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List
Prezesa Zarządu

Letter
of the President of the Board

Szanowni Państwo,

Dear Sir or Madam,

mam przyjemność zaprezentować Raport Roczny,
podsumowujący działalność INVEST-BANK S.A. w roku 2012.
Osiągnięte wyniki satysfakcjonują, ale również zobowiązują do
myślenia o przyszłości. Tak jak w latach poprzednich,
pracowaliśmy nad tym, aby na coraz bardziej wymagającym,
zmieniającym się rynku finansowym dotrzymywać kroku
potrzebom Klientów.

I am pleased to present this Annual Report summarising
2012 activities of INVEST-BANK S.A. We achieved
satisfactory results; however, we are also obliged to think
about the future. As in previous years, we worked to keep
pace with the needs of our Customers of ever demanding,
changing and evolving financial markets.

Rynek usług bankowych charakteryzuje się obecnie
różnorodnością przemian, dynamicznym rozwojem technologii,
wzrostem konkurencji, konsolidacją sektora, ewolucją potrzeb
i preferencji Klientów. Każdy bank, chcąc przetrwać, musi
precyzyjnie określić strategię działań i dążyć do umocnienia
swojej pozycji.
Zgodnie z misją naszego Banku „Działamy budując
wiarygodne i długotrwałe relacje z Klientami, generując
korzyści oczekiwane przez Akcjonariuszy”. Celem nadrzędnym
dla wszystkich działań i przedsięwzięć jest stworzenie jak
najlepszych warunków do sprzedaży, głównie poprzez
doskonalenie umiejętności i profesjonalizmu Pracowników –
podstawowej wartości Firmy.
W minionym roku działalność INVEST-BANK S.A.
koncentrowała się głównie na rozwoju bankowości detalicznej
oraz korporacyjnej. W obszarze produktów kredytowych dla
Klientów indywidualnych podjęliśmy szereg skutecznych
działań mających na celu poprawę atrakcyjności oferty
kredytów konsumenckich oraz hipotecznych, ze szczególnym
uwzględnieniem kredytów mieszkaniowych. Rozszerzyliśmy
współpracę z podmiotami z Grupy Kapitałowej (Polkomtel
Sp. z o.o., Cyfrowy Polsat S.A.) w zakresie oferowania
Klientom tych podmiotów, specjalnie dedykowanych
produktów kredytowych. Wdrożyliśmy również przepisy ustawy
o usługach płatniczych (w odniesieniu do kart kredytowych).
Działania dotyczące produktów depozytowych dla Klientów
detalicznych skierowane były przede wszystkim na
wprowadzenie nowego, alternatywnego kanału dystrybucji
rachunków osobistych oraz lokat terminowych, zapewniliśmy
unowocześnioną wersję Bankowości Elektronicznej
funkcjonującej pod nazwą IBnet24.
Bank nawiązał również współpracę z Polkomtel Sp. z o.o.
w zakresie oferowania uczestnikom Programu
Lojalnościowego 5 Plus specjalnie dedykowanego rachunku
Invest-Konto Plus wraz z co-brandową kartą płatniczą
MasterCard Debit. W obszarze bankowości korporacyjnej
nasza uwaga była skupiona na utrzymaniu Klientów, zarówno
depozytowych, jak i kredytowych oraz na zwiększeniu
bezpieczeństwa ekspozycji kredytowych będących w portfelu
Banku.
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Banking industry is currently characterized by a variety of
changes, rapid technology developments, increased
competition, sector consolidation and evolving needs and
preferences of Customers. Each bank, in order to survive,
must clearly define its strategy and strive to strengthen its
position.
In accordance with the Bank's mission "We work and build
reliable and long-lasting relationships with our Customers,
generating benefits our Shareholders expect". The main goal
for all activities and projects is to create the best possible
sales conditions, mainly through skills improvement and
professionalism of the staff – the fundamental value of our
Company.
In 2012, INVEST-BANK S.A. activity was focused mainly on
the development of retail and corporate banking. In the area
of credit products for individual Customers we took a series
of effective measures in order to improve an attractiveness of
consumer credits and mortgage loans, with particular
emphasis on home loans. We expanded cooperation with the
entities of the Capital Group (Polkomtel Sp. z o.o., Cyfrowy
Polsat S.A.) in terms of offering bespoke credit products for
their Customers. We implemented provisions of the Polish
Act on payment services (regarding credit cards) as well.
Activities relating to deposit products for retail Customers
were directed primarily to introduce new and alternative
distribution channel of personal accounts offering and fixedterm deposits. In addition, we provided a modernized version
of the Electronic Banking system named IBnet24.
Furthermore, the Bank developed cooperation with Polkomtel
Sp. z o.o. in providing 5 plus Loyalty Program participants
with dedicated Invest Account Plus (bank account) along with
co-branded MasterCard Debit (credit card). In corporate
banking, we focused on keeping both deposit and loan
Customers as well as on improving credit risk exposure within
the Bank's portfolio.

Poza tradycyjną siecią sprzedaży w Oddziałach własnych,
Oddziałem telefonicznym, serwisem internetowym, INVESTBANK S.A. silnie rozwija sieć zewnętrzną, kładąc nacisk na
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
Autoryzowane Punkty Sprzedaży mieli możliwość oferowania
Klientom Cyfrowego Polsatu S.A. konta osobistego InvestKonto Lider oraz kredytu gotówkowego i kredytu ratalnego.
Warto dodać, iż Abonentom Cyfrowego Polsatu S.A., Bank
oferował dedykowany kredyt gotówkowy pod nazwą „Cyfrowy
kredyt” na preferencyjnych warunkach obsługi. Od marca
2012 r. INVEST-BANK S.A. rozpoczął budowanie sieci
agencyjnych Placówek Partnerskich koncentrujących się na
przyjmowaniu płatności Klientów (usługa Masowych
Przelewów Wychodzących).
Ponadto, w 2012 r. INVEST-BANK S.A. realizował projekty
o charakterze innowacyjnym i rozwojowym oraz
przedsięwzięcia zapewniające bezpieczne funkcjonowanie
Banku, m.in. poprzez dostosowywanie procesów, procedur
i infrastruktury Banku do wymogów prawa polskiego oraz
prawa obowiązującego dla obszaru Unii Europejskiej.
Z przyjemnością informuję, że INVEST-BANK S.A., podobnie
jak w latach poprzednich, aktywnie angażuje się w działania
o charakterze społecznym. W ramach wspólnej inicjatywy,
Bank wspiera działalność statutową Fundacji POLSAT.
Dzisiaj, patrząc na miniony rok i występując w imieniu
Zarządu, chciałabym serdecznie podziękować tym, bez których
nasze ubiegłoroczne osiągnięcia nie byłyby możliwe. Klientom,
za pozytywną ocenę naszej pracy, za zaufanie i partnerskie
relacje, zapewniając jednocześnie, że w dalszym ciągu oferta
naszego Banku będzie spełniała najwyższe standardy jakości
i rzetelności. Kadrze Menedżerskiej za kreatywność oraz
pasję w wykonywaniu obowiązków, a Członkom Rady
Nadzorczej za harmonijną współpracę oraz za gotowość do
dzielenia się bogatym, wieloletnim doświadczeniem. Wreszcie
dziękuję tym, bez których Organizacja nie byłaby tak silna
i prężna – Pracownikom, za wysiłek, wytrwałość oraz
zaangażowanie.
Jestem przekonana, że przyjęty kierunek działań i rozwoju
Banku przyniesie jeszcze większe źródło satysfakcji dla
Akcjonariuszy, Zarządu, Pracowników Banku, a przede
wszystkim Klientów. Zdobędziemy kolejne, cenne
doświadczenia, stając się Instytucją jeszcze mocniejszą
i fundamentalnie bardziej dynamiczną.

Grażyna Niewolik
Prezes Zarządu INVEST-BANK S.A.

In addition to traditional sales network in Bank's own branch
offices, our Call Centre and Internet-based service, INVESTBANK S.A. strongly developed external networks with an
emphasis on cooperation with Authorized Retail Outlets (APS)
of Cyfrowy Polsat S.A. for selling the Bank's products to
Cyfrowy Polsat customers. Within the agency agreement
partnership, the entrepreneurs who managed the Authorized
Retail Outlets, had an opportunity to sell Invest-Konto Lider or
cash and instalment loans to Cyfrowy Polsat S.A. customers.
I would like to emphasize that the Bank offered Cyfrowy
Kredyt – a cash loan on preferential conditions to Cyfrowy
Polsat subscribers. Since March 2012, INVEST-BANK S.A.
has begun building Partnership Networks focused on
payments execution on behalf of Customers (Bulk Outgoing
Transfers service).
In addition, in 2012, INVEST-BANK S.A. realized innovative
and development projects as well as projects ensuring
operational safety of the Bank, including adjusting Bank's
processes, procedures and infrastructure to requirements of
Polish and European Union law. I am pleased that INVESTBANK S.A., as in previous years, is actively engaged in social
activities. Within a joint initiative, the Bank supports statutory
activities of the POLSAT Foundation.
Today, recalling the past year and speaking on behalf of the
Management Board, I would like to thank everybody without
whom our last year's achievements would not have been
possible. I thank our Customers for awarding our work, for
their trust and partner relationships, ensuring that our Bank's
offer will continue to meet the highest quality and reliability
standards. I thank the Management Team for creativity and
passion in fulfilling their duties, and the Members of the
Supervisory Board for harmonious cooperation and
willingness to share their rich and long experience. Last but
not least, I thank those individuals without whom the
Organization would not be so strong and resilient; I thank the
Bank's Employees, for their efforts, perseverance, and
commitment.
I am convinced that the adopted course of action and
development of the Bank will become an even greater source
of satisfaction to our Shareholders, the Board, the Bank's
Employees, and especially to our Customers. We will get
another, valuable experience, becoming even stronger and
fundamentally more dynamic Institution.

Grażyna Niewolik
President of INVEST-BANK S.A.
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Informacja
Głównego Ekonomisty Banku
Comment
by the Bank's Chief Economist

Wzrost gospodarczy
i inflacja
W 2012 r. tempo wzrostu PKB wyniosło 2,0% r/r
wobec 4,3% r/r w 2011 r. Głównymi czynnikami,
które odpowiadają za odnotowane wyhamowanie
dynamiki wzrostu PKB w stosunku do 2011 r. są:
znaczące spowolnienie konsumpcji prywatnej
i nakładów inwestycyjnych. W 2012 r. spożycie
prywatne wzrosło o 0,5% r/r wobec 2,5% r/r
w 2011 r., z kolei nakłady inwestycyjne zwiększyły
się o 0,6% r/r wobec 9,0% r/r w 2011 r.
W efekcie w 2012 r. odnotowano silne
wyhamowanie dynamiki popytu krajowego do 0,1%
r/r wobec 3,4% r/r w 2011 r. Głównym
czynnikiem, który zadecydował o podtrzymaniu
wzrostu PKB w 2012 r. był eksport netto. Jego
wkład do rocznej dynamiki wzrostu gospodarczego
wyniósł 1,9 pkt proc. wobec 0,9 pkt proc.
w 2011 r.

Economic growth
and inflation
In 2012 Polish GDP grew by 2.0% y/y as
compared to 4.3% in 2011. Main factors that
affected slowdown in GDP growth as compared to
2011 are: significant slowdown in private
consumption and capital expenditures. In 2012,
private consumption increased by 0.5% y/y
against 2.5% y/y in 2011; in turn, capital
expenditures increased by 0.6% y/y against 9.0%
y/y in 2011. As a result, in 2012, a strong
slowdown in domestic demand growth to 0.1% y/y
against 3.4% y/y in 2011 was noted. Net exports
were the main factor that determined to maintain
GDP growth in 2012. Their contribution to the
annual economic growth rate was 1.9 percentage
points as compared to 0.9 in 2011.
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Struktura wzrostu PKB
Structure of GDP growth

Dekompozycja indeksu CPI
CPI decomposition
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Wynikało to z relatywnie głębszego wyhamowania dynamiki
importu (spadek o 1,9% r/r w 2012 r. wobec wzrostu o 5,5%
w 2011 r.) w porównaniu do dynamiki eksportu (wzrost
o 2,4% r/r w 2012 r. wobec wzrostu o 7,7% r/r w 2011 r.).
Główną przyczyną odnotowanego spadku importu był niski
popyt konsumpcyjny oraz kurczące się inwestycje
przedsiębiorstw. Spowolnienie tempa wzrostu eksportu
wynikało natomiast z niskiego popytu na polskie dobra
w strefie euro, która w 2012 r. wpadła w recesję (spadek PKB
o 0,6% r/r wobec wzrostu o 1,4% r/r w 2011 r.).
W wyniku wyhamowania tempa wzrostu gospodarczego,
w 2012 r. odnotowano dalsze pogorszenie sytuacji na rynku
pracy. Na koniec 2012 r. stopa bezrobocia rejestrowanego
wzrosła do 13,4% wobec 12,5% na koniec 2011 r., z kolei
stopa bezrobocia liczonego na podstawie BAEL zwiększyła się
do 10,1% w IV kw. 2012 r. z 9,7% w IV kw. 2011 r.
W 2012 r. wskaźnik inflacji CPI obniżył się do 3,7% wobec
4,3% w 2011 r. Na wyhamowanie inflacji złożyły się głównie
spowolnienie tempa wzrostu cen żywności (do 4,3% r/r
w 2012 r. wobec 5,6% r/r w 2011 r.), nośników energii
(do 6,7% r/r w 2012 r. wobec 7,4% r/r w 2011 r.), paliw
(do 10,9% r/r w 2012 r. wobec 13,7% r/r w 2011 r.), przy
jednoczesnym pogłębieniu spadku cen odzieży i obuwia
(o 4,2% r/r wobec spadku o 1,5% r/r w 2011 r.).
Znaczący spadek inflacji nastąpił jednak dopiero w ostatnim
kwartale 2012 r. (w grudniu inflacja CPI wyniosła 2,4%).
W 2012 r. inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności
i nośników energii spadła do 2,2% r/r wobec 2,4% w 2011 r.,
przy czym znaczące obniżenie tego wskaźnika także nastąpiło
w ostatnich miesiącach 2012 r. (do 1,4% r/r w grudniu
2012 r.).
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It was due to relatively deeper slowdown in imports (decrease
by 1.9% y/y in 2012; rise by 5.5% in 2011) as compared to
the increase of the exports dynamics (up by 2.4% y/y in
2012; rise by 7.7% y/y in 2011). The main reason for the
observed decline in imports was low consumer demand and
declining corporate investments. The slowdown in export
growth resulted from low demand for Polish goods in the euro
zone, which in 2012 fell into recession (its GDP fell by 0.6%
y/y, as compared to a rise by 1.4% y/y in 2011).
As a result of tempered economic growth in 2012, there was
further deterioration in the labour market. At the end of 2012,
the rate of registered unemployment rose to 13.4% as
compared to 12.5% at the end of 2011, while the
unemployment rate calculated according to the LFS increased
to 10.1% in Q4 2012, from 9.7% in the Q4 2011.
In 2012, CPI inflation decreased to 3.7% as compared to
4.3% in 2011. The inflation was lower mainly due to growth
slowdown in prices of food (up to 4.3% y/y in 2012, as
compared to 5.6% y/y in 2011), energy (up to 6.7% y/y in
2012, 7.4% y/y in 2011), fuels (up to 10.9% y/y in 2012,
13.7% y/y in 2011), with deepening decline in prices of
clothing and footwear (down to – 4.2% y/y as compared to
a decline by 1.5% y/y in 2011).
There was a substantial fall in inflation, however, only in the
Q4 2012 (in December, CPI inflation amounted to 2.4%). In
2012, core inflation after the exclusion of food and energy
cost, fell to 2.2% y/y as compared to 2.4% in 2011, with
a significant decrease in the last months of 2012 (up to
1.4% y/y in December 2012).

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

Interest rates
and exchange rate

Przez większość 2012 r. RPP prowadziła restrykcyjną politykę
pieniężną. W związku z długotrwałym utrzymywaniem się
inflacji powyżej górnego dopuszczalnego pasma odchyleń od
celu inflacyjnego od początku 2011 r. (2,5% ±1 pkt proc.),
w maju 2012 r. Rada podnosiła wysokość stóp procentowych
NBP o 25 punktów bazowych, co w efekcie podwyższyło stopę
referencyjną z 4,50% do 4,75%. Wobec pogarszających się
perspektyw wzrostu gospodarczego na 2013 r.
i towarzyszącej im malejącej presji inflacyjnej, w listopadzie
2012 r. RPP rozpoczęła cykl obniżania stóp procentowych.
Do grudnia 2012 r. Rada dwukrotnie obniżyła stopy
procentowe NBP o 25 punktów bazowych, sprowadzając stopę
referencyjną do poziomu 4,25%.

For most of 2012, the Polish Monetary Policy Council led
a restrictive financial policy. Because of the long-term
persistence of inflation above the upper limit for deviations
from the inflation target from the beginning of 2011 (2.5% ±
1 percentage point). In May 2012, the Council raised the
National Bank of Poland interest rates by 25 base points
which increased the NBP reference rate from 4.50% to
4.75%. Due to worsening economic outlook for 2013 and
declining inflationary pressure at the same time, in November
2012, the MPC launched a series of interest rate cuts. By
December 2012, the Council twice lowered interest rates by
25 base points, bringing the NBP reference rate down to
4.25%.

Dominujący wpływ na kształtowanie się kursu złotego
w 2012 r. miały czynniki globalne, zwłaszcza ryzyka związane
z kryzysem zadłużenia i integralnością strefy euro. Po silnej
deprecjacji złotego pod koniec 2011 r., na początku 2012 r.
złoty zaczął się umacniać, do czego w istotnym stopniu
przyczyniły się operacje EBC zasilające w płynność sektor
bankowy w strefie euro. Ponowne osłabienie złotego nastąpiło
w maju i czerwcu 2012 r. w związku z wyborami
parlamentarnymi w Grecji i podwyższonym ryzykiem nasilenia
kryzysu zadłużenia w strefie euro. Do umocnienia złotego od
sierpnia 2012 r. ponownie przyczynił się EBC, który
zadeklarował gotowość do nieograniczonego, aczkolwiek
warunkowego, skupu aktywów sektora bankowego w celu
utrzymania integralności strefy euro. Na koniec 2012 r. kurs
złotego umocnił się o 8,6% względem euro i o 8,0% względem
dolara w porównaniu do końca grudnia 2011 r.

A dominant influence on the PLN exchange rate in 2012 was
marked by global factors, in particular, risks associated with
the debt crisis and the integrity of the euro zone. After strong
PLN depreciation at the end of 2011, at the beginning of
2012, PLN began to strengthen. It was mainly influenced by
operations of the ECB increasing liquidity in the euro zone
banking sector. In May and June 2012, PLN decreased for
the second time in connection with the parliamentary
elections in Greece and an increased risk of severity of the
debt crisis in the euro zone. The ECB again contributed to
strengthening of PLN since August 2012. The ECB declared
its readiness to unlimited, albeit conditional, purchase of
assets of the banking sector in order to maintain the integrity
of the euro zone. At the end of 2012, the PLN exchange rate
appreciated by 8.6% against EUR and by 8.0% against USD
as compared to the end of December 2011.
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Sytuacja sektora bankowego

Situation in the banking sector

Wynik finansowy netto sektora bankowego w 2012 r. wyniósł
16,2 mld zł wobec 15,5 mld zł w 2011 r. (wzrost o 4,4%
wobec wzrostu o 36,1% w 2011 r.). W 2012 r. odnotowano
znaczące wyhamowanie tempa wzrostu wyniku z działalności
bankowej do 2,6% wobec wzrostu o 8,0% w 2011 r. O ile
w 2011 r. przychody i koszty odsetkowe banków wzrosły
w podobnym tempie (odpowiednio o 13,1% r/r i 13,0% r/r ),
to w 2012 r. tempo wzrostu przychodów odsetkowych
spowolniło do 10,1% r/r, z kolei tempo wzrostu kosztów
odsetkowych wzrosło do 20,2% r/r. W efekcie dynamika
wzrostu wyniku odsetkowego sektora bankowego spadła do
1,5% r/r wobec 13,2% w 2011 r. W 2012 r. odnotowano
także wyhamowanie tempa wzrostu wyniku z tytułu opłat
i prowizji do 0,4% r/r wobec jego wzrostu 3,8% r/r w 2011 r.
Pogorszenie to wynikało ze znacząco wyższego wzrostu
kosztów niż przychodów uzyskiwanych z tytułu opłat i prowizji
(odpowiednio o 10,1% r/r i 2,4% r/r). W 2012 r. wielkość
rezerw i odpisów w sektorze bankowym wzrosła o 5,5% do
8,7 mld zł, podczas gdy rok wcześniej ich wielkość spadła
o 26,8% r/r do 8,2 mld zł.

Net profit of the Polish banking sector in 2012 amounted to
16.2 PLN billion against 15.5 billion in 2011 (an increase by
4.4% as compared to an increase by 36.1% in 2011). In
2012, there was a significant slowdown in the growth rate of
income from banking operations to 2.6% as compared to an
increase by 8.0% in 2011. While in 2011 revenues and
interest expenses of banks increased at a similar rate (by
13.1% y/y and 13.0% y/y respectively), in 2012, the interest
income growth slowed to 10.1% y/y, while the interest
expenses growth accelerated to 20.2% y/y. As a result,
growth in net interest income of the banking sector declined
to 1.5% y/y against 13.2% in 2011. In 2012, there was also
a slowdown in growth in net fees and commission income to
0.4% y/y against its growth of 3.8% y/y in 2011. This
deterioration resulted from the significantly higher cost
increases than the revenues generated from fees and
commissions (by 10.1% y/y and 2.4% y/y respectively). In
2012, the volume of reserves and write-offs in the banking
sector increased by 5.5% to PLN 8.7 billion, while a year
earlier the volume dropped by 26.8% y/y to PLN 8.2 billion.

Na koniec 2012 r. wartość kredytów ze stwierdzoną utratą
wartości wzrosła o 8,6% wobec wzrostu o 7,5% w 2011 r.
O ile jednak w 2012 r. tempo wzrostu zagrożonych należności
od gospodarstw domowych spowolniło do 2,5% wobec 13,0%
w 2011 r., to jednocześnie tempo tych należności od
przedsiębiorstw wzrosło do 17,1% wobec z 0,7% w 2011 r.
Na koniec 2012 r. udział kredytów ze stwierdzoną utratą
wartości w portfelu kredytowym banków ogółem wzrósł do
8,8% wobec 8,2% w 2011 r.

At the end of 2012, the value of loans impaired increased by
8.6% as compared to an increase by 7.5% in 2011. But while
in 2012 the growth rate of household debts at risk slowed to
2.5% compared to 13.0% in 2011, the rate of debts of
companies at risk increased to 17.1% compared to 0.7% in
2011. At the end of 2012, the share of loans impaired in the
total loan portfolio of banks increased to 8.8% as compared
to 8.2% in 2011.

W 2012 r. nastąpiło dalsze spowolnienie akcji kredytowej
w segmencie kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw
domowych. Na koniec 2012 r. wartość kredytów
mieszkaniowych zwiększyła się zaledwie o 0,8% r/r wobec
19,2% wzrostu w analogicznym okresie 2011 r. Do tego
wyhamowania przyczynił się głównie spadek wartości
walutowych kredytów mieszkaniowych o 9,9% r/r wobec
wzrostu ich wartości o 16,9% r/r w 2011 r., przy
jednoczesnym umiarkowanym obniżeniu tempa wzrostu
kredytów mieszkaniowych udzielonych w złotych (do 18,4% r/r
wobec 23,3% w 2011 r.). Przyczyną kurczenia się wartości
portfela walutowych kredytów mieszkaniowych były
rekomendacje KNF ograniczające zdolność kredytową
gospodarstw domowych, wycofywanie kredytów walutowych
z oferty produktowej banków, jak również pogarszająca się
sytuacja na rynku pracy, które łącznie obniżały popyt na
kredyty. W efekcie udział kredytów walutowych w portfelu
kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych ogółem
spadł na koniec 2012 r. do 55,4% wobec 62,0% rok
wcześniej.
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In 2012, the new loan rate further decreased in the sector of
home loans. At the end of 2012, the value of home loans
increased hardly by 0.8% y/y against 19.2% in the same
period of 2011. A decrease in the value of foreign currency
home loans by 9.9% y/y as compared to an increase in value
by 16.9% y/y in 2011, accompanied by a moderate reduction
in the growth rate of PLN home loans (up to 18.4% y/y
against 23.3% in 2011) contributed mainly to the slowdown.
The value of the home loan portfolio shrank because of KNF
(Polish Financial Supervision Authority) recommendations
limiting households' creditworthiness, withdrawal of foreign
currency loans from banks' products, as well as the
deteriorating situation on the labour market. They all together
decreased demand for loans. As a result, the share of foreign
currency loans in the portfolio of mortgage loans to
households fell at the end of 2012 to 55.4% as compared to
62.0% in the previous year.

W 2012 r. odnotowano pogłębienie spadku kredytów
konsumpcyjnych dla osób prywatnych, których wartość spadła
o 5,3% wobec spadku o 2,8% w 2011 r. W 2012 r.
w największym tempie kurczyła się wartość kredytów na zakup
samochodów (spadek o 16,1% r/r wobec spadku o 12,4% r/r
w 2011 r.) oraz pożyczek ratalnych (spadek o 10,4% wobec
spadku o 0,9% w 2011 r.).

In 2012, there was a further decline in consumer loans to
individuals, the value of which fell by 5.3% as compared to
a decline of 2.8% in 2011. In 2012, the highest decrease
was reported in car loans (down by 16.1% y/y compared with
a decline of 12.4% y/y in 2011) and instalment loans
(a decrease by 10.4% as compared to a decline by 0.9% in
2011).

Kredyty mieszkaniowe: przyrost r/r w mld zł i dynamika r/r
Home loans: y/y increase in PLN billion and the flow

Kredyty konsumpcyjne: przyrost r/r w mld zł i dynamika r/r
Consumer loans: y/y increase in PLN billion and the flow
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W 2012 r. odnotowano wyhamowanie rocznej dynamiki
depozytów bankowych do 3,6% wobec 12,6% w 2011 r.
Złożyło się na nie obniżenie tempa depozytów gospodarstw
domowych do 8,1% wobec 13,0% w 2011 r. oraz spadek
depozytów przedsiębiorstw o 7,1% wobec ich wzrostu
o 12,7% w 2011 r. Hamująca wielkość depozytów
gospodarstw domowych wynikała ze wzrostu bezrobocia
i spadku płac realnych, z kolei spadek depozytów
przedsiębiorstw odzwierciedla pogarszającą się ich sytuację
finansową. Do obniżania dynamiki depozytów przyczynił się
spadek nominalnego oprocentowania lokat bankowych na
skutek rozpoczęcia cyklu łagodzenia polityki pieniężnej przez
RPP.

In 2012, there was a slowdown in the annual growth rate of
bank deposits to 3.6% as compared to 12.6% in 2011.
A reduction in the rate of household deposits to 8.1% as
compared to 13.0% in 2011, and a decrease in corporate
deposits by 7.1% as compared to its growth of 12.7% in
2011 contributed to the slowdown. A lessening volume of
household deposits was due to an increase in unemployment
and decline in real wages, while the decline in corporate
deposits reflects the deteriorating financial situation.
A decrease of the nominal interest rate on bank deposits
influenced the lower deposit growth due to commencing the
cycle of monetary easing by the Polish MPC.

Depozyty bieżące i terminowe: przyrost r/r w mld zł
Current and fixed-term deposits: y/y increase in PLN billion

Depozyty bieżące i terminowe osób prywatnych: dynamika r/r
Current and fixed-term deposits of individual Customers: y/y flow
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Władze Banku
Bank's Authorities

Rada Nadzorcza
W 2012 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 2012 Akcjonariusze nie dokonali żadnych
zmian w składzie Rady Nadzorczej i na dzień
31 grudnia 2012 r. jej skład przedstawiał się bez
zmian, jak wyżej.

Supervisory Board
In 2012 the Supervisory Board started its
operations 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 2012 the Shareholders did not make any
changes in the composition of the Supervisory
Board and as at 31 December 2012 its
composition, as above, was unchanged.
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W dniu 31 stycznia 2012 roku Rada Nadzorcza
INVEST-BANK S.A. podjęła Uchwałę o powołaniu w skład
Zarządu Banku Pana Tomasza Krzaka, powierzając mu funkcję
Członka Zarządu. Jednocześnie, Rada Nadzorcza Banku
podjęła Uchwałę odwołującą Pana Marka Janickiego ze składu
Zarządu Banku.

Zarząd
W dniu 31 grudnia 2012 roku skład Zarządu przedstawiał się
następująco:
Grażyna Niewolik
Prezes Zarządu
Lucjan K. Klim
Członek Zarządu
Janusz Janicki
Członek Zarządu
Jacek Sieniawski
Członek Zarządu
Tomasz Krzak
Członek Zarządu

On 31 January 2012 the Supervisory Board of
INVEST-BANK S.A. adopted Resolution on the appointment of
Mr Tomasz Krzak as a Member of the Management Board.
At the same time, the Supervisory Board adopted a resolution
recalling Mr Marek Janicki from the Management Board.

Managing Board
On 31 December 2012, the composition of the Management
Board was as follows:
Grażyna Niewolik
President of the Management Board
Lucjan K. Klim
Member 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

Akcjonariat Banku

Bank's Shareholding structure

Kapitał zakładowy INVEST-BANK S.A. na dzień 31 grudnia
2012 r. wynosił 261 881 661,60 złotych i dzielił się na
3 085 680 akcji imiennych o wartości nominalnej
84,87 złotych każda.

As at 31 December 2012, INVEST-BANK S.A. share capital
amounted to PLN 261 881 661.60 and was divided into
3 085 680 registered shares with a nominal value of PLN
84.87 each.
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Struktura akcjonariatu zarejestrowanego na dzień
31.12.2012 r. przedstawia się następująco:

The registered shareholding structure as at 31.12.2012 was as
follows:

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 (%)

2 782 469

90,174

93,805

80 150

2,597

7,758

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

9 826

6,195

Sensor Overseas Ltd

257 461

8,344

4,984

Heronim Ruta

26 560

0,861

0,839

INVEST-BANK S.A.*

19 190

0,622

0*

3 085 680

100,000

99,629

Nazwa / Name
Akcjonariusze powyżej 5% głosów na WZA, w tym:
Shareholders holding over 5% votes at GMS including:
Zygmunt Solorz-Żak
Delas Holdings Limited

Ogółem
Total

* Akcje INVEST-BANK S.A. – bez prawa głosu na WZA (Art. 364 § 2 Ksh) (akcje przejęte w drodze postępowania egzekucyjnego od Rzemieślniczego Domu Towarowego Sp. z o.o.)
* Shares of INVEST-BANK S.A. – without the right to vote at GMS (Article 364 § 2 of the Polish Companies' Commercial Code) (shares taken through debt collection from
Rzemieślniczy Dom Towarowy Sp. z o.o.)
** Akcje posiadane przez Delas Holdings Limited – bez prawa głosu na WZ (zgodnie z Art. 25l. § 1. Prawo bankowe)
** Shares held by Delas Holdings Limited – without the right to vote at GMS (in accordance with Article 25l. (1) of the Polish Banking Act)
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Działalność na rynku bankowości
detalicznej – produkty kredytowe

Activity in the retail banking –
credit facilities

W 2012 roku w obszarze produktów kredytowych dla Klientów
detalicznych INVEST-BANK S.A. koncentrował się przede
wszystkim na:
• działaniach mających na celu uatrakcyjnienie oferty oraz
wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych, kredytów
hipotecznych (ze szczególnym uwzględnieniem kredytów
mieszkaniowych), kart kredytowych oraz kredytów
ratalnych,
• nawiązaniu i 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 dedykowanych produktów
kredytowych,
• wdrożeniu w Banku przepisów ustawy o usługach
płatniczych (w odniesieniu do kart kredytowych).

In 2012, within credit facilities for retail Customers INVESTBANK S.A. focused on:
• creating an attractive offer, increasing sales of cash loans,
mortgage loans (including home loans), credit cards and
instalment loans,
• expanding cooperation with the entities of the Capital
Group (Polkomtel Sp. z o.o., Cyfrowy Polsat S.A.) in terms
of offering bespoke credit products for their Customers,
• implementing provisions of the Polish Act on payment
services (regarding credit cards).

W celu realizacji powyższych zadań INVEST-BANK S.A.:
• oferował kredyty gotówkowe, kredyty ratalne oraz kredyty
mieszkaniowe w ramach ofert specjalnych, tj.:
– „Gotówka 2012” –- adresowana do Klientów
zainteresowanych zaciągnięciem kredytu gotówkowego
na preferencyjnych warunkach cenowych,
– „Wybrani deweloperzy” – adresowana do nabywców
lokali mieszkalnych, których budowa została
sfinansowana przez INVEST-BANK S.A. w ramach
kredytu inwestycyjnego,
– „Dobry Dom” – adresowana do osób zainteresowanych
kredytem mieszkaniowym na preferencyjnych warunkach
cenowych,
– „Ratalny Kredyt Medyczny” – adresowana do Klientów
zainteresowanych sfinansowaniem usług medycznych
oferowanych w gabinetach lekarskich, przychodniach
i klinikach w zakresie zabiegów i operacji okulistycznych,
ortopedycznych, stomatologicznych oraz protetycznych,
– „Kredyt dla wybranych grup zawodowych” – adresowana
do pracowników banków, szeroko rozumianego sektora
finansowego, administracji publicznej zainteresowanych
kredytem gotówkowym,
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In order to fulfil these tasks INVEST-BANK S.A.:
• offered cash loans, instalment loans and home loans
under special offers such as:
– "Gotówka 2012" ("2012 Cash") – addressed to
Customers interested in a cash loan on preferential
price terms,
– "Wybrani deweloperzy" ("Selected developers") –
addressed to buyers of residential units whose
construction was financed by INVEST-BANK S.A. under
the investment loan,
– "Dobry Dom" ("Good House") – addressed to
Customers interested in a home loan on preferential
price terms,
– "Ratalny Kredyt Medyczny" ("Instalment Medical
Loan") – targeted at Customers interested in financing
health services offered in doctors' offices and clinics in
the field of ophthalmic, orthopedic, dental and
prosthetic treatments and operations,
– "Kredyt dla wybranych grup zawodowych" ("Loan for
selected professional groups") – addressed to
employees of banks, broadly defined financial sector,
and public administration interested in a cash loan,

Na koniec 2012 r. struktura kredytów INVEST-BANK S.A. dla
osób prywatnych kształtowała się następująco:

At the end of 2012, the structure of INVEST-BANK S.A. loans
and credits for individuals was as follows:

7,59%

9,14%

20,83%

kredyty hipoteczne / mortagage loans

kredyty w koncie / overdraft

6,44%

kredyty gotówkowe / cash loans

karty kredytowe / credit cards

1,84%

kredyty samochodowe / car loans

kredyty ratalne / instalment loans

Struktura kredytów osób prywatnych w 2012
Structure of the loans for individual Customers in 2012

54,16%

Źródło danych: Informacja zarządcza 31.12.2012 r.
Source: Management information of 31.12.2012

• wprowadził do oferty produkty kredytowe skierowane do:
– abonentów operatora telefonii cyfrowej Plus,
– posiadaczy dekoderów do odbioru telewizji satelitarnej
lub modemów internetowych umożliwiających dostęp do
szerokopasmowego Internetu (we współpracy
z Cyfrowym Polsatem),
• rozszerzył ofertę kredytów ratalnych o możliwość
sfinansowania zakupu telefonów komórkowych związanych
umowami abonenckimi,
• wprowadził nową funkcjonalność dotyczącą spłaty
wykorzystanego limitu na karcie kredytowej poprzez
rozłożenie spłaty wskazanych transakcji na raty,
• uatrakcyjnił „Program rabatowy” dla Posiadaczy kart
kredytowych, rozpoczął prace dotyczące powiększenia
liczby Partnerów współpracujących z Bankiem, a także
wzbogacił ofertę, poprzez włączenie do Partnerów
z nowych branż,
• wprowadził ścieżkę składania wniosków o kartę kredytową
poprzez stronę internetową Banku oraz za pośrednictwem
Oddziału Telefonicznego.

• introduced credit facilities addressed to:
– subscribers of Plus mobile operator,
– satellite TV decoder users or users of Internet modems
providing access to broadband Internet connection (in
cooperation with Cyfrowy Polsat),
• extended offer of instalment loans to finance purchase of
mobile phones with conclusion of the subscriber contract,
• introduced a new functionality of repayment of the
outstanding limit on the credit card by spreading the
repayment in instalments,
• made "Program rabatowy" ("Discount Program") attractive
for credit card holders, started work on a greater number
of Partners cooperating with the Bank, and also enriched
the range of Bank's products by including new industries
as Partners,
• introduced proposals for a credit card through the Bank's
website and via the Telephone Branch.
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Działalność na rynku
bankowości detalicznej –
produkty depozytowe
Activity in the retail
banking – deposits

W 2012 roku w obszarze produktów depozytowych
dla Klientów detalicznych INVEST-BANK S.A.
koncentrował się przede wszystkim na:
• działaniach mających na celu wprowadzenie
nowego, alternatywnego kanału dystrybucji
sprzedaży rachunków Invest-Konto,
• uatrakcyjnieniu oferty produktów depozytowych,
w ramach której Klienci otrzymali możliwość
korzystania z unowocześnionej Bankowości
Elektronicznej pod nazwą IBnet24,

In 2012, within deposits for retail Customers
INVEST-BANK S.A. focused mainly on:
• efforts to introduce a new, alternative
distribution channel of Invest-Konto account
sales,
• offering more attractive deposit products. Bank's
Customers could use the modernized Electronic
Banking system named IBnet24,
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Na koniec 2012 r. struktura depozytów INVEST-BANK S.A. dla
osób prywatnych kształtowała się następująco:

At the end of 2012, the structure of INVEST-BANK S.A. deposits
for individuals was as follows:

Powyżej 6M do 9M (włącznie)
Over 6 months to 9 months (inclusive)

Powyżej 12M / Over 12 months

1M

Powyżej 9M do 12M (włącznie)
Over 9 months to 12 months (inclusive)

Powyżej 3M do 6M (włącznie)
Over 3 months to 6 months (inclusive)

Rachunki bieżące / Current accounts

Powyżej 1M do 3M (włącznie)
Over 1 month to 3 months (inclusive)

Struktura produktowa depozytów osób prywatnych w 2012 r.
Product structure of deposits for individual Customers in 2012

0,59%

1,83%

7,22%

10,33%

15,10%

23,08%

41,86%

Źródło danych: Informacja zarządcza 31.12.2012 r.
Source: Management information of 31.12.2012

• rozwoju sprzedaży Lokaty Internetowej, którą mogli założyć
zarówno nowi, jak i dotychczasowi Klienci Banku,
• nawiązaniu współpracy z Polkomtel Sp. z o.o. w zakresie
oferowania Klientom sieci Plus specjalnie dedykowanego
rachunku Invest-Konto Plus wraz z co-brandową kartą
płatniczą MasterCard Debit,
• dostosowaniu w Banku regulacji do przepisów Ustawy
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
(w zakresie rachunków oszczędnościowych,
oszczędnościowo-rozliczeniowych, kart płatniczych),
• dostosowaniu systemów informatycznych w zakresie
depozytowych produktów detalicznych do wymogów ww.
ustawy.
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• developing sales of Internet Deposits, which could be
opened by both new and existing Bank's Customers,
• cooperation with Polkomtel Sp. z o.o. in offering Customers
a bespoke Invest-Konto Plus account along with co-branded
MasterCard Debit pay card,
• adjusting Bank's regulations to the Act of 19 August 2011
on payment services (in terms of savings accounts and
credit cards),
• adjusting IT systems in the field of retail deposit products to
the requirements of the aforementioned Act.

W celu realizacji powyższych zadań INVEST-BANK S.A.:
• zaoferował Klientom moduł e-konto, dzięki któremu bez
wychodzenia z domu, za pomocą Internetu można założyć
jeden z czterech oferowanych w Banku rodzajów kont wraz
z produktami powiązanymi,
• zaoferował Klientom sieci telefonii komórkowej Plus, którzy
są uczestnikami Programu 5 Plus specjalną ofertę rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego pod nazwą Invest-Konto
Plus. Rachunek oprócz atrakcyjnych parametrów cenowych
posiada co-brandową kartę płatniczą, dzięki której można
zbierać punkty i wymieniać na nagrody w sieci telefonii
komórkowej Plus,
• wprowadził specjalną ścieżkę obsługi Klientów sieci telefonii
komórkowej Plus,
• kontynuował ofertę atrakcyjnie oprocentowanych lokat
terminowych, w tym Lokatę Internetową i Lokatę
Dynamicznie Rosnącą, która w rankingu Money.pl
w kategorii najlepsza lokata zajęła 3. miejsce,
• przeprowadził kampanię mailingową promującą Lokatę
Internetową,
• uatrakcyjnił „Program rabatowy” dla kart płatniczych.
Dodatkowo, INVEST-BANK S.A. w związku z wejściem w życie
Ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw
związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2011,
Nr 291, poz. 1707) wycofał lokatę z dzienną kapitalizacją, tj.
Lokatę (Nie) Codzienną (od 6 lutego 2012 r. lokaty zakładane
na 3, 4, 8, 12 miesięczny okres deponowania, a od 29 lutego
2012 r. z 1-miesięcznym okresem deponowania).

In order to fulfil these tasks INVEST-BANK S.A.:
• offered e-konto (e-account) module to its Customers, so that
without leaving home and using the Internet, a Customer
can open one of four Bank's account types with related
products,
• offered a special savings account named Invest-Konto Plus
to Plus mobile network customers, who are members of the
5 plus Program. An account in addition to attractive pricing
parameters has a co-branded payment card that allows you
to collect points and exchange them for gifts and prizes in
Plus mobile network,
• introduced a special track of Plus mobile network
customers,
• continued to offer attractive term deposits, including an
Internet Deposit and Deposit Dynamically Growing which
was ranked in Money.pl website as the best deposit and
took 3rd place,
• carried out a mailing campaign to promote Internet Deposit,
• made "Discount Program" regarding credit cards more
attractive.
In addition, INVEST-BANK S.A. in connection with the entry into
force of the Act of 22 December 2011 on the amendment of
certain laws relating to the implementation of the Budget Act
(Journal of Law of 2011, No. 291, item 1707), withdrew
deposits with daily capitalization i.e. Lokata (Nie)Codzienna
((Un)Usual Deposit) (since 6 February 2012, deposits has been
opened for 3, 4, 8, 12 months, and since 29 February 2012,
for one month).
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Działalność na rynku
bankowości korporacyjnej
Activity
in the corporate banking

W 2012 r. INVEST-BANK S.A. w obszarze
bankowości korporacyjnej skupił swoje działania
na utrzymaniu Klientów, zarówno depozytowych, jak
i kredytowych oraz na zwiększeniu bezpieczeństwa
ekspozycji kredytowych będących w portfelu Banku.
Celem było również powiększenie sald kredytów
zarówno obrotowych krótkoterminowych, jak
i długoterminowych inwestycyjnych oraz pożyczek
hipotecznych. Potwierdzeniem na zwiększenie
aktywności w polu korporacyjnym jest wzrost
salda kredytów na koniec 2012 r. w porównaniu
z końcem roku 2011 o ponad 22% do kwoty
1 007 995,4 tys. zł.

In 2012 within corporate banking, INVEST-BANK S.A.
focused on keeping both deposit and loan
Customers as well as on increasing security of the
credit exposures within the Bank's portfolio. It was
also aimed to increase the balance of short-term
working capital loans, long-term investment loans,
and mortgage loans. To confirm the growing activity
in the corporate banking it has to be stated that the
balance of loans at the end of 2012 was higher as
compared to the end of 2011 by more than 22% to
PLN 1 007 995.4 thousand.
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Saldo kredytów w poszczególnych miesiącach 2012 roku
Corporate loan balance for particular months of 2012

Saldo rachunków bieżących podmiotów gospodarczych w 2012 roku
Corporate current account balance in 2012

wartość salda
(w mln zł)
balance
(in PLN million)

wartość salda
(w mln zł)
balance
(in PLN million)

1 200 000 000

140 000 000

1 000 000 000

120 000 000
100 000 000

800 000 000

80 000 000

600 000 000

60 000 000
400 000 000

Bank na koniec 2012 roku prowadził ponad 5 500 czynnych
rachunków bieżących i pomocnicze dla Klientów
instytucjonalnych, a udział salda rachunków depozytowych
sektora korporacyjnego w sumie sald rachunków bieżących
i lokat terminowych prowadzonych na rzecz podmiotów
gospodarczych ogółem wynosił około 22%.
Na koniec 2012 r. struktura portfela kredytowego w Banku dla
podmiotów gospodarczych kształtowała się następująco:

At the end of 2012, the Bank led more than 5 500 active
corporate current accounts and auxiliary current accounts, and
corporate deposit accounts as a sum of current accounts and
fixed-term deposits for corporate entities constituted around
22% in total.
At the end of 2012, the structure of the Bank's corporate loan
portfolio was as follows:

Obrotowy
Working-capital loans

Inwestycyjny
Investment loans

Pożyczka hipoteczna
Mortgage loans

W rachunku bieżącym
Overdrafts

Samochodowy
Car loans

Pozostałe należności
Other receivables

Struktura kredytów gospodarczych
Structure of corporate loan portfolio

376 307 000

279 990 000

272 953 000

72 449 000

5 106 000

1 188 000
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Na koniec 2012 r. struktura depozytów Banku dla podmiotów
gospodarczych w odniesieniu do terminu lokowania
kształtowała się następująco:

At the end of 2012, the structure of Bank corporate deposits in
relation to their terms was as follows:

Struktura depozytów podmiotów gospodarczych na koniec 2012 r.
Structure of corporate deposits at the end of 2012
saldo depozytów
(w mln zł)
deposit balance
(in PLN million)
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Wzrost aktywności w bankowości korporacyjnej w roku 2012
był kontynuacją realizacji strategii Banku, tj. koncentracji na
pozyskiwaniu i obsłudze lokalnych, małych i średnich firm
z wybranych branż biznesowych.

Increased activity in corporate banking in 2012 continued,
based on the strategy of the Bank, i.e. focusing on attracting
and servicing local small and medium-sized enterprises in
selected business sectors.

Sprzedaż produktów dla Klientów korporacyjnych prowadzono
poprzez Centra Korporacyjne zatrudniające dedykowanych
Doradców Klientów Instytucjonalnych pokrywających zasięgiem
oddziaływania główne obszary gospodarcze Polski
charakteryzujące się największym potencjałem biznesowym.

Selling products to corporate Customers was conducted
through Corporate Centres with dedicated Corporate Customer
Advisors covering Polish major economic areas characterized
by the greatest business potential.
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Współpraca z zewnętrzną
siecią sprzedaży

Cooparation with external
sales network

W 2012 r. INVEST-BANK S.A. 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 oferowania Klientom Cyfrowego Polsatu S.A.
konta osobistego Invest-Konto Lider oraz kredytu
gotówkowego i kredytu ratalnego. Warto dodać, iż abonentom
Cyfrowego Polsatu S.A., Bank oferował dedykowany kredyt
gotówkowy pod nazwą „Cyfrowy kredyt” na preferencyjnych
warunkach obsługi.

In 2012, INVEST-BANK S.A. continued cooperation with
Authorized Retail Outlets (APS) of Cyfrowy Polsat S.A. for
selling Bank's products to Cyfrowy Polsat customers. Within
the agency agreement partnership, the entrepreneurs who
managed the Authorized Retail Outlets, had an opportunity to
sell Invest-Konto Lider or cash loans and instalment loans to
Cyfrowy Polsat S.A. customers. It should be emphasized that
the Bank offered "Cyfrowy Kredyt" – a cash loan on
preferential conditions to Cyfrowy Polsat subscribers.

Od marca 2012 r. INVEST-BANK S.A. rozpoczął budowanie
sieci agencyjnych Placówek Partnerskich koncentrujących się
na przyjmowaniu płatności Klientów (usługa Masowych
Przelewów Wychodzących). Głównym zadaniem
Przedsiębiorców prowadzących Placówki Partnerskie jest
świadczenie Klientom usługi Masowych Przelewów
Wychodzących (MPW) i opcjonalnie (z możliwością wyboru)
pośrednictwa finansowego w zakresie sprzedaży rachunków
oszczędnościowo-rozliczeniowych Invest-Konto Lider, kredytów
gotówkowych. Uruchamiane Placówki Partnerskie zostały
oznakowane wizualizacją INVEST-BANK S.A.
Na koniec 2012 r. Klienci Banku mogli skorzystać z usługi
MPW już w 565 Placówkach Partnerskich.
Poza wyżej wymienionymi, Bank współpracował także, na
bazie umów agencyjnych, z indywidualnymi Partnerami,
sieciami multiagencyjnymi i Sprzedawcami kredytu ratalnego.

Since March 2012, INVEST-BANK S.A. has begun building
Partnership Networks focused on making payments on behalf
of Customers (Bulk Outgoing Transfers service). The main
task of the entrepreneurs who managed the Authorized Retail
Outlets was to provide Customers with Bulk Outgoing
Transfers services (MPW) and optionally, (at APS discretion)
financial agency regarding the sale of "Invest Account
Leader" savings accounts and cash loans. Authorized Retail
Outlets were labelled with INVEST-BANK S.A. visualization.
At the end of 2012, the Bank's Customers could execute
Bulk Outgoing Transfers services in as many as 565 Outlets.
In addition to those mentioned above, within the agency
agreement partnership the Bank also cooperated with
individual Partners, multi-agent networks and other Sellers of
instalment loans.
The following graph presents the structure of the INVESTBANK S.A. External Sales Network as at the end of 2012.

Strukturę Podmiotów Zewnętrznej Sieci Sprzedaży INVESTBANK S.A., wg danych na koniec 2012 r. prezentuje poniższy
wykres.
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Placówki partnerskie
Partner offices

Partnerzy prowadzący
Autoryzowane Punkty Sprzedaży
Cyfrowego Polsatu nie będące
Placówkami Partnerskimi
Partners managing
the Authorised Retail Outlets
of Cyfrowy Polsat
other than Partner offices

Sprzedawcy
(kredyt ratalny)
Sellers (instalment
loan)

Partnerzy indywidualni
i multiagenci
Individual Partners and
Multi-agents

Struktura zewnętrznej sieci sprzedaży – stan na koniec 2012 r.
Structure of External Sales Network – as the end of 2012

Działalność na rynku
pieniężnym

Money market
activities

Działalność Departamentu Skarbu na rynku pieniężnym
związana jest głównie z zarządzaniem płynnością finansową,
lokowaniem nadwyżek finansowych oraz pozyskiwaniem
środków z rynku międzybankowego. Podobnie jak w latach
poprzednich, w 2012 r. INVEST-BANK S.A. inwestował nadwyżki
środków finansowych w płynne papiery wartościowe oraz
w lokaty rynku pieniężnego, prowadząc jednocześnie aktywną
politykę zarządzania rezerwą obowiązkową na rachunku NBP
oraz zarządzania pozycją wymiany walutowej.

The activities of the Department of Treasury on the money
market is mainly related to managing the financial liquidity,
investing the financial outflow, and gaining assets from the
inter-banking market. Similarly to previous years, in 2012,
INVEST-BANK S.A. invested the financial outflow in liquid
securities and in the money market deposits. At the same time,
the Bank conducted an active policy of managing the statutory
reserve on the NBP account and managing the monetary
exchange position.

Wybrane elementy aktywów i pasywów dotyczące rynku pieniężnego w latach 2011-2012 (w mln zł)
Selected elements of assets and liabilities related to money market in 2011-2012 (in PLN million)

Wyszczególnienie / Details

Stan na 31.12.2012
As at
31.12.2012

Stan na 31.12.2011
As at
31.12.2011

Zmiana w 2012 r.
Change in 2012

Dynamika
2012/2011 w %
2012/2011
dynamics in %

Lokaty udzielone w zł
Deposits in PLN

90,2

52,3

37,9

72%

Bony skarbowe / Treasury bills

14,9

34,7

-19,8

-57%

Obligacje skarbowe / Treasury bonds

38,8

132,3

-93,5

-71%

119,9

129,9

-10,0

-8%

-

-

-

-

263,8

349,2

-85,4

-24%

-

0

-

-

Depozyty przyjęte w walutach obcych
Deposits accepted in foreign currencies

6,2

8,5

-2,3

-27%

Razem / Total

6,2

8,5

-2,3

-27%

Bony pieniężne / Treasury bills
Lokaty udzielone w walutach obcych
Deposits in foreign currencies
Razem / Total
Depozyty przyjęte w zł
Deposits accepted in PLN
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Bankowość
transakcyjna
Transaction
banking

INVEST-BANK S.A. świadczy Klientom
instytucjonalnym usługi płatności masowych,
oferując rozwiązania dopasowane do
indywidualnych potrzeb biznesowych Klienta,
w szczególności:
• usługę SIPP – w zakresie identyfikacji i agregacji
płatności przychodzących, dedykowaną
wierzycielom masowym,
• usługę MPW – w zakresie rozliczania masowych
płatności wychodzących, dedykowaną firmom
pośredniczącym w przyjmowaniu od
konsumentów opłat za rachunki,
• usługę PZ – w zakresie obsługi oraz rozliczania
masowych poleceń zapłaty inicjowanych przez
wierzycieli masowych.

INVEST-BANK S.A. provides institutional Customers
with the mass payment services, offering tailormade solutions to the individual business needs of
the Customer, including in particular:
• SIPP service – in the scope of incoming payment
identification and aggregation, dedicated to
mass creditors,
• MPW service – in the scope of settling outgoing
payments dedicated to agents collecting
payments from consumers,
• PZ service – in the scope of service and settling
mass payment orders of mass creditors.

Kształtuje nas to

co nas otacza

Forms us

what surrounds us
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W 2012 r. Bank przetworzył łącznie 56,5 mln transakcji
masowych, co w porównaniu z rokiem 2011 oznacza wzrost
o 3,2%.

In 2012, the Bank processed 56.5 million transactions in total
which, as compared to 2011, represents an increase by 3.2%.

Usługa / Service

Liczba transakcji / Number of transactions

1. SIPP
2. MPW
3. PZ (pm)
Razem / Total

2011

2012

34 312 236
20 416 997
24 411
54 753 644

36 694 972
19 782 984
26 823
56 504 779

Zmiana / Change
2 382 736
-634 013
2 412
1 751 135

6,94%
-3,11%
9,88%
3,20%

Usługa SIPP (System Identyfikacji Płatności Przychodzących)

SIPP (Incoming Payments Identification System)

Rok 2012 był okresem kolejnego wzrostu obrotów w usłudze
SIPP kierowanej dla wierzycieli masowych. Łączna liczba
przetworzonych transakcji w usłudze wyniosła 36,7 mln, co
w porównaniu do 2011 r. oznacza wzrost o 6,9%.

2012 was a year of further growth in turnover in the SIPP
service dedicated to mass creditors. The total number of
processed transactions in service amounted to 36.7 million,
which compared to 2011 represents an increase by 6.9%.

Liczba transakcji w usłudze SIPP w 2011 r.
Number of transactions through the SIPP service in 2011

Liczba transakcji w usłudze SIPP w 2012 r.
Number of transactions through the SIPP service in 2012
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MPW (Masowe Przelewy Wychodzące)

MPW (Outcoming Mass Transfers)

W 2012 r. Bank utrzymał wysoką pozycję rynkową jako sprawny
operator rozliczeniowy dla firm pośredniczących wykonujących
przelewy konsumentów z tytułu opłat za rachunki. Około 30%
krajowych, niebankowych pośredników finansowych – biur
usług płatniczych – realizowało płatności przez
INVEST-BANK S.A.

In 2012, the Bank maintained its high rank as an efficient
billing and collecting operator for agents making bank transfers
on behalf of consumers for their bills. About 30% of domestic
non-banking financial agents – payment service providers –
made payments through INVEST-BANK S.A.
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W 2012 roku Klienci w usłudze MPW zrealizowali 19,8 mln
transakcji, co w porównaniu do poprzedniego roku oznacza
spadek o 3,1%. Jest on wynikiem wejścia w życie Ustawy
o usługach płatniczych, której wymogi oraz rygory spowodowały
zaprzestanie działalności w charakterze pośrednika przez firmy
wykonujące dotychczas niewielką liczbę przelewów. Według
stanu na koniec 2012 r. 765 firm korzystało z usługi MPW, czyli
o 28,4% mniej w porównaniu do 2011 r.

In 2012, Customers using the MPW service executed 19.8
million transactions which in comparison to the previous year
represents a decrease by 3.1%. The decrease results from an
entry into force of the Polish Act on payment services whose
requirements and rigors caused cessation of business as an
agent by companies making a small number of transfers. As at
the end of 2012, 765 companies were using the MPW service,
which is 28.4% less than in 2011.

Liczba transakcji w usłudze MPW w 2011 r.
Number of transactions through the MPW service in 2011

Liczba transakcji w usłudze MPW w 2012 r.
Number of transactions through the MPW service in 2012
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PZ (Polecenie Zapłaty)

PZ (Payment order)

W kierowanej do wierzycieli masowych usłudze Polecenia
Zapłaty (PZ) Bank przetworzył w 2012 r. o 9,9% więcej
transakcji niż w poprzednim roku.

As far as Payment Order service (PZ) directed to mass creditors
is concerned, the Bank processed 9.9% more transactions in
2012 than in the previous year.

Liczba transakcji w usłudze PZ PM w 2011 r.
Number of transactions through the PZ PM service in 2011

Liczba transakcji w usłudze PZ PM w 2012 r.
Number of transactions through the PZ PM service in 2012
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Projekty strategiczne

Strategic projects

Poza bieżącą działalnością, INVEST-BANK S.A. realizuje
projekty o charakterze innowacyjnym i rozwojowym oraz
przedsięwzięcia zapewniające bezpieczne funkcjonowanie
Banku, m.in. poprzez dostosowywanie procesów, procedur
i infrastruktury Banku do wymogów prawa polskiego oraz
prawa obowiązującego dla obszaru Unii Europejskiej.

Apart from current operation, INVEST-BANK S.A. executes
strategic innovative and development projects and
undertakings ensuring operational safety of the Bank,
including adjusting Bank's processes, procedures and
infrastructure to requirements of Polish and European
Union law.

W ramach kilkunastu projektów strategicznych realizowanych
w 2012 r. INVEST-BANK S.A. prowadził prace obejmujące
między innymi:
• realizację trzech współzależnych projektów strategicznych,
implementujących nowe rozwiązania w bankowości
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 tworzenia
jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA), w ramach
planowanego przejścia polskiego systemu płatniczego do
strefy euro,
• dostosowanie infrastruktury Banku do wymagań Dyrektywy
2007/64/WE Parlamentu i Rady EU z 13 listopada
2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku
wewnętrznego na rzecz wdrożenia planowanych rozwiązań
ustawy o usługach płatniczych,
• wdrożenie w Banku systemu SORBNET2, który zastąpił
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
międzybankowych oraz do wykonywania płatności
wysokokwotowych Klientów w polskiej walucie.

As part of several strategic projects carried out in 2012,
INVEST-BANK S.A. conducted work including:
• three connected strategic projects which implement new
solutions for electronic banking (substantial functionality
widening) with process management; they operate on
a modern technological platform based on the SOA
(technology supported by the service-oriented
architecture),
• complex adjustment of Bank's infrastructure to the
requirements of the European Commission regarding the
Single Euro Payment Area (SEPA) within plans for the
Polish payment system to be transferred into the euro
zone,
• adjustment of Bank's infrastructure to the requirements of
Directive 2007/64/EC of the European Parliament and
the Council dated 13 November 2007 on payment
services in the internal market,
• implementing the SORBNET2 system which replaced the
SORBNET_BW system that is being removed by the
National Bank of Poland; the new system settles the Bank
with the National Bank of Poland, Krajowa Izba
Rozliczeniowa S.A. (National settlement Office), the
National Depository of Securities and other banks within
inter-banking transactions and high-end payments in PLN.

Na 2013 r. w ramach projektów strategicznych planowana
jest realizacja m.in. następujących zadań:
• kontynuacja realizacji projektów implementujących nowe
rozwiązania w bankowości elektronicznej,
• zwiększanie dostępności usług i produktów oraz
aktywizacja ich sprzedaży poprzez rozwój współpracy
z Polkomtel Sp. z o.o. oraz dostosowywanie oferty Banku
do oczekiwań Klientów sieci Plus, w tym poprzez kreację
produktów finansowych powiązanych z korzyściami dla
Klientów sieci Plus.
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In 2013, the Bank plans to implement new strategic projects
concerning, inter alia:
• continuation of projects that implement new solutions for
electronic banking,
• increasing availability of services and products as well as
activation of their sales through a development of
cooperation with Polkomtel Sp. z o.o. and customizing the
Bank's offer to Plus network customers, including creating
financial products related to the benefits for Plus network
customers.

Rozwój technologii
informatycznych

Development
of IT technologies

W obszarze informatycznym, INVEST-BANK S.A. w roku 2012
kontynuował wdrażanie nowego systemu bankowości
elektronicznej IBnet24, opartego o architekturę zorientowaną
na usługi (ang. SOA). W połowie roku wdrożono produkcyjnie
I część systemu (pokrywającą 70% całkowitej funkcjonalności)
i z pełnym sukcesem przeprowadzono migrację Klientów
starego systemu do nowego. W drugiej połowie roku Bank
wdrożył wersję aplikacji opartą o dostępne przeglądarki
internetowe w urządzeniach mobilnych.

When it comes to IT technologies, in 2012, INVESTBANK S.A. continued to implement a new electronic banking
system named IBnet24 which is based on the serviceoriented architecture (SOA). In the mid-year, the first part of
the system (covering 70% of the total functionality) was
implemented and Customers' data was transferred
successfully from the old system to the new one. In the
second half of 2012, the Bank implemented an application
version based on available web browsers on mobile devices.

Poza powyższym, w roku 2012 w obszarze informatycznym
INVEST-BANK S.A.:

Apart from the above, in 2012 in the IT field, INVESTBANK S.A.:

• wdrożył system e-konto pozwalający na składanie wniosku
poprzez Internet o konto typu ROR i zakładanie tychże kont
bez konieczności wizyty Klienta w oddziale Banku,
• wdrożył aplikację do monitorowania wniosków o kredyty
gospodarcze w oparciu o technologię firmy Microsoft,
• wdrożył automatyczną ścieżkę wspomagającą decyzje
kredytowe dla kredytów detalicznych zintegrowaną w trybie
on-line z systemami antyfraudowymi, systemami Biura
Informacji Kredytowej oraz systemem transakcyjnym
Banku.

• implemented e-konto system (e-Account) for submitting an
application through the Internet for current accounts and
opening these accounts without visiting any Bank's
branch,
• implemented a monitoring application for corporate loans
based on Microsoft technology,
• implemented an automatic path supporting credit
decisions for retail loans, integrated on-line with anti-fraud
systems, the Poland's Credit Information Bureau and the
Bank's trading system.

Ponadto, INVEST-BANK S.A. uruchomił nowy system kartowy
CMG (Visiona), który pozwala na zarządzanie kartami
płatniczymi w oparciu o najnowsze rozwiązania i indywidualne
podejście do Klienta. System umożliwia wprowadzanie nowych
usług, takich jak zindywidualizowanie oferty dla grup Klientów,
wprowadzenie programów lojalnościowych oraz wydzielenie
grup Klientów.

Furthermore, INVEST-BANK S.A. started a new CMG (Visiona)
card system which enables managing pay cards thanks to
newest solutions and personal attitude toward Customers.
The system enables introducing new services like
personalized products for groups of Customers, introducing
loyalty programs and defining groups of Customers.

Bankomaty Banku zostały zmodernizowane do najnowszej
technologii bezpieczeństwa EMV, która zapewnia pełną
obsługę kart z mikroprocesorami oraz zapewnia
bezpieczeństwo transakcji, dokonywanych w urządzeniach
przy użyciu kart płatniczych.

Bank's ATMs were adjusted to the newest EMV security
technology which provides the full service on pay cards with
microchips and gives security in machine pay card purchases.
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INVEST-BANK S.A. utrzymuje i zarządza kapitałem
rozumianym jako fundusze własne na
ewentualność wystąpienia negatywnych 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 2012 r. ukształtował się na
poziomie 136 496 tys. zł. Natomiast kapitał
wewnętrzny, oszacowany przez INVEST-BANK S.A.
na pokrycie wszystkich zidentyfikowanych, istotnych
rodzajów ryzyka występujących w działalności
Banku i jego otoczeniu, wyniósł 180 142 tys. zł.
Wartość funduszy własnych Banku według stanu na
31 grudnia 2012 r. ukształtowała się na poziomie
273 618 tys. zł, zabezpieczając z nadwyżką 93 476
tys. zł większy (wewnętrzny) wymóg kapitałowy.
Współczynnik wypłacalności na dzień 31 grudnia
2012 r. ukształtował się na poziomie 16,04 %,
wobec 15,58 % na dzień 31 grudnia 2011 r.

INVEST-BANK S.A. maintains and manages
a capital defined as own funds in case of
unfortunate events and therefore making an
extraordinary loss resulting from risk exposures.
Total regulatory capital requirement including credit
risk and operational risk as at 31 December 2012
amounted to PLN 136 496 thousand. The internal
capital, on the other hand, estimated by INVESTBANK S.A. in case of unidentified serious risk types
within the Bank's activity and its surrounding
environment amounted to PLN 180 142 thousand.
The value of the Bank's own funds as at
31 December 2012 amounted to PLN 273 618
thousand exceeding the internal capital
requirement by PLN 93 476 thousand.
The solvency ratio as at 31 December 2012
amounted to 16.04% as compared to 15.58%
as at 31 December 2011.
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Ludzie Banku

Bank's people

Na koniec 2012 r. w INVEST-BANK S.A. zatrudnionych było
975 pracowników, co oznacza niemal identyczny poziom
zatrudnienia jak w roku poprzednim.

At the end of 2012, there were 975 persons employed in
INVEST-BANK S.A., which is almost the same level of
employment as in the previous year.

Niewielkie zmiany w poziomie zatrudnienia miały miejsce
w niektórych obszarach funkcjonowania Banku. Spadek
zatrudnienia odnotowano w sieci Oddziałów własnych
(zamknięcie MiniOddziałów, likwidacja etatów w wybranych
Oddziałach operacyjnych, likwidacja Oddziału Regionalnego).
Natomiast wzrosło zatrudnienie w Centrach, co było przede
wszystkim związane z przygotowywaniem Banku do
współpracy z Polkomtel Sp. z o.o. Ze względu na realizowane
projekty i zadania strategiczne odstąpiono od redukcji
zatrudnienia w Centrali Banku do czasu zakończenia
i wdrożenia przygotowywanych rozwiązań.

There were insignificant changes in employment in some
areas of the Bank. The drop in employment was recorded in
the network of INVEST-BANK S.A. branches (closing of
MiniBranches, an elimination of positions in selected
operational branches, elimination of a Regional Branch).
However, employment increased in Centres, which primarily
related to the preparation of the Bank to cooperate with
Polkomtel Sp. z o.o. Due to ongoing projects and strategic
tasks, downsizing at the Bank's Central Office was
abandoned until a completion and implementation of planned
solutions.

INVEST-BANK S.A. konsekwentnie rozszerzał i obejmował
kolejne grupy zawodowe, pracownicze, płacowymi
rozwiązaniami motywacyjnymi, tak by w zapewnić możliwie
największą skuteczność w realizacji stawianych celów.

INVEST-BANK S.A. continued to expand the motivational
policy and include more professional groups under wage
incentive arrangements in order to achieve its goals the most
efficiently.

W 2012 r. przepisy dotyczące wynagradzania zmiennego osób
zajmujących kierownicze stanowiska w Banku zostały
dostosowane do wymogów nałożonych przez Komisję Nadzoru
Finansowego. Wprowadzone zmiany miały na celu wsparcie
prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem, a także
ograniczanie skłonności do jego podejmowania.

In 2012, the rules for variable remuneration of the Bank's
management were adapted to the requirements imposed by
the Polish Financial Supervision Authority. The changes were
designed to support sound and effective risk management
and reduce a tendency to take risks.

Ponadto zostały pomyślane jako narzędzie wspierające
realizację Strategii działalności Banku w dłuższym horyzoncie
czasowym.
W strukturze zatrudnienia Banku dominowały osoby
z wykształceniem wyższym, które stanowiły
73% zatrudnionych. Średni wiek pracowników Banku wynosił
37 lat. Większość pracowników stanowiły kobiety –
75% zatrudnionych.
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In addition, the rules were intended as a tool to support the
implementation of the Bank's Strategy in the long term.
Persons with a university degree constituted the biggest
group of the Bank's employees, amounting to 73%. Average
age of Bank's employee was 37 years. Vast majority of the
employees were women – 75% of all the staff.

Utrzymanie Zintegrowanego
Systemu Zarządzania, certyfikaty

Integrated Management System
Maintenance, certificates

W dniach 20-21 grudnia 2012 r. odbył się w INVESTBANK S.A. Audit Ponownej Certyfikacji, czyli przedłużenie
ważności certyfikatów zgodności procesów w zakresie
wymagań zawartych w normach ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004 oraz PN-N-18001:2004 Zintegrowanego
Systemu Zarządzania / ISO w INVEST-BANK S.A. na kolejny
3-letni okres, tj. do 2015 r. Audit Ponownej Certyfikacji nie
wykazał żadnych niezgodności w prowadzeniu Zintegrowanego
Systemu Zarządzania. Oznacza to spełnienie przez INVESTBANK S.A. wymagań zawartych w normach zarządzania:
Jakością (ISO 9001:2008), Środowiskowego
(ISO 14001:2004) oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
(PN-N-18001:2004) w zakresie: Procesu Zarządzania
Relacjami z Klientami, Usługi Podwyższonego Standardu
Jakości oraz Procesu Zarządzania Skargami. W utrzymaniu
wysokich standardów jakości Bankowi pomaga konstruktywna
ocena działań przez zewnętrznych audytorów, a przede
wszystkim doświadczenie w kontaktach z Klientami. Również
tymi o szczególnych potrzebach – każda osoba
niepełnosprawna ma możliwość bezpłatnego skorzystania
w INVEST-BANK S.A. z Usługi Podwyższonego Standardu
Jakości.

On 20-21 December 2012, in INVEST-BANK S.A. there was
the Recertification Audit conducted, i.e. extension of
certificates of compliance processes relating to the
requirements of ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 and
PN-N-18001:2004 of the Integrated Management
System / ISO for the next three-year period, i.e. until 2015.
The Recertification Audit did not reveal any discrepancies in
managing the Integrated Management System.
This means meeting the INVEST-BANK S.A. requirements
contained in the following management standards: Quality
management (ISO 9001:2008), Environmental management
(ISO 14001:2004) and the Occupational Health and Safety
(PN-N-18001:2004) concerning: Process of Customer
Relationship Management, Higher Quality Standard Services
and Complaint Management Process. The Bank keeps its
quality standards thanks to productive evaluation of activities
conducted by external auditors and mainly through its
experience in dealing with Customers. Also with those with
special needs – every physyically challenged person may use
the Higher Quality Standard Services.

Dowodem na zaangażowanie pracowników Banku
w podnoszenie jakości obsługi Klientów jest także proces
wewnętrznej certyfikacji Oddziałów INVEST-BANK S.A., który
ma na celu wyróżnienie Oddziałów o najlepszych wynikach
w zakresie jakości obsługi Klientów. W ramach tego procesu
przeprowadzana jest pełna analiza dotycząca znajomości
i realizacji przez pracowników oraz dyrektorów Oddziałów
standardów jakości obsługi Klienta zewnętrznego
i wewnętrznego, podejmowania działań na rzecz jakości oraz
zadowolenia Klientów. W 2012 r. Certyfikat Lidera Jakości
wręczono 12 Oddziałom INVEST-BANK S.A.
Waga doskonalenia jakości obsługi Klienta dla INVESTBANK S.A. znalazła swoje odzwierciedlenie w wyodrębnieniu
nowej komórki organizacyjnej Banku – Biura Jakości
i Reklamacji.

The Bank's employees are highly involved in raising the
customer service quality which may be proven by the internal
certification process of particular INVEST-BANK S.A.
Branches. It is designed to award Branches with greatest
results concerning the customer service quality. Within this
process, a full analysis of the knowledge on the standards for
internal and external customer service, making decisions on
this quality and satisfaction of the Customers is conducted.
In 2012, 12 INVEST-BANK S.A. Branches were awarded with
the Quality Leader Certificate.
An importance of improving the quality of Customer service
for INVEST-BANK S.A. was reflected in an establishment of
a new organizational unit of the Bank: Quality and Complaints
Office.

Bank dla społeczeństwa

Bank for the society

INVEST-BANK S.A. od wielu lat współpracuje z Fundacją
POLSAT. W 2012 r. Bank przekazał na Konto Fundacji
250 000 zł, wspierając tym samym szczytne cele
charytatywne. Środki przekazywane Fundacji przeznaczone
zostały na pokrycie kosztów specjalistycznego leczenia
i rehabilitacji chorych dzieci, ratowania ich zdrowia i życia,
wyposażenie szpitali w nowoczesny sprzęt medyczny.
Za wieloletnią współpracę i olbrzymią pomoc na rzecz
podopiecznych Fundacji POLSAT, INVEST-BANK S.A. otrzymał
„Certyfikat Wdzięczności i Przyjaźni”.

For many years INVEST-BANK S.A. cooperates with the
POLSAT Charity Foundation. In 2012, the Bank transferred
PLN 250 000 to the Foundation's account in order to support
its statutory charity activity. The money given to the
Foundation was spent on covering the costs of specialized
medical treatment and rehabilitation of children with various
illnesses to save their lives and health and buying modern
medical equipment for hospitals. INVEST-BANK S.A. was
awarded "Certyfikat Wdzięczności i Przyjaźni" ("Gratitude and
Friendship Certificate") in recognition of long cooperation and
help given to POLSAT Foundation children.
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Opinia niezależnego biegłego rewidenta
Opinion of Independent Chartered Auditor

Opinia niezależnego biegłego rewidenta o skróconym sprawozdaniu finansowym
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Invest-Bank S.A.
Załączone skrócone sprawozdanie finansowe składające się ze sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia
2012 r., rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz
sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. (zwane dalej „Informacją
finansową”) zostało sporządzone na podstawie zbadanego pełnego rocznego sprawozdania finansowego Invest-Bank S.A. z
siedzibą w Warszawie przy ulicy Ostrobramskiej 77, (zwanego dalej „Bankiem”) za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2012 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 29 maja 2013 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
Finansowej zatwierdzone przez Unię Europejską. Dla pełnego zrozumienia sytuacji majątkowej i finansowej Banku na dzień
31 grudnia 2012 r., jego wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. oraz zakresu
przeprowadzonego przez nas badania 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 przeprowadziliśmy 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 2012 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
Warszawa, 29 maja 2013 r.
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 Invest-Bank S.A.
The attached condensed financial statements which comprise of the statement of financial position as at 31 December
2012, 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 2012, hereinafter called “the condensed financial
statements of the Bank”, were prepared by the Management Board based on the audited financial statements of the InvestBank S.A., with its registered office at 77 Ostrobramska Street in Warsaw (hereinafter called “the Bank”), for the year ended
31 December 2012 (“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 29 May 2013 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
2012, the results of its operations for the period from 1 January to 31 December 2012 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 description 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 accordance 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 statements of the Bank for the period from 1 January to 31 December 2012, 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, 29 May 2013

Translators’ explanatory note
The above document is a translation of the registered auditor’s opinion on the polish version of abbreviated financial report of Invest-Bank S.A. only. It should not be
considered an opinion on english version of abbreviated financial report of Invest-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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Wrocław
Skrócone sprawozdanie
finansowe

18:22 ND / SU

Condensed
financial statement

4 m/s

Informacje ogólne
Suma bilansowa netto na koniec 2012 r. wyniosła
2 097 mln zł, a na koniec 2011 r. 2 067 mln zł.
Wartość netto należności od Klientów wyniosła na
koniec 2012 r. 1 457 mln zł, a w roku 2011
wyniosła 1 347 mln zł. Podstawowe źródło
finansowania działalności bankowej, tj.
zobowiązania wobec Klientów, osiągnęły na koniec
2012 r. wartość 1 766 mln zł.
Współczynnik wypłacalności ukształtował się na
koniec 2012 r. na poziomie 16,04% przy minimum
określonym ustawą Prawo bankowe wynoszącym
8,0%, zalecanym przez KNF na poziomie 10%.
Wartość wskaźników ROA i ROE ukształtowała się
odpowiednio na poziomie 0,37% i 2,68%.
Na niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe
składają się wybrane noty z rocznego sprawozdania
finansowego INVEST-BANK S.A.

General information
Total net balance sheet at the end of 2012
amounted to PLN 2 097 million and at the end of
2011 – PLN 2 067 million. Net value of receivables
from Customers at the end of 2012, amounted to
PLN 1 457 million, as compared to PLN 1 347
million in 2011. The main source of financing the
banking activity, i.e. liabilities towards the
Customers, amounted to PLN 1 766 million at the
end of 2012.
The solvency ratio at the end of 2012 amounted to
16.04% 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 0.37% and 2.68%.
These condensed financial statements consist of
selected notes from the annual financial
statements of INVEST-BANK S.A.
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2012

2011

Zmiana /
Change y/y

Wynik odsetkowy (w mln zł) / Interest income (in PLN million)

93

97

-4

Wynik prowizyjny (w mln zł) / Fees and commission income (in PLN million)

20

24

-4

108

110

-2

19

2

17

8

3

5

16,04%

15,58%

0,46%

Koszty działania* (w mln zł) / Operating costs* (in PLN million)
Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (w mln zł)
Result of (net) writes-off due to impairment of loans and credits (in PLN million)
Wynik finansowy netto (w mln zł) / Net financial result (in PLN million)
Współczynnik wypłacalności / Solvency ratio

* obejmują ogólne koszty administracyjne i amortyzację
* include the general administrative costs and amortization
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Rachunek zysków i strat (dane w tys. zł)
Profit and loss account (in PLN thousand)

Nota Okres / Period Okres / Period
Note
01.01.2012 01.01.2011 31.12.2012
31.12.2011
Przychody z tytułu odsetek
i przychody o podobnym
charakterze
Koszty z tytułu odsetek i podobne
koszty

Revenues from interests and similar
revenues

Wynik z tytułu odsetek

Result on interests

Przychody z tytułu opłat i prowizji
Koszty opłat i prowizji

Revenues due to charges and fees
Costs of charges and fees

Wynik z tytułu opłat
i prowizji

Profit or loss due to charges
and fees

Wynik na działalności handlowej
i rewaluacja
Otrzymane dywidendy
Pozostałe przychody operacyjne
Ogólne koszty administracyjne
Amortyzacja
Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty
wartości kredytów i pożyczek
Pozostałe koszty operacyjne

Profit or loss in trading and
revaluation
Dividends received
Other operating revenue
General administrative costs
Amortisation/Depreciation
(Net) deprecation on loss of value
of loans and credits
Other operating costs

Wynik działalności operacyjnej

164 259

158 796

-70 917

-62 066

93 342

96 730

24 985
-4 818

28 277
-4 563

8

20 167

23 714

9

1 476

2 201

9
10
11
11,20,21
14

1 667
46 149
-100 787
-7 651
-19 109

0
19 768
-101 086
-9 053
-1 980

12

-12 588

-19 717

Result on operating activities

22 666

10 577

Zysk brutto

Gross profit

22 666

10 577

Podatek dochodowy

Income tax

-14 880

-7 214

Zysk netto

Net Profit

7 786

3 363

Costs from interests and similar
costs
7

15
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Sprawozdanie z całkowitych dochodów (dane w tys. zł)
Statement of comprehensive income (figures in PLN thousand)

Okres / Period
01.01.2012 31.12.2012

Okres / Period
01.01.2011 31.12.2011

Wynik finansowy netto
Wycena aktywów finansowych dostępnych
do sprzedaży
Podatek odroczony od wyceny aktywów
finansowych dostępnych do sprzedaży

Net financial result
Valuation of financial assets available
for sale
Deferred tax on change in valuation
of financial assets available for sale

7 786
-1 797

3 363
-3 648

336

756

Pozostałe dochody razem

Total other incomes

-1 461

-2 892

Dochody całkowite

Total incomes

6 325

471
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Sprawozdanie z sytuacji finansowej (dane w tys. zł)
Statement of financial position (figures in PLN thousand)

AKTYWA

ASSETS

Kasa, operacje z Bankiem Centralnym
Należności od banków
Kredyty i pożyczki udzielone Klientom
Lokacyjne papiery wartościowe
– dostępne do sprzedaży
– utrzymywane do terminu zapadalności
Aktywa zastawione
Inwestycje w jednostki zależne
Wartości niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Inne aktywa

Cash, operations with Central Bank
Receivables from banks
Credits and loans granted to Customers
Investment securities
– available for sale
– held until maturity
Pledged assets
Investments in subsidiaries
Intangible assets
Property, plant and equipment
Investment property
Fixed assets held for sale
Deferred income tax assets
Other assets

Aktywa razem

Total assets

ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania wobec innych banków
Zobowiązania wobec Klientów
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych
Rezerwy
Pozostałe zobowiązania

LIABILITIES
Liabilities towards other banks
Liabilities towards Customers
Liabilities arising from issuance of debt
securities
Provisions
Other liabilities

Zobowiązania razem

Total liabilities

KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał zakładowy
Akcje własne
Pozostałe elementy kapitałów własnych
Zyski zatrzymane

EQUITY
Initial capital
Equity stocks
Other elements of equity
Retained earnings

Kapitał własny razem

Total equity

Zobowiązania i kapitał własny razem

Total liabilities and equity

Nota
Note

31.12.2012

31.12.2011

20
21
22
22
29

182 385
101 530
1 457 300
184 346
64 403
119 943
10 137
6 609
17 048
41 610
87 025
460
1 417

122 236
46 681
1 347 061
309 384
179 458
129 926
9 925
52 872
16 142
45 296
86 895
0
15 961

23

6 784

14 786

2 096 651

2 067 239

24
25
26

6 199
1 765 993
750

8 545
1 742 974
802

28
27

5 769
26 383

5 650
24 036

1 805 094

1 782 007

261 882
-2 165
7 593
24 247

261 882
-2 165
9 054
16 461

291 557

285 232

2 096 651

2 067 239

16
17
18
19

19

33.1
33.2
33.3
33.4

2012 • Annual Report 43

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Statement of changes in equity (figures in PLN thousand)
Zmiany w okresie 01.01.2012 - 31.12.2012 (dane w tys. zł)
Changes in the period from 01.01.2012 to 31.12.2012 (figures in PLN thousand)
Nota
Note

Kapitał własny na początek
okresu – stan na 01.01.2012 r.
Zmiana wyceny aktywów
finansowych dostępnych
do sprzedaży
Podatek odroczony od zmiany
wyceny aktywów finansowych
dostępnych do sprzedaży
Zyski netto nieujęte
w rachunku zysków i strat
Wynik finansowy bieżącego
okresu
Całkowity zysk rozpoznany
w roku bieżącym
Transfer zysku netto za 2011 r.
na kapitał zapasowy
Kapitał własny na koniec
okresu – stan na 31.12.2012 r.

Opening balance of equity–
as at 01.01.2012
Change in valuation of
available-for-sale financial
assets
Deferred tax on change in
valuation of financial assets
available for sale
Net profits not presented in
profit and loss account
Financial result of current
period
Total income recognized in the
current year
2011 net profit transfer to
supplementary capital
Closing balance of equity –
as at 31.12.2012

Zarejestrowany
kapitał akcyjny
Registered
share capital

Akcje własne

261 882

-2 165

9 054

33.3

0

0

-1 797

33.3

0

0

336

0

0

-1 461

0

0

0

0

0

-1 461

0

0

0

261 882

-2 165

7 593

261 882

-2 165

11 946

33.3

0

0

-3 648

33.3

0

0

756

0

0

-2 892

0

0

0

0

0

-2 892

0

0

0

261 882

-2 165

9 054

33.4

33.4

Own shares

Pozostałe elementy
kapitałów własnych
Other elements
of equity

Zmiany w okresie 01.01.2011 - 31.12.2011 (dane w tys. zł)
Changes in the period from 01.01.2011 to 31.12.2011 (figures in PLN thousand)

Kapitał własny na początek
okresu – stan na 01.01.2011 r.
Zmiana wyceny aktywów
finansowych dostępnych
do sprzedaży
Podatek odroczony od zmiany
wyceny aktywów finansowych
dostępnych do sprzedaży
Zyski netto nieujęte
w rachunku zysków i strat
Wynik finansowy bieżącego
okresu
Całkowity zysk rozpoznany
w roku bieżącym
Transfer zysku netto za 2010 r.
na kapitał zapasowy
Kapitał własny na koniec
okresu – stan na 31.12.2011 r.
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Opening balance of equity –
as at 01.01.2011
Change in valuation of
available-for-sale financial
assets
Deferred tax on change in
valuation of financial assets
available for sale
Net profits not presented in
profit and loss account
Financial result of current
period
Total income recognized in the
current year
2010 net profit transfer to
supplementary capital
Closing balance of equity –
as at 31.12.2011

33.4

33.4

Zyski zatrzymane / Retained earnings
Pozostały
kapitał zapasowy
Other supplementary capital

Pozostałe kapitały
rezerwowe
Other reserve
capital

Niepodzielony
wynik finansowy
Retained
earnings

Wynik roku
bieżącego
Current year
result

Razem zyski
zatrzymane
Retained
earnings in total

Kapitał własny
razem
Total
equity

3 657

9 441

3 363

0

16 461

285 232

0

0

0

0

0

-1 797

0

0

0

0

0

336

0

0

0

0

0

-1 461

0

0

0

7 786

7 786

7 786

0

0

0

7 786

7 786

6 325

3 363

0

-3 363

0

0

0

7 020

9 441

0

7 786

24 247

291 557

0

9 441

3 657

0

13 098

284 761

0

0

0

0

0

-3 648

0

0

0

0

0

756

0

0

0

0

0

-2 892

0

0

0

3 363

3 363

3 363

0

0

0

3 363

3 363

471

3 657

0

-3 657

0

0

0

3 657

9 441

0

3 363

16 461

285 232
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Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych (dane w tys. zł)
Cash flow statement (figures in PLN thousand)

Metoda pośrednia / Indirect method

Nota 01.01.2012 Note
31.12.2012

01.01.2011 31.12.2011

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

CASH FLOW FROM OPERATING
ACTIVITIES

I. Zysk brutto

I. Gross profit

22 666

10 577

II. Korekty razem:

II. Total adjustments:

-17 866

-126 356

7 651
-1 667
-120 347

9 053
0
-160 198

65 733

111 883

7 677
-51

-470
-133

20 673

-96 222

-119
2 346

4 442
5 289

4 800

-115 779

1. Amortyzacja
2. Dywidendy otrzymane
3. Zmiana stanu kredytów i pożyczek
oraz lokat w innych bankach
4. Zmiana stanu inwestycyjnych
(lokacyjnych) papierów
wartościowych oraz aktywów
zastawionych
5. Zmiana stanu innych aktywów
6. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu
emisji dłużnych papierów
wartościowych
7. Zmiana stanu zobowiązań wobec
Klientów i banków
8. Zmiany stanu rezerw
9. Zmiana stanu innych zobowiązań
III. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej (I+II)
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1. Amortisation/Depreciation
2. Dividends received
3. Change in loans, credits and
deposits in other banks
4. Change in investment (capital)
securities and pledged assets
5. Change in other assets
6. Change in liabilities arising from
issuance of debt securities
7. Change in liabilities to Customers
and banks
8. Changes in provisions
9. Change in other liabilities
III. Net cash flows from operating
activities (I+II)

34.2

Metoda pośrednia / Indirect method
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

CASH FLOW FROM INVESTING
ACTIVITIES

I. Wpływy

I. Inflows

1. Zbycie wartości niematerialnych
oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie jednostek zależnych
3. Dywidendy otrzymane
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych
oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Nabycie udziałów w jednostkach
podporządkowanych

01.01.2011 31.12.2011

47 502

775

177

775

45 658
1 667

0
0

-5 215

-50 561

-5 215

-5 109

0

-45 452

42 287

-49 786

-98

-123

-98

-123

-98

-123

1. Disposal of intangible assets
and property, plant and equipment
2. Disposal of subsidiaries
3. Dividends received
II. Expenditures
1. Acquisition of intangible assets
and property, plant and equipment
2. Acquisition of shares or stock in
subsidiaries

III. Przepływy pieniężne netto
z działalności inwestycyjnej (I+II)

III. Net cash flows from investment
activities (I+II)

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

CASH FLOW FROM FINANCIAL
ACTIVITIES

II. Wydatki

II. Expenditures

2. Inne wydatki finansowe (leasing
i pozostałe koszty finansowe)

Nota 01.01.2012 Note
31.12.2012

2. Other financial expenses (leasing
and other financial costs)

III. Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej (I+II)

III. Net operating cash flows (I+II)

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, Razem

Total NET CASH FLOWS

46 989

-165 688

BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH, w tym:

BALANCE SHEET CHANGE OF CASH
including:

46 989

-165 688

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK
OKRESU

CASH OPENING BALANCE

305 752

471 440

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU CASH CLOSING BALANCE

34.1

352 741

305 752

Środki pieniężne o ograniczonej
możliwości dysponowania

34.1

58 927

59 215

Cash of limited disposability

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z informacją 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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Oddziały Banku
Bank's Branch Offices

Miasto / Town

Ulica / Street

Kod pocztowy / Postal Code

Bełchatów
Białystok
Bielsko-Biała
Bolesławiec
Bydgoszcz
Bytom
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Dębica
Elbląg
Ełk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdynia
Gdynia
Gliwice
Głogów
Gorzów Wlkp.
Grudziądz
Jasło
Jelenia Góra
Kalisz
Katowice
Kędzierzyn-Koźle
Kielce
Kołobrzeg
Konin
Koszalin
Kraków – Nowa Huta
Kraków
Krosno
Krotoszyn
Kutno
Legnica
Leszno
Lublin
Łomża
Łódź
Łódź
Łódź
Łódź
Łódź
Łódź
Nowy Sącz
Nysa
Olsztyn
Oława
Opole
Ostrołęka

ul. 1 Maja 1
Al. J. Piłsudskiego 11/3
ul. Warszawska 2
ul. Grunwaldzka 14 a
ul. Dworcowa 71
ul. Rycerska 4
ul. Kilińskiego 42/44
ul. Sobieskiego 3
ul. Rynek 10a
ul. 3 Maja 5a
ul. Wojska Polskiego 11
ul. Kartuska 80
ul. Kartuska 358b
ul. Rajska 12
ul. Stągiewna 5
ul. Mściwoja 5
ul. Świętojańska 88
ul. Basztowa 2
ul. Grodzka 26
ul. 30 Stycznia 27
ul. Sienkiewicza 8
ul. 3 Maja 18 A
ul. Krótka 21
Pl. Św. Józefa 12
ul. Mariacka 4
ul. Wojska Polskiego 15
Al. IX Wieków Kielc 2A
ul. Narutowicza 1/7
Al. 1 Maja 18a
ul. Piłsudskiego 56
Oś. Krakowiaków 4
ul. Garbarska 9
ul. Lwowska 2
ul. Rynek 17
ul. Kościuszki 12
ul. Jaworzyńska 14
ul. Wolności 2
ul. Narutowicza 34
ul. Sienkiewicza 10
ul. Kilińskiego 122/128
Al. Kardynała Wyszyńskiego 67
Pl. Wolności 9
ul. Serdeczna 4
ul. Zgierska 233
ul. Piotrkowska 193
ul. Rynek 7
ul. Rynek Garncarski 2
ul. Szrajbera 1
ul. Brzeska 26
ul. Książąt Opolskich 32
ul. Gorbatowa 5a/6

97-400
15-443
43-300
59-700
85-009
41-902
42-200
41-300
39-200
82-310
19-300
80-104
80-125
80-850
80-748
81-361
81-388
44-100
67-200
66-400
86-300
38-200
58-500
62-800
40-014
47-220
25-516
78-100
62-510
75-525
31-962
31-131
38-400
63-700
93-300
59-220
64-100
20-109
18-400
90-013
94-047
91-415
93-323
91-495
90-447
33-300
48-300
10-103
55-200
45-005
07-410
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Miasto / Town

Ulica / Street

Kod pocztowy / Postal Code

Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Mazowiecka
Ostrów Wielkopolski
Oświęcim
Pabianice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Poznań
Przemyśl
Puławy
Racibórz
Radom
Rybnik
Rzeszów
Siedlce
Sieradz
Skarżysko-Kamienna
Słupsk
Słupsk
Sosnowiec
Stalowa Wola
Stargard Szczeciński
Szczecin
Szczecinek
Świdnica
Tarnów
Tomaszów Mazowiecki
Toruń
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Wejherowo
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Zabrze
Zamość
Zgorzelec
Zielona Góra
Zielona Góra

ul. Siennieńska 12
pl. Księżnej Anny Mazowieckiej 4
ul. Wolności 27
ul. Piastowska 2
ul. Zamkowa 34
ul. Browarna 3
Al. 3 Maja 4
ul. Jachowicza 38
ul. Kościelna 12/14
ul. Zwierzyniecka 18
ul. Grunwaldzka 43
ul. Centralna 23 D
ul. Długa 1
ul. 25 Czerwca 60
ul. Korfantego 1
ul. Zygmuntowska 9
ul. Piłsudskiego 12
ul. Jana Pawła II 12/8
ul. Sokola 10
ul. Jagiełły 2
ul. Kołłątaja 30
ul. Sienkiewicza 25
Al. Jana Pawła II 2G
ul. Słowackiego 22
ul. Monte Cassino 37
ul. Wyszyńskiego 45
ul. Długa 52
ul. Bernardyńska 19
Pl. Kościuszki 10
ul. Grudziądzka 32/36
ul. Grota Roweckiego 45
ul. Moniuszki 8
Al. Jana Pawła II 61
Al. KEN 98
ul. Bora Komorowskiego 35
ul. Emilii Plater 36
ul. Filarecka 3
ul. Ostrobramska 77
ul. Targowa 69
ul. Światowida 49
ul. Wrocławska 21/III
ul. 10 Lutego 1
Pl. Grunwaldzki 27
ul. Jedności Narodowej 75
ul. Kościuszki 147
ul. Świdnicka 21/23
ul. 3 Maja 3
ul. Partyzantów 29
ul. Kościuszki 2
Al. Konstytucji 3 Maja 13
ul. Bohaterów Westerplatte 56

27-400
07-300
63-400
32-600
95-200
64-920
97-300
09-400
60-536
60-815
37-700
24-100
47-400
26-600
44-200
35-025
08-110
98-200
26-110
76-200
76-200
41-200
37-450
73-110
70-464
78-400
58-100
33-100
97-200
87-100
43-100
58-300
00-166
02-722
03-982
00-113
01-582
04-175
03-729
03-144
01-439
84-200
50-365
50-262
50-440
50-066
41-800
22-400
59-900
65-001
65-078
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Plany rozwojowe
na rok 2013
Development plans
for 2013

Bankowość detaliczna
W 2013 r. bankowość detaliczna pozostanie
głównym obszarem funkcjonowania Banku.
Dalszy rozwój bankowości detalicznej będzie oparty
głównie o sprzedaż w dotychczasowej sieci własnej
Oddziałów operacyjnych, poprzez stronę
internetową investbank.pl, Centrum Obsługi Klienta
oraz przy współpracy i w oparciu o sieć punktów
Cyfrowego Polsatu.

Retail banking
In 2013, retail banking will remain the main activity
of the Bank's operation. Further development of
retail banking will be mainly based on the sale in
the own operational Branches, via the Bank's
website: www.investbank.pl, Customer Service
Centre, and using Cyfrowy Polsat outlets.

Kształtuje nas to

co nas otacz

Forms us

what surrounds us
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Warszawa
20:17 PO / MO
12°
3 m/s
61%
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Wiodącymi produktami oferowanymi przez INVEST-BANK S.A.
dla Klientów detalicznych będą:
• konto osobiste z pakietem korzyści dostarczanych poprzez:
– karty debetowe (Maestro i Visa) posiadające
nowoczesne funkcjonalności (funkcje zbliżeniowe
PayPass, PayWave i usługę CashBack) wraz
z programem rabatowym i usługą bezpłatnych
wpłatomatów,
– bezpłatny dostęp do wszystkich funkcjonujących na
rynku bankomatów sieci Euronet,
– nowoczesny system bankowości elektronicznej IBnet24
z kanałami dostępu przez Internet, SMS, telefon
z pełnym zakresem usług, w tym usługą Invoobil,
– ofertę kredytu w koncie (warunkowaną parametrami
zdolności kredytowej),
– ubezpieczenie na życie wraz z pakietem assistance.
W ramach wzbogacenia oferty kont osobistych, INVESTBANK S.A. zaoferował Klientom nowe konto – Invest-Konto
Plus wraz z co-brandową Kartą MasterCard Debit, wszystkimi
kanałami bankowości elektronicznej, które w połączeniu
z programem lojalnościowym 5 plus, sieci komórkowej Plus
daje możliwość zbierania punktów i wymianę ich na atrakcyjne
nagrody.
• depozyty terminowe modyfikowane i dostosowywane do
potrzeb płynnościowych Banku oraz zapewnienia
optymalnego poziomu wsparcia akcji kredytowej:
– tradycyjne lokaty terminowe,
– lokata oszczędnościowa z progresywnymi progami
procentowymi,
– lokata internetowa zakładana bez konieczności wizyty
w Oddziale (poprzez stronę internetową),
– konto oszczędnościowe,
• kredyty konsumenckie – kredyt gotówkowy – jako wiodący
produkt z segmentu consumer finance, zapewniający
najwyższy poziom przychodów, kredyty hipoteczne (kredyt
mieszkaniowy, pożyczka hipoteczna, kredyt
konsolidacyjny), kredyty w koncie, kredyty ratalne,
• karty kredytowe, w ramach których oferowana jest usługa
„Plan Spłat – Wygodna Rata” oraz bezprowizyjny przelew
z rachunku karty kredytowej poprzez dostępne kanały
obsługi.
Do obsługi Klientów detalicznych zostanie wykorzystana
posiadana sieć dotychczasowych Oddziałów własnych,
Placówek Partnerskich, Autoryzowanych Punktów Sprzedaży
Cyfrowego Polsatu (APS).
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The leading INVEST-BANK S.A. products offered to retail
Customers will include:
• personal accounts with a package of benefits provided by:
– debit cards (Maestro and Visa) with modern functionality
(PayPass, PayWave and CashBack) and the discount
program as well as CDMs free of charge,
– free access to all Euronet ATMs operating on the
market,
– IBnet24 modern system of electronic banking with
access channels via the Internet, SMS, phone with full
service, including Invoobil,
– overdraft (subject to creditworthiness),
– life insurance with an assistance package.
In order to expand a range of personal accounts, the new
account – Invest-Konto Plus along with co-branded
MasterCard Debit Card, was offered to the Bank's Customers
via all electronic banking channels, which in combination with
5 plus loyalty program of the Plus mobile network provides an
opportunity to collect points and exchange them for gifts and
prizes.
• term deposits modified and adapted to the Bank's liquidity
needs and an optimal level of lending support:
– ordinary deposits,
– savings deposits with progressive thresholds,
– Internet deposits opened without visiting any Branch
Office (via the website),
– savings accounts,
• Consumer loans – cash loans as the leading product
within the consumer finance segment, they provide the
highest level of income, mortgages ( home loan, mortgage
loan, debt consolidation loan), overdraft, instalment loans;
• credit cards with an offer: "Plan Spłat – Wygodna Rata"
("Repayment Plan – Convenient Instalment") and nocommission transfer from credit card account through
available service channels.
The existing network of Branch Offices, partner offices, and
the Authorised Retail Outlets of Cyfrowy Polsat (APS) will be
used to attend retail Customers.

Bankowość korporacyjna

Corporate banking

W celu kontynuacji wzrostu sprzedaży w obszarze bankowości
korporacyjnej, INVEST-BANK S.A. w 2013 r. będzie prowadził
działania na rzecz pozyskiwania nowych Klientów z grupy
docelowej oraz poprawy jakości obsługi obecnych Klientów,
tj.:

In order to continue sales growth in corporate banking,
INVEST-BANK S.A. in 2013, will attempt to win new
Customers from a target group and to improve the quality of
service of existing Customers, that is:

1. W obszarze Efektywność akwizycji poprzez:
• zmodyfikowanie struktury budżetu sprzedażowego
uwzględniającej główne linie produktowe w ujęciu
wolumenowym (budżet rozliczany
miesięcznie/kwartalnie),
• wzmocnienie weryfikacji postępów sprzedażowych
poprzez implementację narzędzi umożliwiających pomiar
efektywności realizacji budżetu (dzienna/tygodniowa),
• wyselekcjonowanie Klientów instytucjonalnych
w podziale na prowadzoną działalność, lokalizację oraz
branżę w celu wytypowania Klientów z wysokim
potencjałem kredytowym, pełna penetracja potencjału
lokalnych rynków,
• wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego weryfikację
apetytu kredytowego Banku na etapie wstępnym
procesowania kredytowego (ograniczenie czasu
procesowania transakcji o niskim prawdopodobieństwie
sukcesu),
• wywołanie efektów synergii z bankowością oddziałową.
2. W obszarze Produkty poprzez:
• zawarcie umowy portfelowej z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego wspierającej finansowanie Klientów MSP,
• implementację kompetencji decyzyjnych umożliwiających
efektywne podejmowanie decyzji przy ustalaniu cen na
produkty kredytowe,
• wypracowanie nowej konkurencyjnej oferty kredytowej
dla Klienta MSP.
3. W obszarze Reorganizacja wewnętrzna poprzez:
• ujednolicenie struktur sprzedażowych Banku (wspólne
cele dla wszystkich pracowników bankowości
korporacyjnej) – skoncentrowanie wszystkich Doradców
Klienta Instytucjonalnego w Centrach Korporacyjnych.

1. Within acquisition efficiency:
• the Bank will modify the structure of the sales budget
which takes into account the major product lines in
terms of volume (budget is adjusted on a monthly /
quarterly basis),
• the Bank will strengthen verification of monitoring
progress by implementing tools to measure the
effectiveness of the budget performance (on a daily /
weekly basis),
• the Bank will select corporate Customers due to their
business, location, and industry in order to choose
Customers with high potential for credit, full penetration
of the potential of local markets,
• the Bank will introduce a mechanism to revise the
Bank's credit appetite at the initial stage of processing
for credit (in order to limit processing time of
transactions with a low probability of success),
• the Bank will produce synergies within banking
branches.
2. Within Products:
• the Bank will conclude a portfolio agreement with BGK
to finance SMEs,
• the Bank will implement decision-making powers to
enable effective pricing decision-making in credit
facilities,
• the Bank will develop new competitive supply of credit to
corporate Customers.
3. Within Internal reorganization:
• the Bank will unify its sales structure (common
objectives for all the employees of corporate banking) –
bringing together all Institutional Customer Advisors in
Corporate Centres.
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INVEST-BANK S.A., ul. Ostrobramska 77
04-175 Warszawa
www.investbank.pl

