED, SNB, BoE i ECB
NBP, FED, SNB, BoE, and ECB exchange rates

08
.12

09
.12

10
.12

11.
12

12.
12

08
.13

09
.13

10
.13

11.
13

12.
13

01
.13

02
.13

03
.13

04
.13

05
.13

06
.13

07
.13

01
.08

01
.09

01
.10

01
.11

01
.12

01
.13

stopa NBP

stopa SNB

stopa FED
stopa EBC

stopa BoE

3,80

3,90

4,00

4,10

4,20

4,30

4,40

4,50

4,60

2,60

2,80

3,00

3,20

3,40

3,60

USDPLN (lewa oś) / (left axis) EURPLN (prawa oś) / (right axis)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Stopy procentowe NBP, FED, SNB, BoE i ECB
NBP, FED, SNB, BoE, and ECB exchange rates

08
.12

09
.12

10
.12

11.
12

12.
12

08
.13

09
.13

10
.13

11.
13

12.
13

01
.13

02
.13

03
.13

04
.13

05
.13

06
.13

07
.13

01
.08

01
.09

01
.10

01
.11

01
.12

01
.13

stopa NBP

stopa SNB

stopa FED
stopa EBC

stopa BoE

      Źródło: reuters / Source: reuters agency

SytuacJa SeKtora BanKoWeGo

Wynik finansowy netto sektora bankowego w 2013 r. wyniósł 
15,3 mld zł wobec 15,5 mld zł w 2012 r. (spadek o 1,3% wobec 
spadku o 0,5% w 2012 r.). 
W 2013 r. wynik z działalności bankowej obniżył się o 5,6% 
wobec wzrostu o 2,6% w 2012 r. i 8,0% w 2011 r. W 2013 r. 
przychody odsetkowe obniżyły się o 13,1%, ale koszty odset-
kowe banków spadły o 24,0%, na skutek czego wynik odset-
kowy sektora bankowego obniżył się o 2,2% wobec wzrostu 
o 1,4% w 2012 r. 
W 2013 r. wynik z tytułu opłat i prowizji spadł o 6,3% wobec 
wzrostu o 0,4% w 2012 r. pogorszenie to wynikało ze wzrostu 
kosztów o  7,2%, któremu towarzyszył spadek przychodów 
uzyskiwanych z tytułu opłat i prowizji o 3,4%. 
W 2013 r. nastąpiło przyspieszenie akcji kredytowej w seg-
mencie kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domo-
wych. na koniec 2013 r. wartość kredytów mieszkaniowych 
zwiększyła się o  3,7% r/r wobec 1,0% wzrostu na koniec 
2012 r. przyspieszenie to wynikało jednak z wyhamowania 
spadków wartości walutowych kredytów mieszkaniowych, 
która na koniec 2013 r. była niższa o 5,4% r/r wobec spadku 
o 10% r/r na koniec 2012 r., gdyż tempo wzrostu kredytów 
mieszkaniowych udzielonych w złotych obniżyło się na ko-
niec 2013 r. do 14,4% r/r z 17,9% r/r na koniec 2012 r. udział 
kredytów złotowych w portfelu kredytów hipotecznych dla 
gospodarstw domowych ogółem wzrósł na koniec 2013 r. do 
51,1% wobec 46,3% rok wcześniej. 
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In 2013, there was noted a jump of the dynam-
ics of the consumer loans for natural persons.  
at the end of 2013 their value increased by 4.8% yoy 
in comparison to decrease by 4.9% yoy in the last year. 
the amount of cash and instalment loans jumped by 
6.5% yoy in comparison to the drip by 4.8 yoy at the 
end of 2012.   But the amount of overdrafts is continu-
ing to shrink down (decrease at the end by 3.0% yoy in 
comparison to decrease by 4.4% yoy in the last year) 
and credit card related loans (decrease at the end by 
3.4% yoy in comparison to decrease by 7.0% yoy at the 
end of 2012).
at the end of 2013 the amount of loans with the stated 
impairment increased by 0.1% in comparison to the in-
crease by 8.7% in the last year. the growth of the re-
ceivables at risk from the companies slowed down to 
1.2% from 17.1%, at the simultaneous decrease of the 
sum of loans at risk (by 0.9% in comparison to the in-
crease by 2.6% at the end of 2012).

W 2013 r. odnotowano odbicie dynamiki kredytów konsump-
cyjnych dla osób prywatnych. Ich wartość na koniec 2013 r. 
wzrosła o 4,8% r/r wobec spadku o 4,9% r/r rok wcześniej. 
Wartość kredytów gotówkowych i ratalnych wzrosła o 6,5% 
r/r wobec spadku o 4,8% r/r na koniec 2012 r. W dalszym ciągu 
jednak kurczyła się wartość kredytów w ramach rachunków 
bieżących (spadek na koniec o 3,0% r/r wobec spadku o 4,4% 
r/r rok wcześniej) oraz związanych z funkcjonowaniem kart 
kredytowych (spadek na koniec o  3,4% r/r wobec spadku 
o 7,0% r/r na koniec 2012 r.).
na koniec 2013 r. wartość kredytów ze stwierdzoną utratą 
wartości wzrosła o 0,1% wobec wzrostu o 8,7% rok wcześniej. 
tempo wzrostu zagrożonych należności od przedsiębiorstw 
spowolniło do 1,2% z 17,1%, przy jednoczesnym spadku sumy 
zagrożonych kredytów gospodarstw domowych (o 0,9% wo-
bec wzrostu o 2,6% na koniec 2012 r.).
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at the end of 2013 the total deposits dynamics jumped 
to 6.0% yoy from 4.7% yoy at the end of 2012. It was 
composed of the significant improvement of enterprises 
deposits dynamics (to 9.9% yoy from -7.6% yoy at the 
end of 2012) and further slowdown of households de-
posits (to 5.6% yoy from 7.7% yoy at the end of 2012.). 
this jump was caused by the gradually improved eco-
nomic activity and the increase of companies’ profits at 
the simultaneous persisting uncertainty regarding the 
resilience of upturn, which prevented from beginning 
new investments. the decrease of the nominal interest 
rate for the bank deposits as a result of continuance of 
easing the monetary policy by the Monetary policy coun-
cil contributed to the lowering of the deposits dynamics.

na koniec 2013 r. dynamika depozytów ogółem wzrosła do 
6,0% r/r z 4,7% r/r na koniec 2012 r. złożyła się na to zde-
cydowana poprawa dynamiki depozytów przedsiębiorstw 
(do 9,9% r/r z -7,6% r/r na koniec 2012 r.) oraz dalsze wyha-
mowanie depozytów gospodarstw domowych (do 5,6% r/r 
z 7,7% r/r na koniec 2012 r.). odbicie w obszarze depozytów 
przedsiębiorstw wynikało ze stopniowo poprawiającej się ak-
tywności gospodarczej i wzrostu zysków firm, przy jednocześ-
nie utrzymującej się niepewności co do trwałości ożywienia 
gospodarczego, która powstrzymywała przed rozpoczyna-
niem nowych inwestycji. Do obniżania dynamiki depozytów 
przyczynił się spadek nominalnego oprocentowania lokat 
bankowych na skutek kontynuowania cyklu łagodzenia po-
lityki pieniężnej przez rpp. 
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In 2013 the Supervisory Board started its operation  
in the following composition:

zygmunt Solorz – Żak
chairman of the Supervisory Board

Heronim ruta
Deputy chairman of the Supervisory Board

Mirosław Błaszczyk
Member of the Supervisory Board

eugenia Fojcik-Mastalska
Member of the Supervisory Board

Genowefa Woźniak
Member of the Supervisory Board

In 2013 shareholders did not make any changes in the 
composition of the Supervisory Board and as of Decem-
ber 2013 its composition remained unchanged. 

on January 21, 2013 lucjan Kazimierz Klim resigned from 
the position of the Member of the Management Board 
of pluS BanK S.a. at the same time, on March 1, 2013 
the Supervisory Board of pluS BanK S.a. adopted res-
olution on appointing Mr Krzysztof Kruszelnicki as the 
Member of the Management Board. 

on December 31, 2013 the composition of the Manage-
ment Board was as follows:

Grażyna niewolik 
president of the Management Board

Janusz Janicki 
Member of the Management Board

Jacek Sieniawski
Member of the Management Board

tomasz Krzak
Member of the Management Board

Krzysztof Kruszelnicki
Member of the Management Board

W  2013 r. rada nadzorcza rozpoczęła działalność 
w składzie:

zygmunt Solorz – Żak 
przewodniczący rady nadzorczej

Heronim ruta
zastępca przewodniczącego rady nadzorczej

Mirosław Błaszczyk
członek rady nadzorczej

eugenia Fojcik-Mastalska
członek rady nadzorczej

Genowefa Woźniak
członek rady nadzorczej

W  roku 2013 akcjonariusze nie dokonali żadnych zmian 
w składzie rady nadzorczej i na dzień 31 grudnia 2013 r. jej 
skład przedstawiał się bez zmian, jak wyżej.

W  dniu 21 stycznia 2013 roku rezygnację z  pełnienia 
funkcji członka zarządu pluS BanK S.a. złożył lucjan 
Kazimierz Klim. Jednocześnie w  dniu 1 marca 2013 r. 
rada nadzorcza pluS BanK S.a. podjęła uchwałę o po-
wołaniu w skład zarządu Banku pana Krzysztofa Kruszel-
nickiego, powierzając mu funkcję członka zarządu. 

W dniu 31 grudnia 2013 roku skład zarządu przedstawiał się 
następująco:

Grażyna niewolik 
prezes zarządu

Janusz Janicki 
członek zarządu

Jacek Sieniawski
członek zarządu

tomasz Krzak
członek zarządu

Krzysztof Kruszelnicki
członek zarządu

włAdZe BAnkU
BAnk’s AUthorities
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the share capital of pluS BanK S.a. as of December 31, 2013 
amounted to pln 261 881 661.60 and was divided into 3 085 
680 registered shares of the nominal value pln 84.87 each.

the registered shareholding structure as of 31.12.2013  
is as follows:

* Shares of pluS BanK S.a. – without the right to vote at GMS (artic-
le 364 § 2 of the polish companies’ commercial code) (shares taken 
through debt collection from rzemieślniczy Dom towarowy Sp. z o.o.)
** Shares held by Delas Holdings limited – without the right to vote 
at GMS (in accordance with article 25l. (1) of the polish Banking act)

AkcjonAriAt
shArehoLding strUctUre

Kapitał zakładowy pluS BanK S.a. na dzień 31 grudnia 2013 r. 
wynosił 261 881 661,60 złotych i dzielił się na 3 085 680 akcji 
imiennych o wartości nominalnej 84,87 złotych każda.

Struktura akcjonariatu zarejestrowanego na dzień 31.12.2013 r. 
przedstawia się następująco:

Ilość akcji w szt.
number of shares in pc

udział % w kapitale akcyjnym
Share in share capital (%)

udział % w głosach na Wza
Share of votes at GMS (%)

akcjonariusze powyżej 5% głosów na Wza, w tym:
Shareholders holding over 5% votes at GMS including: 2 782 469 90,174 93,805

zygmunt Solorz-Żak 80 150 2,597 7,758

Delas Holdings limited 980 576 31,778 40,711**

KarSWell ltd 1 532 640 49,669 30,769

paI MeDIa S.a. 189 103 6,128 14,567

pozostali akcjonariusze, w tym:
other Shareholders, including: 303 211 9,827 6,194

Sensor overseas ltd 257 461 8,344 4,984

Heronim ruta 26 560 0,861 0,839

pluS BanK S.a.* 19 190 0,622 0,371*

ogółem
total 3 085 680 100,000 100,00

* akcje pluS BanK S.a. - bez prawa głosu na Wz (art. 364 § 2 Ksh) (akcje 
przejęte w drodze postępowania egzekucyjnego od rzemieślniczego Domu 
towarowego Sp. z o.o.)
** akcje posiadane przez Delas Holdings limited – bez prawa głosu na Wz 
(zgodnie z art. 25l. § 1. prawo bankowe)
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dZiAłALnośĆ nA rynkU BAnkowości
detALicZnej – prodUkty kredytowe 

the retAiL BAnking
ActiVities – credit fAciLities

W 2013 roku w obszarze produktów kredytowych dla Klien-
tów detalicznych pluS BanK S.a. koncentrował się przede 
wszystkim na:

 � uatrakcyjnieniu oferty oraz wzroście sprzedaży kredytów 
gotówkowych, kredytów hipotecznych (ze szczególnym 
uwzględnieniem kredytów mieszkaniowych), kart kredy-
towych oraz kredytu w koncie, 

 � poszerzaniu współpracy z podmiotami z grupy kapitałowej 
(tj. polkomtel Sp. z o.o. oraz cyfrowy polsat S.a.) w zakresie 
oferowania Klientom tych podmiotów specjalnie dedyko-
wanych produktów kredytowych.

W celu realizacji powyższych zadań, pluS BanK S.a.:
 � oferował kredyty gotówkowe, karty kredytowe oraz kre-
dyty mieszkaniowe w ramach ofert specjalnych kierowa-
nych do:
 � uczestników programu lojalnościowego „5plus” (oferta 

kredytu gotówkowego „Kredyt plus” oraz oferta kart 
kredytowych);

 � Klientów obchodzących urodziny (oferta kredytu go-
tówkowego „Kredyt na urodziny”);

 � Klientów zainteresowanych zaciągnięciem krótkotermi-
nowego kredytu na preferencyjnych warunkach ceno-
wych (oferta kredytu gotówkowego „ustrzel okazję”);

 � Klientów zainteresowanych kredytem mieszkaniowym 
na preferencyjnych warunkach cenowych (oferta kredy-
tu mieszkaniowego „Dobry Dom 2013” oraz „m2plus”);

In 2013, in the field of credit facilities for retail custom-
ers pluS BanK S.a. focused mainly on:

 � improvement of the offer attractiveness and on increase of 
the sale of cash loans, mortgage loans (in particular includ-
ing the housing loans), credit cards and overdrafts, 

 � expansion of the collaboration with the entities of the 
capital group (i.e. polkomtel Sp. z o.o. and cyfrowy polska 
S.a.) in the field of offering the especially dedicated credit 
facilities to the customers of these entities.

In order to perform the aforementioned tasks pluS 
BanK S.a.:

 � offered the cash loans, credit cards and housing loans 
within the special offers addressed to:
 � participants of loyalty programme “5plus” (cash loan 

“Kredyt plus” and credit cards);
 � clients celebrating their birthdays (offer of the cash loan 

“Kredyt na urodziny”);
 � clients interested in taking short-term loan on preferen-

tial price conditions (cash loan “ustrzel okazję”);
 � clients interested in the housing loan on preferential 

price conditions (housing loan “Dobry Dom 2013” and 
“m2plus”);
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 � modified the standard offer of the cash loan by expanding 
the crediting period to 72 months and implementation of 
the price attractive loan secured with a liquid collateral,

 � implemented the automatic verification of cash loan, over-
draft and credit card applications submitted via telephone 
or on-line,

 � started works on implementation of new banking prod-
ucts sale system.

at the end of 2013, the structure of pluS BanK S.a. 
loans for private persons was as follows: 

 � zmodyfikował standardową ofertę kredytu gotówkowego 
m.in. poprzez wydłużenie okresu kredytowania do 72 mie-
sięcy oraz wprowadzenie atrakcyjnego cenowo kredytu 
z zabezpieczeniem płynnym,

 � wprowadził automatyczną weryfikację wniosków o kredyt 
gotówkowy, kredyt w rachunku i kartę kredytową składa-
nych drogą telefoniczną lub przez stronę www,

 � rozpoczął prace nad wdrożeniem nowego systemu obsługi 
sprzedaży produktów bankowych.

na koniec 2013 r. struktura kredytów pluS BanK S.a. dla osób 
prywatnych kształtowała się następująco: 

Struktura kredytów dla osób prywatnych w 2013 r.
Structure of the loans for individual customers in 2013
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KARTY KREDYTOWE
CREDIT CARDS

Źródło danych: Informacja zarządcza 31.12.2013 r.
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In 2013, in the field of deposit products for retail custom-
ers pluS BanK S.a. focused mainly on:

 � offer attractiveness and on increase of sale of deposits and 
checking and saving accounts,

 � development of sale of the Internet Deposit, which 
may be established by both new and present cus-
tomers of the Bank,

 � implementation of the offer lokata DzIeŃ DoBry, 
which was prepared for the clients not holding any 
deposit proucts, 

 � preparation of the offer in collaboration with polkom-
tel Sp. zo.o. on sale of the special dedicated Konto 
plus in the plus network,

 � enabling to make cash deposits in all euronet cash De-
posit Machines,

 � increase of the limit of gaily cash paid-outs from cash dis-
pensers from pln 1 500.00 into pln 3 000.00 for retail cus-
tomers using debit cards,

 � continuance of the offer Invest-Konto plus with the oppor-
tunity to participate in the loyalty programme “5plus”.  

In order to perform the aforementioned tasks pluS 
BanK S.a.:

 � offered opening the account Invest-Konto plus to the par-
ticipants of the loyalty programme “5plus” including the 
additional services by which the client might collect points 
and exchange them into the attractive awards,

 � improve the attractiveness of the module e-konto, using 
this module you may open the checking and saving ac-
count via the Internet, without going out, 

dZiAłALnośĆ nA rynkU BAnkowości
detALicZnej – prodUkty depoZytowe 

the retAiL BAnking
ActiVity – deposits

W 2013 roku w obszarze produktów depozytowych dla Klien-
tów detalicznych pluS BanK S.a. koncentrował się przede 
wszystkim na:

 � uatrakcyjnieniu oferty i wzroście sprzedaży lokat oraz ra-
chunków oszczędnościowo – rozliczeniowych,

 � rozwoju sprzedaży lokaty Internetowej, którą mogli zało-
żyć zarówno nowi jak i dotychczasowi Klienci Banku,

 � wprowadzeniu do oferty lokaty DzIeŃ DoBry, która zosta-
ła przygotowana specjalnie dla Klientów nie posiadających 
w Banku produktów depozytowych,

 � przygotowaniu oferty we współpracy z polkomtel Sp. z o.o.  
sprzedaży w  sieci plus specjalnie dedykowanego 
Konta plus,

 � umożliwieniu dokonywania wpłat gotówki we wszystkich 
Wpłatomatach sieci euronet,

 � podwyższeniu limitu dziennych wypłat gotówkowych 
z bankomatów z 1.500,00 zł do 3.000,00 zł dla Klientów 
detalicznych korzystających z kart debetowych,

 � kontynuowaniu oferty Invest-Konta plus z  możliwością 
uczestnictwa w programie lojalnościowym „5plus”. 

W celu realizacji powyższych zadań pluS BanK S.a.:

 � uczestnikom programu lojalnościowego „5plus” ofero-
wał otwarcie Invest-Konta plus z pakietem usług dodat-
kowych, dzięki któremu Klient miał możliwość zbierania 
punktów i wymiany ich na atrakcyjne nagrody,

 � uatrakcyjniał moduł e-konto, dzięki któremu bez wycho-
dzenia z domu, za pomocą Internetu można założyć rachu-
nek oszczędnościowo-rozliczeniowy,
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 � continued the offer of Internet Deposits bearing the attrac-
tive interest rates,

 � implemented the product lokata DzIeŃ DoBry,
 � worked on implementation of new system of deposit 
products sale. 

at the end of 2013, the structure of pluS BanK S.a.  
deposits for private persons was as follows:

 � kontynuował ofertę atrakcyjnie oprocentowanych lokat 
Internetowych,

 � wprowadził do oferty lokatę DzIeŃ DoBry,
 � prowadził prace nad wdrożeniem nowego systemu obsłu-
gi sprzedaży produktów depozytowych.

na koniec 2013 r. struktura depozytów pluS BanK S.a. dla 
osób prywatnych kształtowała się następująco:

Struktura produktowa depozytów osób prywatnych w 2013 r.
product structure of deposits for individual customers in 2013
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0,30%
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1,94%

76,94%

TERMIN POWYŻEJ 6M DO 9M (WŁĄCZNIE)
OVER 6 MONTHS TO 9 MONTHS (INCLUSIVE)

TERMIN POWYŻEJ 9M DO 12M (WŁĄCZNIE)
OVER 9 MONTHS TO 12 MONTHS (INCLUSIVE)

TERMIN POWYŻEJ 12M
OVER 12 MONTHS

RACHUNKI BIEŻĄCE
CURRENT ACCOUNTS

TERMIN 1M
1 MONTH

TERMIN POWYŻEJ 1M DO 3M (WŁĄCZNIE)
OVER 1 MONTH TO 3 MONTHS (INCLUSIVE)

TERMIN POWYŻEJ 3M DO 6M (WŁĄCZNIE)
OVER 3 MONTHS TO 6 MONTHS (INCLUSIVE)

Źródło danych: Informacja zarządcza 31.12.2013 r.

Source: Management Information 31.12.2013
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In 2013 pluS BanK S.a. continued the organic growth 
of the client portfolio both for deposit and credit clients 
whilst ensuring the stable dynamics of income growth 
generated on the basic business lines. the priority of 
2013 and of the previous years was to keep the stability 
and safety of the loan portfolio of the corporate sec-
tor. the effect was the sustainable increase of balances 
of current loans, short-term and long-term investment 
loans and mortgage loans. 
the proof of the stable growth strategy of the corporate 
sector is the increase of the loan balance at the end of 
2013 in comparison to the end of 2012 by more than 
16% to the amount of pln 1 170.5 k.

dZiAłALnośĆ nA rynkU
BAnkowości korporAcyjnej 

ActiVity 
in corporAte BAnking

W 2013 r. pluS BanK S.a. w obszarze bankowości korporacyj-
nej kontynuował organiczny wzrost portfela klientowskiego 
zarówno w  obszarze Klientów depozytowych, jak i  kredy-
towych, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnej dynamiki 
wzrostu dochodów generowanych na podstawowych liniach 
biznesowych. priorytetem w roku 2013 jak i w poprzednich 
latach było utrzymanie stabilności i bezpieczeństwa portfela 
kredytowego segmentu korporacyjnego. efektem powyż-
szego był zrównoważony wzrost sald kredytów obrotowych 
krótkoterminowych i długoterminowych inwestycyjnych oraz 
pożyczek hipotecznych. 
potwierdzeniem strategii stabilnego rozwoju obszaru kor-
poracyjnego jest wzrost salda kredytów na koniec 2013 r. 
w porównaniu z końcem roku 2012 o ponad 16% do kwoty 
1 170,5 tys. zł.

Saldo kredytów w 2013 roku (w tys. zł)
corporate loan balance in 2013 (in pln thousand)
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at the end of 2013, the Bank kept more than 5  575  
active current and auxiliary accounts for the institution-
al clients and the share of the corporate sector deposit  
accounts balance in the total balance of current accounts 
and deposits for the business entities amounted to 17%.

Bank na koniec 2013 roku prowadził ponad 5.575 czynnych 
rachunków bieżących i pomocniczych dla Klientów instytu-
cjonalnych, a udział salda rachunków depozytowych sektora 
korporacyjnego w sumie sald rachunków bieżących i  lokat 
terminowych prowadzonych na rzecz podmiotów gospodar-
czych wyniósł 17%.

Saldo rachunków bieżących podmiotów gospodarczych w 2013 roku (w tys. zł)
corporate current account balance in 2013 (in pln thousand)
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at the end of 2013, the structure of the loan portfolio for 
business entities was as follows:

na koniec 2013 r. struktura portfela kredytowego w Banku dla 
podmiotów gospodarczych kształtowała się następująco:

Struktura kredytów gospodarczych (w tys. zł) 
Structure of corporate loan portfolio (in pln thousand)
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at the end of 2013, the structure of the deposits for busi-
ness entities by maturity date was as follows:

the growth of the profitable client base in 2013 was an 
effect of the long-term Bank’s strategy i.e. focusing on 
winning and serving the local, small and medium com-
panies from the selected, prospectus business branches. 
the sales of the products to the corporate clients were 
carried out by the corporate centers employing the ded-
icated Institutional clients advisers, which range cover 
the key economic areas of poland with the highest busi-
ness potential. 

na koniec 2013 r. struktura depozytów Banku dla podmiotów 
gospodarczych w odniesieniu do terminu lokowania kształto-
wała się następująco:

Struktura depozytów podmiotów gospodarczych na koniec 2013 roku (w tys. zł) 
Structure of corporate deposits at the end of 2013 (in pln thousand) 
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Wzrost dochodowej bazy klientowskiej w roku 2013 był efek-
tem realizacji długookresowej strategii Banku tj. koncentracji 
na pozyskiwaniu i obsłudze lokalnych, małych i średnich firm 
z wybranych, perspektywicznych branż biznesowych. 
Sprzedaż produktów dla Klientów korporacyjnych prowadzo-
no poprzez centra Korporacyjne zatrudniające dedykowanych 
Doradców Klientów Instytucjonalnych pokrywających zasię-
giem oddziaływania kluczowe obszary gospodarcze polski, 
charakteryzujące się największym potencjałem biznesowym. 
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In 2013, pluS BanK S.a. mainly focused on expanding 
the collaboration with the entities of the capital group 
(i.e. polkomtel Sp. z o.o. and cyfrowy polska S.a.) in the 
field of offering the credit facilities especially dedicated 
to the customers of these entities. the taken activities 
aimed at increase the number of the Bank’s clients and 
the sales of product by the external sales network of 
the aforementioned entities. 
the company continued the sales of the account In-
vest-Konto plus especially dedicated to the plus net-
work’s clients, including the co-bran payment card 
Mastercard Debit, which was initialed in 2012. the sales 
finished at the end of 2013 considering the more attrac-
tive offer of the plus client dedicated product package, 
planned agency sales in the poS of polkomtel Sp. z o.o. 
under the new brand pluS BanK S.a. and the sales sys-
tem to process the applications for new products: Konto 
plus, Konto plus with the limit. at the end of november 
2013, the pilotage sales of new products started in two 
selected pluS Branch offices and two pluS Showrooms.
In 2013, the Bank continued collaboration with the au-
thorized point of Sales (apS) of cyfrowy polska S.a. in 
the field of offering the Bank’s products to the clients 
of cyfrowy polsat S.a. Within the collaboration under 
agency agreements, the entrepreneurs running apS 
were entitled to offer personal account Invest-Konto 
lider, cash loan, installment loan to the clients of cy-
frowy polsat S.a. and to receive bill payments (a service 
named Masowe przelewy Wychodzące/“Mass outgoing 
transfers”).

współprAcA Z ZewnĘtrZnĄ
sieciĄ sprZedAŻy

cooperAtion with
the externAL sALes network

W 2013 r. pluS BanK S.a. koncentrował się głównie na po-
szerzaniu współpracy z  podmiotami z  grupy kapitałowej 
(tj. polkomtel Sp. z o.o. oraz cyfrowy polsat S.a.) w zakresie 
oferowania Klientom tych podmiotów specjalnie dedyko-
wanych produktów. podejmowane działania miały na celu 
zwiększenie liczby Klientów Banku oraz wzrost sprzedaży 
produktów przy wykorzystaniu zewnętrznej sieci sprzedaży 
w/w podmiotów. 
Kontynuowano, rozpoczętą w  2012 r., sprzedaż Klientom 
sieci plus specjalnie dedykowanego rachunku Invest-Konto 
plus wraz z co-brandową kartą płatniczą Mastercard Debit. 
Sprzedaż zakończyła się pod koniec 2013 r. z uwagi na przy-
gotowanie bardziej atrakcyjnej oferty pakietu produktów de-
dykowanych Klientom sieci plus, planowanych do sprzedaży 
agencyjnej w punktach obsługi Sprzedaży polkomtel Sp. z o.o. 
pod nową marką pluS BanK S.a. oraz system sprzedażowy 
do obsługi wniosków o nowe produkty: Konto plus, Konto 
plus z limitem. pod koniec listopada 2013 r. rozpoczęto pilota-
żową sprzedaż nowych produktów w dwóch wytypowanych 
oddziałach i dwóch Salonach Firmowych plusa.
W 2013 r. Bank kontynuował współpracę z autoryzowanymi 
punktami Sprzedaży (apS) cyfrowego polsatu S.a. w zakresie 
oferowania produktów Banku Klientom cyfrowego polsatu 
S.a. W ramach współpracy na zasadzie umów agencyjnych, 
przedsiębiorcy prowadzący apS-y mieli możliwość oferowa-
nia Klientom cyfrowego polsatu S.a. konta osobistego Invest-
-Konto lider, kredytu gotówkowego, kredytu ratalnego oraz 
przyjmowania płatności rachunków (usługa Masowych prze-
lewów Wychodzących).
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the Bank continued the collaboration with the partner 
establishments mainly focused on receiving bill pay-
ments from the clients. at the end of 2013, the Bank’s 
clients were entitled to use MpW service in  more than 
570 partner establishments (including over 450 localiza-
tions of the authorized point of Sale of cyfrowy polsat).
except aforementioned activities, the Bank also collab-
orated with individual partners, multiagency networks 
and instalment loan Sellers under agency agreements.  
In 2013, more than 250 agency agreements with new 
agents were concluded. 
the structure of external Sales network entities of pluS 
BanK S.a., as of the end of 2013 is presented below.

Bank nadal współpracował z placówkami partnerskimi kon-
centrującymi się głównie na przyjmowaniu płatności rachun-
ków Klientów. na koniec 2013 r. Klienci Banku mogli skorzy-
stać z usługi MpW w sieci ponad 570 placówek partnerskich 
(w tym ponad 450 lokacji autoryzowanych punktów Sprzeda-
ży cyfrowego polsatu).
poza wyżej wymienionymi, Bank współpracował także, na 
bazie umów agencyjnych, z indywidualnymi partnerami, sie-
ciami multiagencyjnymi i Sprzedawcami kredytu ratalnego. 
W 2013 roku podpisano ponad 250 umów agencyjnych z no-
wymi pośrednikami. 
Strukturę podmiotów zewnętrznej Sieci Sprzedaży pluS 
BanK S.a., wg. danych na koniec 2013 r. prezentuje po-
niższy wykres.

Struktura zewnętrznej Sieci Sprzedaży - stan na koniec 2013 r.
Structure of external Sales network – as the end of 2013

Placówki Partnerskie
Partner offices

Sprzedawcy (Kredyt ratalny)
Sellers (instalment loan)

Partnerzy Indywidualni i Multiagenci
Individual Partners and Multi-agents
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the activity of the treasury Department on the financial 
market refers mainly to manage of financial liquidity, 
allocation of financial surpluses and obtaining the re-
sources from inter-banking market. Similarly as in the 
previous years, in 2013 pluS BanK S.a. invested the 
surpluses of financial means in the liquid securities and 
deposits of monetary market, conducting at the same 
the active policy of statutory reserve management in 
the nBp account and management of the currency ex-
change rate.  

Selected items of assets and liabilities referred to the 
financial market within 2012-2013 (in M pln).

dZiAłALnośĆ nA rynkU pieniĘŻnyM
ActiVity on finAnciAL MArket

Działalność Departamentu Skarbu na rynku pieniężnym zwią-
zana jest głównie z  zarządzaniem płynnością finansową, 
lokowaniem nadwyżek finansowych oraz pozyskiwaniem 
środków z rynku międzybankowego. podobnie jak w latach 
poprzednich, w 2013 r. pluS BanK S.a. inwestował nadwyż-
ki środków finansowych w płynne papiery wartościowe oraz 
w lokaty rynku pieniężnego, prowadząc jednocześnie aktyw-
ną politykę zarządzania rezerwą obowiązkową na rachunku 
nBp oraz zarządzania pozycją wymiany walutowej. 

Wybrane elementy aktywów i  pasywów dotyczące rynku 
pieniężnego w latach 2012-2013 (w mln zł).
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Wyszczególnienie Details Stan na / as at
31.12.2013

Stan na / as at
31.12.2012

zmiana w / 
change in

2013 r.

zmiana / dynamics
2013/2012 

w % / in %

lokaty udzielone w zł Deposits in pln 0,2 90,2 -90 -99,8%

Bony skarbowe treasury bills 0 14,9 -14,9 -100,0%

obligacje skarbowe treasury bonds 34,3 38,8 -4,5 -11,6%

Bony pieniężne treasury bills 180 119,9 60,1 50,1%

lokaty udzielone 
w walutach obcych

Deposits in foreign 
currencies - - - -

razem total 214,5 263,8 -49,3 -18,7%

Depozyty przyjęte w zł Deposits accepted in pln - 0 - -

Depozyty przyjęte 
w walutach obcych

Deposits accepted 
in foreign currencies 3 6,2 -3,2 -51,6%

razem total 3 6,2 -3,2 -51,6%

Źródło: Kalkulacja wewnętrzna pluS BanK S.a. / pluS BanK S.a. interial calculation.



42 Raport Roczny / Annual Report 2013





44 Raport Roczny / Annual Report 2013

BAnkowośĆ trAnsAkcyjnA
trAnsAction BAnking

pluS BanK S.a świadczy usługi płatności masowych, oferując 
kompleksowe rozwiązania dopasowane do indywidualnych 
potrzeb biznesowych klienta instytucjonalnego:

 � usługę SIpp - w zakresie identyfikacji i agregacji płatności 
przychodzących, dedykowaną dla wierzycieli masowych,

 � usługę MpW - w zakresie rozliczania masowych płatności 
wychodzących, dedykowaną dla Biur usług płatniczych 
i Instytucji płatniczych,

 � usługę pz - w zakresie obsługi oraz rozliczania masowych 
poleceń zapłaty inicjowanych przez wierzycieli masowych.

W  2013 r. Bank przetworzył łącznie 55 mln transakcji 
masowych, co w  porównaniu z  rokiem 2012 oznacza 
spadek o 2,5%. 

lp. usługa / Service

liczba transakcji / number of transactions

2012 2013 zmiana / change

1 SIpp 36 694 972 37 327 879 632 907 1,72%

2 M pW 19 782 984 17 731 275 -2 051 709 -10,37%

3 pz (pm) 26 823 26 979 156 0,58%

razem / total 56 504 779 55 086 133 -1 418 646 -2,51%

 � usługa SIpp (System Identyfikacji płatności przychodzących). 

pluS BanK S.a. renders services of mass payments, of-
fering the comprehensive solutions customized to the 
business needs of the institutional client:

 � SIpp- in the field of identification and aggregation of in-
coming payments, dedicated to mass creditors

 � MpW- in the field of settlement of mass outgoing trans-
fers, dedicated to payment Servoce offices and payment 
Institutions,

 � pz- in the field of service and settlements the mass pay-
ment order initiated by mass creditors.

In 2013, the Bank processed in total 55 million of mass 
transactions, that is a decrease by 2.5% in comparison 
to 2012. 

 � SIpp- Incoming payments Identification System 
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the year 2013 was a period of the next jump of turn-
overs in SIpp service addressed to mass creditors. the 
total number of processed transactions in this service 
amounted to 37.3 M, that means the increase by 1.7% in 
comparison to 2012.

 � MpW- Mass outgoing transfers
In 2013 the Bank kept the high market position as the 
efficient settlement operator for mediating companies 
realizing the bill payment transfers from the consum-
ers. the report of the Financial Supervision authority on 
activity of non-bank financial agents- payment Services 
offices- shows that 30% of cash transfers were realized 
by the clients of pluS BanK S.a.

rok 2013 był okresem kolejnego wzrostu obrotów w usłu-
dze SIpp kierowanej dla wierzycieli masowych. Łączna liczba 
przetworzonych transakcji w usłudze wyniosła 37,3 mln, co 
w porównaniu do 2012 r. oznacza wzrost o 1,7%.

liczba transakcji w usłudze SIpp w 2012 i 2013 roku
number of transactions through the SIpp service in 2012 and 2013

2012 3 128 2 923 3 067 3 094 3 005 3 026 3 140 3 076 2 858 3 239 3 067 3 066

2013 3 176 2 917 3 115 3 108 3 050 2 934 3 269 3 044 3 115 3 250 3 086 3 259
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 � MpW (Masowe przelewy Wychodzące).
W  2013 r. Bank utrzymał wysoką pozycję rynkową jako 
sprawny operator rozliczeniowy dla firm pośredniczących 
wykonujących przelewy konsumentów z  tytułu opłat za 
rachunki. na podstawie raportu KnF o działalności nieban-
kowych pośredników finansowych – Biur usług płatniczych 
– wynika, iż 30% przekazów pieniężnych zrealizowali Klienci 
pluS BanK S.a.
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In 2013, the clients realized 17.7 million transactions in 
MpW service, that is a decrease by 10.4% in comparison 
to the previous year.

W 2013 roku Klienci w usłudze MpW zrealizowali 17,7 mln 
transakcji, co w porównaniu do poprzedniego roku ozna-
cza spadek o 10,4%. 

liczba transakcji w usłudze MpW w 2012 i 2013 roku
number of transactions through the MpW service in 2012 and 2013

2012 3 128 2 923 3 067 3 094 3 005 3 026 3 140 3 076 2 858 3 239 3 067 3 066

2013 3 176 2 917 3 115 3 108 3 050 2 934 3 269 3 044 3 115 3 250 3 086 3 259
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 � pz (payment order).
In the service payment order (pz) addressed to the 
mass creditors, in 2013 the Bank processed by 0.6% 
fewer transactions than in the previous year.

 � pz (polecenie zapłaty).
W kierowanej do wierzycieli masowych usłudze polece-
nia zapłaty (pz) Bank przetworzył w 2013 r. o 0,6% więcej 
transakcji niż w poprzednim roku. 

liczba transakcji w usłudze pz pM w 2012 i 2013 roku
number of transactions through the pz pM service in 2012 anD 2013

2012 3 128 2 923 3 067 3 094 3 005 3 026 3 140 3 076 2 858 3 239 3 067 3 066

2013 3 176 2 917 3 115 3 108 3 050 2 934 3 269 3 044 3 115 3 250 3 086 3 259
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except for the current business activity, pluS BanK S.a. 
performs also the innovative and developmental pro-
jects and undertakings assuring the safe operation of 
the Bank, among others by adjustment of the process-
es, procedures and infrastructure of the Bank to the re-
quirements of the applicable polish law and european 
union law.

Within the framework of several strategic projects per-
formed in 2013, pluS BanK S.a. works included, but not 
limited to:

 � Improving the services and products availability and acti-
vation of their sales by the cooperation development with 
polkomtel Sp. z o.o. and cyfrowy polsat S.a and customiza-
tion of the Bank’s offer to the both operator’s client’s needs 
in the field of connecting the bank products with the tele-
communication and satellite television services. 

 � performance of three co-dependent strategic projects 
implementing the new solutions for the e-banking (im-
portant expansion of functionality), including the process 
management, using the modern technological platform- 
on the basis of the integration bus (technology compliant 
with the service-oriented architecture),

 � comprehensive adjustment of the Bank’s infrastructure to 
the requirements of the european commission in the field 
of creation of the Single euro payment area (Sepa), under 
the planned transition of the polish payment system to 
euro zone,

projekty strAtegicZne 
strAtegic projects 

poza bieżącą działalnością, pluS BanK S.a. realizuje projekty 
o  charakterze innowacyjnym i  rozwojowym oraz przedsię-
wzięcia zapewniające bezpieczne funkcjonowanie Banku, 
m.in. poprzez dostosowywanie procesów, procedur i  infra-
struktury Banku do wymogów prawa polskiego oraz prawa 
obowiązującego dla obszaru unii europejskiej.

W ramach kilkunastu projektów strategicznych realizo-
wanych w 2013 r. pluS BanK S.a. prowadził prace obej-
mujące między innymi:

 � zwiększanie dostępności usług i produktów oraz aktywiza-
cja ich sprzedaży poprzez rozwój współpracy z polkomtel 
Sp. z o.o. i cyfrowy polsat S.a. oraz dostosowywanie oferty 
Banku do oczekiwań Klientów obu operatorów w zakresie 
powiązania produktów bankowych z usługami telekomu-
nikacyjnymi oraz telewizji satelitarnej;

 � realizację trzech współzależnych projektów strategicz-
nych, implementujących nowe rozwiązania w bankowo-
ści elektronicznej (istotne poszerzenie funkcjonalności) 
z  uwzględnieniem zarządzania procesowego, działające 
na nowoczesnej platformie technologicznej - w  oparciu 
o szynę integracyjną (technologię zgodną z architekturą 
zorientowaną na usługi);

 � kompleksowe dostosowanie infrastruktury Banku 
do wymagań Komisji europejskiej w  zakresie two-
rzenia jednolitego obszaru płatności w euro (Sepa), 
w ramach planowanego przejścia polskiego systemu 
płatniczego do strefy euro;
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 � adjustment of the Bank’s infrastructure to the require-
ments of the Directive of the parliament and european 
council no. 2007/64/ec of november 13, 2007 on payment 
services in the internal market in order to implement the 
planned solutions of the payment Services act,

 � Implementation the SorBnet2 system, which re-
placed the system SorBnet_BW, withdrawn by the 
national Bank of poland, used to make settlements 
with the national Bank of poland, Krajowa Izba rozlic-
zeniowa S.a., national Deposit of Securities and banks 
regarding the inter-bank transactions and to serve the 
large-value payments in the polish currency.

the following tasks are planned to be done in 2014 
within the framework of strategic projects:

 � continuance of the projects implementing new solutions 
for e-banking.

 � completion of works on solutions, including mobile 
banking implementation, aimed at improve the ser-
vices and products availability and activation of their 
sale among the clients of plus networks, as the coop-
eration with polkomtel Sp. z o.o.

 � Implementation of the efficient and secure electron-
ic data exchange system between the employees of 
the organizational units of the Bank, notwithstanding 
the place of work.

 � dostosowanie infrastruktury Banku do wymagań Dyrekty-
wy 2007/64/We parlamentu i rady eu z 13 listopada 2007 
r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrz-
nego na rzecz wdrożenia planowanych rozwiązań ustawy 
o usługach płatniczych;

 � wdrożenie w Banku systemu SorBnet2, który zastą-
pił wycofywany przez nBp dotychczasowy system 
SorBnet_BW, służący do dokonywania rozliczeń 
Banku z narodowym Bankiem polskim, Krajową Izbą 
rozliczeniową S.a., Krajowym Depozytem papierów 
Wartościowych i bankami w zakresie transakcji mię-
dzybankowych oraz do wykonywania płatności wy-
sokokwotowych Klientów w polskiej walucie.

na 2014 r. w ramach projektów strategicznych planowana jest 
realizacja m.in. następujących zadań:

 � kontynuacja realizacji projektów implementujących nowe 
rozwiązania w bankowości elektronicznej;

 � zakończenie prac w zakresie rozwiązań, w tym w zakresie 
wdrożenia bankowości mobilnej, mających na celu zwięk-
szenie dostępności usług i produktów oraz aktywizację ich 
sprzedaży wśród Klientów sieci plus, w ramach współpracy 
z polkomtel Sp. z o.o.;

 � wdrożenie w Banku sprawnego i bezpiecznego elektro-
nicznego obiegu dokumentów pomiędzy pracownikami 
komórek i  jednostek organizacyjnych Banku, niezależnie 
od miejsca ich pracy.
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In the field of It, in 2013 pluS BanK S.a. continued the 
implementation of new functionalities for e-banking 
ibnet24.pl (at present plusbank24.pl), based on ser-
vice-oriented architecture (Soa).In December 2013, new 
functionalities of the system were implemented and 
the system was prepared to cooperate with the mo-
bile application dedicated to mobile devices i.e. smart-
phones/tablets.  In 2013, the Bank completed tests of 
the mobile application dedicated to the platforms using 
ioS, android and Windows phone systems.
Due to the planned collaboration between polkomtel 
Sp. z o.o. and cyfrowy polsat S.a., there was created 
system plusK and it was implemented in a form of pi-
lotage, the system is used to sell the bank products in 
the external network and in the Bank’s branch offices.

roZwój technoLogii
inforMAtycZnych

inforMAtion
technoLogy deVeLopMent

W obszarze informatycznym, pluS BanK S.a. w  roku 2013 
kontynuował wdrażanie nowych funkcjonalności w systemie 
bankowości elektronicznej ibnet24.pl (obecnie plusbank24.
pl), opartego o  architekturę zorientowaną na usługi (ang. 
Soa). W grudniu 2013 roku, wdrożono nowe funkcjonalności 
systemu, oraz przygotowano system do współpracy z aplika-
cją mobilną dedykowaną na urządzenia mobilne tj. smartfo-
ny/tablety. Bank w 2013 roku zakończył testy aplikacji mo-
bilnej dedykowanej na platformy z systemami operacyjnymi 
ioS, android i Windows phone.
ze względu na planowaną współpracę z firmami polkom-
tel Sp. z o.o. oraz cyfrowy polsat S.a. zbudowano i urucho-
miono pilotażowo system o  nazwie plusK do sprzedaży 
produktów bankowych w sieci zewnętrznej oraz w oddzia-
łach własnych Banku.
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the most important project in 2013 was the It support 
for Bank rebranding process, completed on 06.12.2013 
with the change of the Bank’s name into pluS BanK 
S.a. this project included:

 � name-related changes in applications and publications
 � new bank’s website at plusbank.pl

except for the aforementioned, in 2013 pluS BanK S.a.:

 � Started to adjust the regulations in the field of telecom-
munication and It systems security to the requirements of 
new D recommendation of the polish Financial Supervi-
sion authority,  

 � Implemented the Monetary Market Monitoring System,
 � Implemented the service of Sorbnet 2 system.

najważniejszym realizowanym projektem w roku 2013 było 
wsparcie informatyczne dla rebrandingu Banku zakończo-
ne w  dniu 6.12.2013 roku zmianą nazwy Banku na pluS 
BanK S.a. W ramach tego projektu zrealizowano:

 � zmiany w  aplikacjach i  publikacjach związane ze 
zmianą nazwy,

 � przygotowano nową stronę internetową Banku w dome-
nie plusbank.pl

poza powyższym w roku 2013 w obszarze informatycznym 
pluS BanK S.a.:

 � rozpoczął dostosowanie regulacji z  obszaru bezpieczeń-
stwa teleinformatycznego i systemów informatycznych do 
wymogów nowej rekomendacji D Komisji nadzoru Finan-
sowego, 

 � wdrożył System Monitorowania rynku pieniężnego,
 � wdrożono obsługę zleceń w systemie Sorbnet 2.
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the pluS BanK S.a. maintains and manages the capital 
understood as the own funds for the adverse events 
and as a consequence for incurring above average loss-
es due to the risk exposure.
the overall regulating capital requirement including the 
credit risk and operating risk as of December 31, 2013 
was at the level of pln 143 703 k. However, the inter-
nal capital estimated by the Bank to cover all identified 
types of risk occurring the Bank’s and bank-related ac-
tivity amounted to pln 180 475 k.
the amount of own funds as of December 31, 2013 was 
at the level of pln 265 065 k, securing with the surplus 
in the amount of pln 84 590 k the higher (internal) cap-
ital requirement.
Solvency ratio as of December 31, 2013 was at the level 
14.76 in comparison to 15.58% as of December 31, 2012.

cZynniki wpływAjĄce
nA wynik BAnkU w rokU 2013

fActors Affecting
the BAnk’s resULt in 2013

pluS BanK S.a. utrzymuje i zarządza kapitałem rozumianym 
jako fundusze własne na ewentualność wystąpienia nega-
tywnych zjawisk i w efekcie poniesienia ponadprzeciętnych 
strat z tytułu ekspozycji na ryzyko.
całkowity regulacyjny wymóg kapitałowy obejmujący ryzyko 
kredytowe i  ryzyko operacyjne na dzień 31 grudnia 2013 r. 
ukształtował się na poziomie 143 703 tys. zł. natomiast kapi-
tał wewnętrzny, oszacowany przez pluS BanK S.a. na pokry-
cie wszystkich zidentyfikowanych, istotnych rodzajów ryzyka 
występujących w działalności Banku i jego otoczeniu, wyniósł 
180 475 tys. zł.
Wartość funduszy własnych Banku według stanu na 31 grud-
nia 2013 r. ukształtowała się na poziomie 265 065 tys. zł, za-
bezpieczając z nadwyżką 84 590 tys. zł większy (wewnętrz-
ny) wymóg kapitałowy.
Współczynnik wypłacalności na dzień 31 grudnia 2013 r. 
ukształtował się na poziomie 14,76%, wobec 15,58% na dzień 
31 grudnia 2012 r.
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employment

at the end of 2013, pluS BanK S.a. has employed 950 
full-time employees; it constituted 2.5 decrease of em-
ployment in comparison to the previous year.
the drop of employment was the planned consequence 
of changes made in some functionality areas of the Bank 
(liquidation of job positions in the selected centers and 
operational Branch offices and selected organizational 
units of the Bank’s Headquarter).

In 2013, pluS BanK S.a. continued the activities related 
to efficient application of pay-roll related motivation solu-
tions for the relevant professional groups and employees 
so to ensure the highest efficiency to meet targets. 

In the employment structure of the Bank, the persons 
with higher education prevailed; they constituted 73% 
of employees. the average age of employees was 38 
years old. Most of employees are women- over 75.7% 
of the employed.

LUdZie BAnkU
BAnk’s peopLe 

zatrudnienie

na koniec 2013 r. w pluS BanK S.a. zatrudniał pracowników 
na 950 etatach i oznaczało to ponad 2,5% spadek zatrudnie-
nia w porównaniu z rokiem poprzednim.
Spadek poziomu zatrudnienia był zaplanowaną konsekwen-
cją zmian jakie zachodziły w niektórych obszarach funkcjo-
nowania Banku (likwidacja etatów w wybranych centrach 
i oddziałach operacyjnych oraz wybranych komórkach orga-
nizacyjnych centrali Banku).

W 2013 r. pluS BanK S.a. kontynuował działania związane ze 
skutecznym stosowaniem dla poszczególnych grup zawodo-
wych i pracowniczych płacowych rozwiązań motywacyjnych, 
tak by zapewniały one możliwie największą skuteczność 
w realizacji stawianych celów. 

W strukturze zatrudnienia Banku dominowały osoby z wy-
kształceniem wyższym, które stanowiły 73% zatrudnionych. 
Średni wiek pracowników Banku wynosił 38 lat. Większość 
pracowników stanowiły kobiety – 75,7% zatrudnionych.
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trainings
 
In 2013, pluS BanK S.a. conducted in total 213 group 
trainings, in which 1  484 employee participated. the 
trainings were addressed to the development of sales 
and managerial skills.   In the sales trainings, perform-
er by the internal Bank’s coaches, 279 employees were 
trained. the sales competences were also improved at 
the external trainings, co-financed by Mastercard eu-
rope with the support of GB resources. 172 employees 
participated in the training “aBc sprzedaży”.

In the field of the development of managerial skills, 
there were trainings for the Branch office’s Manager, 
named  „Menedżer XXI w. – droga do sukcesu”/21th cen-
tury Manager- a trip to success. 

e-learning trainings 

In 2013, 126 e-trainings were made available at the 
e-learning platform SaBa, they scope included the 
knowledge of products, procedures and sales. the em-
ployees completed 5  876 e-trainings, completed with 
the test. Moreover, 149 employees completed the ob-
ligatory training “przeciwdziałanie praniu pieniędzy i fi-
nansowaniu terroryzmu/counteracting the money laun-
dering and terrorism financing”, available at the website 
of the General Inspector of Financial Information.  

plusBank project

In 2013, the training team, composed of the representa-
tives of the Bank, polkomtel and cp was established to 
develop the concept of trainings for plK and cp in the 
field of pluS BanK S.a. products sales. the Bank’s em-
ployees prepared for their partner 5 e-learning trainings 
on bank products and documents related to bank prod-
ucts, bank applications and 3 tutorials for applications 
e-Sowk and plusK.

Szkolenia
 
W 2013 r. w pluS BanK S.a. przeprowadzono łącznie 231 szko-
leń grupowych, w których udział wzięło 1 484 pracowników. 
Działania szkoleniowe były skierowane przede wszystkim 
na rozwój umiejętności sprzedażowych oraz menadżerskich. 
W ramach szkoleń sprzedażowych, realizowanych przez tre-
nerów wewnętrznych Banku, przeszkolono 279 pracowni-
ków. Kompetencje sprzedażowe były również rozwijane na 
poziomie szkoleń zewnętrznych, współfinansowanych przez 
Mastercard europe przy wsparciu firmy GB resources. W szko-
leniu „aBc sprzedaży” wzięło udział 172 pracowników.

W ramach rozwoju umiejętności menadżerskich przeprowa-
dzono szkolenia dla Dyrektorów oddziałów Banku, pt. „Me-
nedżer XXI w. – droga do sukcesu”. 

Szkolenia e-learingowe 

W 2013 r. na platformie e-learningowej SaBa było udostępnio-
nych 126 e-szkoleń, głównie z zakresu wiedzy o produktach, 
procedurach i sprzedaży. pracownicy ukończyli 5 876 e-szko-
leń, zakończonych testem wiedzy. Dodatkowo 149 pracowni-
ków ukończyło obowiązkowe e-szkolenie „przeciwdziałanie 
praniu pieniędzy i  finansowaniu terroryzmu” dostępne na 
stronie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. 

projekt plusBank

W  2013 r. został powołany zespół Szkoleniowy składający 
się z  przedstawicieli Banku, polkomtel i  cp do opracowa-
nia koncepcji przeprowadzenia szkoleń dla plK i  cp w  za-
kresie sprzedaży produktów pluS BanK S.a. pracownicy  
Banku przygotowali na potrzeby szkoleń partnerów 5 szkoleń  
e-learningowych dot. produktów bankowych i dokumentów 
związanych z obsługą produktów bankowych, aplikacji ban-
kowych oraz 3 filmy instruktażowe z aplikacji e-Sowk i plusk.
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In December 20-21, 2013 the supervision audit [audyt  
I nadzoru], so the verification if the Integrated Manage-
ment System in pluS BanK S.a. is complaint with the re-
quirements contained in ISo 9001:2008, ISo 14001:2004 
and pn-n-18001-2004, was performed. 
this audit does not state any discrepancies in the Integrat-
ed Management System. It means that pluS BanK S.a. 
 meets the requirements contained in the following 
standards: Quality (ISo 9001:2008), environment (ISo 
14001:2004) and occupational Safety (pn-n-18001:2004 
in the field of: Management of clients’ relationships, In-
creased Quality Standard Services and complaints Man-
agement process.

UtrZyMAnie ZintegrowAnego
systeMU ZArZĄdZAniA, certyfikAty

MAintenAnce of the integrAted 
MAnAgeMent systeM, certificAtes

W dniach 20-21 grudnia 2013 r. odbył się w pluS BanK S.a. 
audit I  nadzoru czyli weryfikacja, czy zintegrowany Syste-
mu zarządzania w pluS BanK S.a. jest zgodny z wymaga-
niami zawartymi w normach ISo 9001:2008, ISo 14001:2004 
oraz pnn18001:2004. 
audit I nadzoru nie wykazał żadnych niezgodności w pro-
wadzeniu zintegrowanego Systemu zarządzania. oznacza 
to spełnienie przez pluS BanK S.a. wymagań zawartych 
w normach zarządzania: Jakością (ISo 9001:2008), Środowi-
skowego (ISo 14001:2004) oraz Bezpieczeństwem i Higieną 
pracy (pn-n-18001:2004) w zakresie: procesu zarządzania re-
lacjami z Klientami, usługi podwyższonego Standardu Jakości 
oraz procesu zarządzania Skargami. 
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the constructive assessment of activities made by the 
external auditors and also the experience in the cus-
tomer relationship support the Bank in keeping the 
high quality standards. It also refers to the special 
needs- each handicapped person is entitled to use the 
Increased Quality Standard in pluS BanK S.a. 

the proof of the Bank employee’s engagement in im-
proving the quality of services is also the process of the 
internal certification of pluS BanK S.a. Branch offices 
aimed at distinguishing the Branch offices achieving 
the best quality results in the customer care. 

the importance of the customer service quality im-
provement is proved by the separate organizational unit 
of the Bank- Quality and complaint office. 

W utrzymaniu wysokich standardów jakości Bankowi pomaga 
konstruktywna ocena działań przez zewnętrznych audytorów, 
a przede wszystkim doświadczenie w kontaktach z Klienta-
mi. również tymi o szczególnych potrzebach – każda osoba 
niepełnosprawna ma możliwość bezpłatnego skorzystania 
w pluS BanK S.a. z usługi podwyższonego Standardu Jakości. 

Dowodem na zaangażowanie pracowników Banku w podno-
szenie jakości obsługi Klientów jest także proces wewnętrz-
nej certyfikacji oddziałów pluS BanK S.a., który ma na celu 
wyróżnienie oddziałów o najlepszych wynikach w zakresie 
jakości obsługi Klientów. 

Waga doskonalenia jakości obsługi Klienta dla pluS BanK S.a. 
znalazła swoje odzwierciedlenie w funkcjonowaniu odrębnej 
komórki organizacyjnej Banku – Biura Jakości i reklamacji. 
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pluS BanK S.a. has been cooperating with polSat Fund 
for many years. In 2013, the Bank transferred into the 
Fund’s account pln 250  000.00, supporting the chari-
ty purposes. the resources transferred to the Fund 
were designated to cover the costs of special medical 
treatment and rehabilitation of sick children, to rescue 
their life and health and to equip the hospital with the 
modern medical devices. pluS BanK S.a. was awarded 
with certyfikat Wdzięczności i przyjaźni/Gratitude and 
Friendship certificate for the many years’ cooperation 
and huge help for the polSat Fund’s pupils.  

BAnk dLA społecZeŃstwA
BAnk for society 

pluS BanK S.a. od wielu lat współpracuje z Fundacją polSat. 
W 2013 r. Bank przekazał na Konto Fundacji 250 000 zł, wspie-
rając tym samym szczytne cele charytatywne. Środki przeka-
zywane Fundacji przeznaczone zostały na pokrycie kosztów 
specjalistycznego leczenia i rehabilitacji chorych dzieci, rato-
wania ich zdrowia i życia, wyposażenie szpitali w nowoczesny 
sprzęt medyczny. za wieloletnią współpracę i olbrzymią po-
moc na rzecz podopiecznych Fundacji polSat, pluS BanK S.a. 
otrzymał „certyfikat Wdzięczności i przyjaźni”. 
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opiniA Biegłego rewidentA 
opinion of the stAtUtory AUditor 

opInIa nIezaleŻneGo BIeGŁeGo reWIDenta o SKróconyM SpraWozDanIu FInanSoWyM
Dla WalneGo zGroMaDzenIa I raDy naDzorczeJ pluS BanK S.a.

załączone skrócone sprawozdanie finansowe składające się ze sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 r., ra-
chunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania z prze-
pływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. (zwane dalej „Informacją finansową”) zostało sporządzone 
na podstawie zbadanego pełnego rocznego sprawozdania finansowego pluS BanK S.a. z siedzibą w Warszawie przy ulicy ostrobram-
skiej 77, (zwanego dalej „Bankiem”) za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez unię europejską  („Sprawozdanie finansowe Banku”).

Badanie Sprawozdania finansowego Banku, na podstawie którego sporządzono Informację finansową, przeprowadziliśmy zgodnie 
z przepisami rozdziału 7 ustawy o rachunkowości oraz krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową radę 
Biegłych rewidentów w polsce. W dniu 30 czerwca 2014 r. wydaliśmy opinię bez zastrzeżeń o Sprawozdaniu finansowym Banku. 
Sprawozdanie finansowe Banku, jak również Informacja finansowa nie odzwierciedlają efektów zdarzeń, które miały miejsce po dniu 
wydania powyższej opinii.

Informacja finansowa nie zawiera wszystkich ujawnień wymaganych przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finan-
sowej zatwierdzone przez unię europejską. Dla pełnego zrozumienia sytuacji majątkowej i finansowej Banku na dzień 31 grudnia 
2013 r., jego wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. oraz zakresu przeprowadzonego przez nas ba-
dania sprawozdania finansowego, należy czytać pełne Sprawozdanie finansowe Banku, wraz z opinią i raportem z badania biegłego 
rewidenta dotyczącą tego sprawozdania finansowego.

oDpoWIeDzIalnoŚć zarząDu za InForMacJę FInanSoWą
zarząd Banku jest odpowiedzialny za sporządzenie Informacji finansowej zgodnie z zasadami opisanymi w sekcji „Informacje ogólne 
do skróconego sprawozdania finansowego” w Informacji finansowej. 

oDpoWIeDzIalnoŚć BIeGŁeGo reWIDenta
naszym zadaniem było wyrażenie opinii na temat Informacji finansowej, na podstawie wykonanych przez nas procedur, które prze-
prowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowym Standardem rewizji Finansowej 810 „zlecenia sporządzania opinii na temat skróconych 
sprawozdań finansowych”.

opInIa
naszym zdaniem Informacja finansowa sporządzona na podstawie zbadanego Sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy od 
1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. jest we wszystkich istotnych aspektach zgodna z tym sprawozdaniem, zgodnie z zasadami opisanymi 
w sekcji „Informacje ogólne do skróconego sprawozdania finansowego” w Informacji finansowej. 

Sporządzający niniejszą opinię i przeprowadzający badanie Sprawozdania finansowego w imieniu pricewaterhousecoopers Sp. z o.o., spółki 
wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144:

anna Bączyk
Kluczowy Biegły rewident
numer ewidencyjny 11810

Warsaw, 30 czerwca 2014

pricewaterhousecoopers Sp. z o.o. wpisana jest do Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy, pod numerem KrS 0000044655, 
nIp 526-021-02-28. Kapitał zakładowy wynosi 10.363.900 złotych. Siedzibą Spółki jest Warszawa, al. armii ludowej 14.
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InDepenDent reGIStereD auDItor’S opInIon on tHe conDenSeD FInancIal StateMentS
to tHe General MeetInG oF SHareHolDerS anD tHe SuperVISory BoarD oF pluS BanK S.a.

the attached condensed financial statements which comprise of the statement of financial position as at 31 December 2013, the income 
statement, the statement of comprehensive income, the statement of changes in equity and the statement of cash flows for the period 
from 1 January to 31 December 2013, hereinafter called “the condensed financial statements of the Bank”, were prepared by the Man-
agement Board based on the audited financial statements of the pluS BanK S.a., with its registered office at 77 ostrobramska Street 
in Warsaw (hereinafter called “the Bank”), for the year ended 31 December 2013 (“the financial statements of the Bank”). the financial 
statements of the Bank were prepared in accordance with International Financial reporting Standards as adopted by the european union.

We have audited the financial statements of the Bank, from which the condensed financial statements of the Bank were derived, in 
accordance with the provisions of chapter 7 of the accounting act of 29 September 1994 ( Journal of laws of 2009, no. 152, item 1223 
with subsequent amendments), national Standards on accounting issued by the national chamber of registered auditors. on 30 June 
2014 we issued an unqualified audit opinion on the financial statements of the Bank. the financial statements of the Bank and the 
condensed financial statements of the Bank do not reflect the effects of events that occurred after the date of issue of that opinion.

the condensed financial statements of the Bank do not include all disclosures required by International Financial reporting Standards as 
adopted by the european union. For a full understanding of the Bank’s financial position as at 31 December 2013, the results of its opera-
tions for the period from 1 January to 31 December 2013 and the scope of our audit, the condensed financial statements of the Bank should 
be read in conjunction with the financial statements of the Bank from which they were derived and our opinion and audit report thereon.

tHe ManaGeMent BoarD’S reSponSIBIlIty For tHe conDenSeD FInancIal StateMentS
the Management Board of the Bank is responsible for preparing the condensed financial statements of the Bank according to de-
scription in “General information to the condensed financial statements”.

reGIStereD auDItor’S reSponSIBIlIty
our responsibility was to express an opinion on the condensed financial statements of the Bank based on procedures performed in accord-
ance with International Standard on auditing 810 “engagements to report on summary financial statements”.

opInIon
In our opinion, the accompanying condensed financial statements of the Bank, prepared on the basis of the audited financial state-
ments of the Bank for the period from 1 January to 31 December 2013, are consistent, in all material respects, with the financial 
statements of the Bank.

preparing the opinion and conducting the audit of the financial statements of the Bank on behalf of pricewaterhousecoopers  
Sp. z o.o., registered audit company no. 144:

anna Bączyk
principal registered auditor
no. 11810

Warsaw, 30 June 2014

translators’ explanatory note
the above document is a translation of the registered auditor’s opinion on the polish version of abbreviated financial report of pluS BanK S.a. only. It should not be 
considered an opinion on english version of abbreviated financial report of pluS BanK S.a. the only binding version of the registered auditor’s opinion is polish version.

pricewaterhousecoopers Sp. z o.o. registered in the court register of companies by the District court of the city of Warsaw no. KrS 0000044655, nIp 526-021-02-28. Share 
capital of pln 10.363.900. registered seat of the company is Warsaw, al. armii ludowej 14
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General InForMatIon

total net balance sheet at the end of 2013 amounted 
to pln 2 113 510 thousand and at the end of 2012 – pln 
2 096 651 thousand. net value of receivables from cus-
tomers at the end of 2013, amounted to pln 1 591 435 
thousand, as compared to pln 1 457 300 thousand in 
2012. the main source of financing the banking activity, 
i.e. liabilities towards the customers, amounted to pln 
1 803 672 thousand at the end of 2013.

the solvency ratio at the end of 2013 amounted to 
14,76% whereas the minimum defined by the polish 
Banking act is 8.0% and the minimum recommended by 
the polish Financial Supervision authority (KnF) is 10%. 
roa and roe indices respectively were 0.02% and 0,18%.

* include the general administrative costs and amortization

skrócone jednostkowe 
sprAwoZdAnie finAnsowe

sepArAte finAnciAL inforMAtion

InForMacJe oGólne

Suma bilansowa netto na koniec 2013 r. wyniosła 2 113 510 tys. 
zł a na koniec 2012 r. 2 096 651 tys. zł. Wartość netto należ-
ności od Klientów wyniosła na koniec 2013 r. 1 591 435 tys. zł, 
a w roku 2012 wyniosła 1 457 300 tys. zł. podstawowe źródło 
finansowania działalności bankowej, tj. zobowiązania wobec 
Klientów, osiągnęły na koniec 2013 r. wartość 1 803 672 tys. zł.

Współczynnik wypłacalności ukształtował się na koniec 2013 r. 
na poziomie 14,76 % przy minimum określonym ustawą pra-
wo bankowe wynoszącym 8,0 %, zalecanym przez KnF na 
poziomie 10 %. Wartość wskaźników roa i roe ukształtowała 
się odpowiednio na poziomie 0,02 % i  0,18 %. 

2013 2012 zmiana r/r
change y/y

Wynik odsetkowy (w tys. zł)      Interest income (in pln thousand) 85 361 93 342 -7 981

Wynik prowizyjny (w tys. zł) Fees and commission income (in pln thousand) 17 468 20 167 -2 699

Koszty działania* (w tys. zł) operating costs* (in pln thousand) 107 528 108 438 -910

Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty  
wartości kredytów i pożyczek (w tys. zł)

result of (net) writes-off due to impairment
of loans and credits (in pln thousand)

17 133 19 109 -1 976

Wynik finansowy netto (w tys. zł) net financial result (in pln thousand) 530 7 786 -7 256

Współczynnik wypłacalności Solvency ratio 14,76% 15,58% -0,82%

* obejmują ogólne koszty administracyjne i amortyzację
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proFIt anD loSS account 
(in pln thousand)

StateMent oF coMpreHenSIVe IncoMe 
(in pln thousand)

racHuneK zySKóW I Strat
(dane w tys. zł)

okres / period
od 01.01.2013
do 31.12.2013

okres / period
od 01.01.2012
do 31.12.2012

przychody z tytułu odsetek i przychody 
o podobnym charakterze

revenues from interests 
and similar revenues 139 559 164 259

Koszty z tytułu odsetek i podobne koszty costs from interests and similar costs -54 198 -70 917

Wynik z tytułu odsetek result on interests 85 361 93 342

przychody z tytułu opłat i prowizji revenues due to charges and fees 21 567 24 985

Koszty opłat i prowizji costs of charges and fees -4 099 -4 818

Wynik z tytułu opłat i prowizji profit or loss due to charges and fees 17 468 20 167

Wynik na działalności handlowej 
i rewaluacja

profit or loss in trading and revaluation
1 599 1 476

otrzymane dywidendy Dividends received 1 487 1 667

pozostałe przychody operacyjne other operating revenue 28 279 46 149

ogólne koszty administracyjne General administrative costs -100 958 -100 787

amortyzacja amortisation/Depreciation -6 570 -7 651

Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty 
wartości kredytów i pożyczek

(net) deprecation on loss of value of loans 
and credits -17 133 -19 109

pozostałe koszty operacyjne other operating costs -10 853 -12 588

Wynik działalności operacyjnej/zysk brutto result on operating activities / Gross profit -1 320 22 666

podatek dochodowy Income tax -1 850 -14 880

zysk netto net profit 530 7 786

SpraWozDanIe z caŁKoWItycH
DocHoDóW (dane w tys. zł)

okres / period
od 01.01.2013
do 31.12.2013

okres / period
od 01.01.2012
do 31.12.2012

Wynik finansowy netto net financial result 530 7 786

Wycena aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży 

Valuation of financial assets 
available for sale -7 993 -1 797

odpisy aktualizujące aktuarialną wycenę 
rezerw na świadczenia pracownicze

Write-downs actuarialvaluation 
of provisions for employee benefits -49 0

podatek odroczony od wyceny aktywów 
finansowych dostępnych do sprzedaży

Deferred tax on change in valuation 
of financial assets available for sale 1 522 336

pozostałe dochody razem total other incomes -6 520 -1 461

Dochody całkowite total incomes -5 990 6 325
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StateMent oF FInancIal poSItIon
(figures in pln thousand)

SpraWozDanIe z  SytuacJI FInanSoWeJ 
(dane w tys. zł)

31.12.2013 31.12.2012

aKtyWa aSSetS

Kasa, operacje z Bankiem centralnym cash, operations with central Bank 110 479 182 385

należności od banków receivables from banks 10 685 101 530

Kredyty i pożyczki udzielone Klientom credits and loans granted to customers 1 591 435 1 457 300

lokacyjne papiery wartościowe Investment securities 204 124 184 346

 dostępne do sprzedaży  available for sale 24 161 64 403

 utrzymywane do terminu zapadalności  held until maturity 179 963 119 943

aktywa zastawione pledged assets 10 153 10 137

Inwestycje w jednostki zależne Investments in subsidiaries 7 492 6 609

Wartości niematerialne Intangible assets 18 492 17 048

rzeczowe aktywa trwałe property, plant and equipment 38 983 41 610

nieruchomości inwestycyjne Investment property 87 398 87 025

aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży Fixed assets held for sale 710 460

aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

Deferred income tax assets
4 789 1 417

Inne aktywa other assets 28 770 6 784

aktywa razem total assets 2 113 510 2 096 651

zoBoWIązanIa lIaBIlItIeS

zobowiązania wobec innych banków liabilities towards other banks 3 012 6 199

zobowiązania wobec Klientów liabilities towards customers 1 803 672 1 765 993

zobowiązania z tytułu emisji dłużnych 
papierów wartościowych 

liabilities arising from issuance 
of debt securities 549 750

rezerwy provisions 515 5 769

pozostałe zobowiązania other liabilities 20 195 26 383

zobowiązania razem total liabilities 1 827 943 1 805 094

KapItaŁ WŁaSny eQuIty

Kapitał zakładowy Initial capital 261 882 261 882

akcje własne equity stocks -2 165 -2 165

pozostałe elementy kapitałów własnych other elements of equity 1 073 7 593

zyski zatrzymane retained earnings 24 777 24 247

Kapitał własny razem total equity 285 567 291 557

   

zobowiązania i kapitał własny razem total liabilities and equity 2 113 510 2 096 651
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StateMent oF cHanGeS In eQuIty 
(figures in pln thousand)

changes in the period from 01.01.2013 to 31.12.2013 

SpraWozDanIe ze zMIan W  KapItale 
WŁaSnyM (dane w tys. zł)

zmiany w okresie 01.01.2013 - 31.12.2013
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Kapitał własny na początek 
okresu – stan na 01.01.2013 r.

opening balance 
of equity – as at 01.01.2013 261 882 -2 165 7 593 7 020 9 441 7 786 0 24 247 291 557

zmiana wyceny aktywów 
finansowych dostępnych 
do sprzedaży 

change in valuation 
of available-for-sale 
financial assets 0 0 -7 993 0 0 0 0 0 -7 993

odpisy aktualizujące 
aktuarialną wycenę rezerw na 
świadczenia pracownicze

Write-downs 
actuarialvaluation of provisions 
for employee benefits -49 -49

podatek odroczony od zmiany 
wyceny aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży

Deferred tax on change 
in valuation of financial 
assets available for sale 0 0 1 522 0 0 0 0 0 1 522

zyski netto nieujęte 
w rachunku zysków i strat

net profits not presented 
in profit and loss account 0 0 -6 520 0 0 0 0 0 -6 520

Wynik finansowy 
bieżącego okresu

Financial result 
of current period 0 0 0 0 0 0 530 530 530

całkowity zysk rozpoznany 
w roku bieżącym

total income recognized 
in the current year 0 0 -6 520 0 0 0 530 530 -5 990

transfer zysku netto za 2012 na 
kapitał zapasowy

2012 net profit transfer 
to supplementary capital 0 0 0 7 786 0 -7 786 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu 
– stan na 31.12.2013 r.

closing balance 
of equity – as at 31.12.2013 261 882 -2 165 1 073 14 806 9 441 0 530 24 777 285 567
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changes in the period from 01.01.2012 to 31.12.2012 
(figures in pln thousand)

zmiany w okresie 01.01.2012 - 31.12.2012 (dane w tys. zł) 
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Kapitał własny na początek 
okresu – stan na 01.01.2012 r.

opening balance 
of equity – as at 01.01.2012 261 882 -2 165 9 054 3 657 9 441 3 363  0 16 461 285 232

zmiana wyceny aktywów 
finansowych dostępnych 
do sprzedaży 

change in valuation 
of available-for-sale 
financial assets  0  0 -1 797  0  0  0  0 0 -1 797

podatek odroczony od zmiany 
wyceny aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży

Deferred tax on change 
in valuation of financial 
assets available for sale  0  0 336  0  0  0  0 0 336

zyski netto nieujęte 
w rachunku zysków i strat

net profits not presented 
in profit and loss account 0 0 -1 461 0 0 0 0 0 -1 461

Wynik finansowy 
bieżącego okresu

Financial result 
of current period  0  0  0  0  0  0 7 786 7 786 7 786

całkowity zysk rozpoznany 
w roku bieżącym

total income recognized 
in the current year 0 0 -1 461 0 0 0 7 786 7 786 6 325

transfer zysku netto za 2011 na 
kapitał zapasowy

2011 net profit transfer 
to supplementary capital  0  0  0 3 363  0 -3 363  0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu 
– stan na 31.12.2012 r.

closing balance 
of equity – as at 31.12.2012 261 882 -2 165 7 593 7 020 9 441 0 7 786 24 247 291 557
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caSH FloW StateMent 
(figures in pln thousand)

SpraWozDanIe z przepŁyWóW 
pIenIęŻnycH (dane w tys. zł)

Metoda pośrednia Indirect method

okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013

okres
od 01.01.2012
do 31.12.2012

przepŁyWy ŚroDKóW pIenIęŻnycH
z DzIaŁalnoŚcI operacyJneJ 

caSH FloW FroM 
operatInG actIVItIeS

 I. zysk brutto I. Gross profit -1 320 22 666
 II. Korekty razem: II. total adjustments: -45 807 -17 866
1. amortyzacja 1. amortisation/Depreciation 6 570 7 651
2. Dywidendy otrzymane 2. Dividends received -1 487 -1 667
3. zmiana stanu kredytów i pożyczek oraz lokat w in-
nych bankach

3. change in loans, credits and deposits 
in other banks -83 240 -120 347

4. zmiana stanu inwestycyjnych
(lokacyjnych) papierów wartościowych
oraz aktywów zastawionych

4. change in investment (capital) 
securities and pledged assets

31 970 65 733
5. zmiana stanu innych aktywów 5. change in other assets -22 469 7 677
6. zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji 

dłużnych papierów wartościowych
6. change in liabilities arising 

from issuance of debt securities -201 -51
7. zmiana stanu zobowiązań wobec 

Klientów i banków
7. change in liabilities to customers 

and banks 34 492 20 673
8. zmiany stanu rezerw 8. changes in provisions -5 254 -119
9. zmiana stanu innych zobowiązań 9. change in other liabilities -6 188 2 346
III. przepływy pieniężne netto 
z działalności operacyjnej (I+II) 

III. net cash flows from operating 
activities (I+II) -47 127 4 800

przepŁyWy ŚroDKóW pIenIęŻnycH 
z DzIaŁalnoŚcI InWeStycyJneJ 

caSH FloW FroM InVeStInG actIVItIeS
   

I. Wpływy I. Inflows 1 947 47 502
1. zbycie wartości niematerialnych 
oraz rzeczowych aktywów trwałych

1. Disposal of intangible assets 
and property, plant and equipment 0 177

2. zbycie/wykup aktywów trwałych 
przeznaczonych do zbycia

2. Disposal/redemption of non-current 
    assets held for sale 460 0

3. zbycie jednostek zależnych 3. Disposal of subsidiaries 0 45 658
4. Dywidendy otrzymane 4. Dividends received 1 487 1 667
II. Wydatki II. outflows -6 639 -5 215
1. nabycie wartości niematerialnych 

oraz rzeczowych aktywów trwałych
1. acquisition of intangible assets and

property, plant and equipment -5 969 -5 215
2. nabycie udziałów w jednostkach 

podporządkowanych
2. acquisition of shares or stock 

in subsidiaries -670 0
III. przepływy pieniężne netto 

z działalności inwestycyjnej (I+II)
III. net cash flows from 

investment activities (I+II) -4 692 42 287
przepŁyWy ŚroDKóW pIenIęŻnycH 
z DzIaŁalnoŚcI FInanSoWeJ 

caSH FloW FroM
FInancIal actIVIteS  

II. Wydatki II. outflows -18 -98
2. Inne wydatki finansowe (leasing 

i pozostałe koszty finansowe)
2. other financial expenses

(leasing and other financial costs) -18 -98
III. przepływy pieniężne netto 

z działalności finansowej (I+II)
III. net operating cash flows (I+II)

-18 -98
przepŁyWy pIenIęŻne netto, razem total net caSH FloWS -51 837 46 989
BIlanSoWa zMIana Stanu ŚroDKóW 
pIenIęŻnycH, w tym:

Balance SHeet cHanGe
oF caSH including: -51 837 46 989

ŚroDKI pIenIęŻne na począteK oKreSu caSH openInG Balance 352 741 305 752
ŚroDKI pIenIęŻne na KonIec oKreSu caSH cloSInG Balance 300 904 352 741
Środki pieniężne o ograniczonej 
możliwości dysponowania

cash of limited disposability
59 939 58 927

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z infor-
macją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego.

this profit and loss account should be viewed in conjunction with the notes 
which constitute an integral part of the financial statements.
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l.p. Miasto / town adres / Street Kod / postal code
1 Bełchatów ul. 1 Maja 1 97-400 
2 Białystok al. J. piłsudskiego 11/3 15-443 
3 Bielsko-Biała ul. Warszawska 2 43-300 
4 Bolesławiec ul. Grunwaldzka 14 a  59-700
5 Bydgoszcz ul. Dworcowa 71 85-009 
6 Bytom ul. rycerska 4 41-902
7 częstochowa ul. Kilińskiego 42/44 42-200 
8 Dąbrowa Górnicza ul. Sobieskiego 3 41-300 
9 Dębica ul. rynek 10a 39-200 
10 elbląg ul. 3 Maja 5a 82-310 
11 ełk ul. Wojska polskiego 11 19-300 
12 Gdańsk ul. Kartuska 80 80-104 
13 Gdańsk ul. Kartuska 358b 80-125
14 Gdańsk ul. rajska 12 80-850
15 Gdańsk ul. Stągiewna 5 80-748 
16 Gdynia ul. Mściwoja 5 81-361 
17 Gdynia ul. Świętojańska 88 81-388
18 Gliwice ul. Basztowa 2 44-100
19 Głogów ul. Grodzka 26 67-200 
20 Gorzów Wlkp. ul. 30 Stycznia 27 66-400 
21 Grudziądz ul. Sienkiewicza 8 86-300 
22 Jasło ul. 3 Maja 18 a 38-200 
23 Jelenia Góra ul. Krótka 21 58-500 
24 Kalisz pl. Św. Józefa 12 62-800 
25 Katowice ul. Mariacka 4 40-014
26 Kędzierzyn Koźle ul. Wojska polskiego 15 47-220 
27 Kielce al. IX Wieków Kielc 2a 25-516
28 Kołobrzeg ul. narutowicza 1/7 78-100 
29 Konin al.1 Maja 18a 62-510 
30 Koszalin ul. zwycięstwa 26 75-037
31 Kraków - nowa Huta oś. Krakowiaków 4 31-962 
32 Kraków ul. Garbarska 9 31-131 
33 Krosno ul. lwowska 2 38-400 
34 Krotoszyn ul. rynek 17 63-700 
35 Kutno ul. Kościuszki 12 93-300 
36 legnica ul. Jaworzyńska 14 59-220 
37 leszno ul. Wolności 2 64-100 
38 lublin ul. narutowicza 34 20-109 
39 Łomża ul. Sienkiewicza 10 18-400
40 Łódź ul. Kilińskiego 122/128 90-013
41 Łódź al. Kardynała Wyszyńskiego 67 94-047 
42 Łódź pl. Wolności 9 91-415 
43 Łódź ul. Serdeczna 4 93-323 
44 Łódź ul. zgierska 233 91-495 
45 Łódź ul. piotrkowska 193 90-447 
46 nowy Sącz ul. rynek 7 33-300 
47 nysa ul. rynek Garncarski 2 48-300 
48 olsztyn ul. Szrajbera 1 10-103 

oddZiAły BAnkU
BAnk’s BrAnch offices
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l.p. Miasto / town adres / Street Kod / postal code
49 oława ul. Brzeska 26 55-200
50 opole ul. Książąt opolskich 32 45-005 
51 ostrołęka ul. Gorbatowa 5a/6 07-410 
52 ostrowiec Św. ul. Siennieńska 12 27-400 
53 ostrów Mazowiecka pl. Księżnej anny Mazowieckiej 4 07-300
54 ostrów Wlkp. ul. raszkowska 14 63-400
55 oświęcim ul. piastowska 2 32-600 
56 pabianice ul. zamkowa 34 95-200 
57 piła ul. Browarna 3 64-920 
58 piotrków tryb. al. 3 Maja 4 97-300
59 płock ul. Jachowicza 38 09-400 
60 poznań ul. Kościelna 12/14 60-536 
61 poznań ul. zwierzyniecka 18 60-815 
62 przemyśl ul. Grunwaldzka 43 37-700 
63 puławy ul. centralna 23 D 24-100
64 racibórz ul. Długa 1 47-400 
65 radom ul. 25 czerwca 60 26-600
66 rybnik ul. Korfantego 1 44-200 
67 rzeszów ul. zygmuntowska 9 35-025
68 Siedlce ul. piłsudskiego 12 08-110 
69 Sieradz ul. Jana pawła II 12/8 98-200 
70 Skarżysko-Kamienna ul. Sokola 10 26-110 
71 Słupsk ul. Jagiełły 2 76-200 
72 Słupsk ul. Kołłątaja 30 76-200 
73 Sosnowiec ul. Sienkiewicza 25 41-200 
74 Stalowa Wola al. Jana pawła II 2G 37-450
75 Szczecin ul. Krzywoustego 72/2 70-245
76 Szczecinek ul. Wyszyńskiego 45 78-400 
77 Świdnica ul. Długa 52 58-100 
78 tarnów ul. Bernardyńska 19 33-100
79 tomaszów Mazowiecki pl. Kościuszki 10 97-200
80 toruń ul. Grudziądzka 32/36 87-100 
81 tychy ul. Grota roweckiego 45 43-100 
82 Wałbrzych ul. Moniuszki 8 58-300 
83 Warszawa ul. Bora Komorowskiego 35 03-982 
84 Warszawa ul. emilii plater 36 00-113
85 Warszawa ul. Filarecka 3 01-582
86 Warszawa ul. ostrobramska 77 04-175 
87 Warszawa ul. targowa 69 03-729
88 Wejherowo ul. 10 lutego 1 84-200
89 Wrocław ul. Jedności narodowej 75 50-262 
90 Wrocław ul. Kościuszki 147 50-440 
91 Wrocław ul. Świdnicka 21/23 50-066 
92 zabrze ul. 3-go Maja 3 41-800
93 zamość ul. partyzantów 29 22-400 
94 zgorzelec ul. Kościuszki 2 59-900 
95 zielona Góra ul. Boh. Westerplatte 56 65-078 
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retaIl BanKInG DeVelopMent planS 

In 2014 the retail banking will be still the main operation 
area of the Bank. the further development of the retail 
banking will base not only on the sales of banking and 
insurance products of own networks of the Bank, but 
also via the Bank’s website, customer Service center, 
commercial establishments of polkomtel and cyfrowy 
polsat and outsourced call centers. the planned sales 
growth is to be achieved also due to the implementa-
tion of modern customer service system.

the leading products offered by pluS BanK S.a. for re-
tail clients will be as follows:

 � persona account with the package of services, i.e.:
 � Debit card (Mastercard Debit), with the paypass or pay-

Wave option, cashBack service; 
 � Free-of-charge cash Deposit Machines;
 � rebate programme; 
 � Mastercard contactless stickers
 � Free-of-charge access to all euronet cash Dispensers;
 � Modern e-banking system plusbank24 with the access 

channels: Via Internet, SMS, telephone; including Invoo-
vil service;

 � credit in the account (depended on the creditworthi-
ness parameters), 

 � life insurance;
 � assistance package;
 � Safe card Insurance.

pLAny roZwojowe nA rok 2014
deVeLopMent pLAns for 2014

plany rozWoJoWe W BanKoWoŚcI 
DetalIczneJ 

W  2014 r. bankowość detaliczna pozostanie głównym ob-
szarem funkcjonowania Banku. Dalszy rozwój bankowości 
detalicznej oparty będzie nie tylko o  sprzedaż produktów 
bankowych i ubezpieczeniowych w sieci własnych oddziałów 
Banku, ale również poprzez stronę internetową Banku, cen-
trum obsługi Klienta, placówki handlowe polkomtela i cyfro-
wego polsatu oraz call center zewnętrzne. planowany wzrost 
sprzedaży ma zostać osiągnięty również dzięki wdrożeniu no-
woczesnego systemu obsługi Klientów.

Wiodącymi produktami oferowanymi przez pluS BanK S.a. 
dla Klientów detalicznych będą:

 � konto osobiste z pakietem usług, tj.:
 � kartą debetową (Mastercard Debit), posiadającą m.in. 

funkcjonalność płatności zbliżeniowych paypass lub 
payWave, usługę cashBack; 

 � bezpłatnymi wpłatomatami;
 � programem rabatowym;
 � naklejkami zbliżeniowymi Mastercard;
 � bezpłatnym dostępem do wszystkich bankomatów sie-

ci euronet;
 � nowoczesnym systemrm bankowości elektronicznej 

plusbank24 z kanałami dostępu: Internet, SMS, telefon; 
w tym usługa Invoobil;

 � kredytem w  koncie (warunkowanym parametrami 
zdolności kredytowej), 

 � ubezpieczeniem na życie;
 � pakietem assistance;
 � ubezpieczeniem bezpieczna karta.
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In order to enrich the offer of the personal accounts, 
pluS BanK S.a. will offer Konto plus including debit 
card, e-banking plusbank24 and promotion allowing to 
reduce the subscription in the selected entities of the 
capital group.

 � term deposits modified and customized to the liquidity 
needs of the Bank and to ensure the optimum support for 
the credit campaign:
 � traditional term deposits;
 � Internet deposit established on-line (via the website);
 � Saving account;

 � cash loans as the leading point of consumer finance sec-
tor, offered both in the special and promotional offers as 
“Bonus plus”,

 � credit cards, 
 � overdraft,
 � Mortgage loans (in particular including housing loans), 
 � Insurance products from bancassurance range.

the special promotion allowing to reduce the subscrip-
tion in plus network or cyfrowy polsat will be prepared 
for the clients of polkomtel Sp. z o.o. and cyfrowy polsat 
S.a., who use the pluS BanK S.a. products (both depos-
it and credit products). 

W ramach wzbogacenia oferty kont osobistych, pluS BanK S.a. 
zaoferuje Klientom Konto plus wraz kartą debetową, banko-
wością elektroniczną plusbank24 oraz promocją, pozwalającą 
na obniżenie abonamentu w wybranych podmiotach z grupy 
kapitałowej.

 � depozyty terminowe modyfikowane i dostosowywane do 
potrzeb płynnościowych Banku oraz do zapewnienia opty-
malnego poziomu wsparcia akcji kredytowej:
 � tradycyjne lokaty terminowe;
 � lokata internetowa zakładana bez konieczności wizyty 

w oddziale (poprzez stronę internetową);
 � konto oszczędnościowe;

 � kredyty gotówkowe jako wiodący produkt z  segmentu 
consumer finance, oferowane zarówno w  ramach ofert 
specjalnych jak i promocji „Bonus plus”,

 � karty kredytowe, 
 � kredyt w koncie,
 � kredyty hipoteczne (ze szczególnym uwzględnieniem kre-
dytów mieszkaniowych), 

 � produkty ubezpieczeniowe z zakresu bancassurance.

Dla Klientów firmy polkomtel Sp. z o.o. oraz cyfrowego pol-
satu S.a., którzy skorzystają z  produktów pluS BanK S.a. 
(zarówno depozytowych jak i  kredytowych) przygotowana 
zostanie promocja, pozwalająca na obniżenie abonamentu 
w sieci plus lub w cyfrowym polsacie. 
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corporate BanKInG

the planned continuation of the activity growth in the 
corporate banking in 2014 will be based on the servic-
ing of corporations and small and medium companies 
from the selected business branches (low risk) operat-
ing on the local market and MIKro companies, to which 
the Micro offer (offer for micro-entrepreneurs running 
single-person business activity) will be presented, com-
posed of:

 � Mikro Biznes package (current account, payment card, 
transaction platform) 

 � telco package (Internet/telephone in plus network) 
 � Mikro Kredyt (intuition, price competitive revolving credit)
 � Internet accountancy iFirma 

BanKoWoŚć KorporacyJna

planowana kontynuacja wzrostu aktywności w  bankowo-
ści korporacyjnej w roku 2014 będzie bazowała na obsłudze 
korporacji i małych i średnich firm z wybranych branż bizne-
sowych (o  niskim ryzyku) działających na lokalnym rynku 
oraz firm MIKro, którym zostanie udostępniona oferta Mikro 
(oferta dla mikroprzedsiębiorców prowadzących jednoosobo-
wą działalność gospodarczą) składająca się z:

 � pakietu Mikro Biznes (rachunek bieżący, karta płatnicza, 
platforma transakcyjna) 

 � pakietu telco (internet/telefon w sieci plus) 
 � Kredytu Mikro (intuicyjny, konkurencyjny cenowo kredyt 
obrotowy)

 � internetowej księgowości iFirma 
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In order to stabilize the quality of the loan portfolio, the 
Bank will focus on acquisition of entities with a good 
and stable financial standing, considering the satisfying 
loan collaterals.
By supplementing the product offer, pluS BanK S.a. will 
offer the following solutions for 2014:

 � Working-capital and investment loans for the Bank’s cli-
ents secured by BGK guarantees under de minimis pro-
gramme (BGK guarantee to 60% of the loan exposure val-
ue for the period of 99 months with investment financing, 
to 27 months for capital-working financing),

 � competitive decisive competences at establishment of 
credit facilities prices,

 � escrow accounts for developers (open and close),
 � effects of product synergies under the cooperation with 
polkomtel Sp. o.o. (plus network operator).

W celu stabilizacji jakości portfela kredytowego, Bank w swo-
jej działalności skupiać się będzie na pozyskiwaniu pod-
miotów o dobrej i ustabilizowanej sytuacji finansowej przy 
uwzględnieniu satysfakcjonujących dla Banku zabezpieczeń 
kredytowych.
uzupełniając ofertę produktową pluS BanK S.a. w 2014 roku 
zaoferuje następujące rozwiązania:

 � finansowanie obrotowe i  inwestycyjne Klientów Banku 
zabezpieczonego gwarancjami BGK w ramach programu 
de minimis (gwarancja BGK do 60% wartości ekspozycji 
kredytowej na okres do 99 miesięcy przy finansowaniu 
inwestycyjnym, do 27 miesięcy przy finansowaniu obro-
towym);

 � konkurencyjne kompetencje decyzyjne przy ustalaniu cen 
na produkty kredytowe;

 � rachunki powiernicze dla deweloperów (zamknięte i ot-
warte);

 � efekty synergii produktowych w ramach współpracy z pol-
komtel Sp. z o.o. (operatorem sieci plus).
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