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Wybrane dane finansowe w złotych i w euro  
Rachunek zysków i strat         
 tys. zł tys. EUR 

 I kwartał 2009 I kwartał 2008 I kwartał 2009 I kwartał 2008 

Wynik z tytułu odsetek 909 680 1 122 719 197 782 315 601 
Przychody z tyt. dywidend i z jednostek ujmowanych metodą 
praw własności 

13 051 37 446 2 838 10 526 

Wynik z tytułu odsetek razem 922 731 1 160 165 200 620 326 127 

Dochody z transakcji SWAP 113 553 14 210 24 689 3 994 

Wynik z tytułu odsetek razem z punktami SWAP 1 036 284 1 174 375 225 309 330 122 

Wynik z tytułu prowizji i opłat 528 689 610 871 114 947 171 718 

Zysk (strata) brutto  710 660 1 398 672 154 511 393 173 

Zysk (strata) netto  569 646 1 140 865 123 852 320 702 

Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy spółki 566 295 1 137 519 123 123 319 761 

Zysk (strata) netto przypadający na udziały mniejszości 3 351 3 346 729 941 

Przepływy pieni ęŜne         
 tys. zł tys. EUR 

 I kwartał 2009 I kwartał 2008 I kwartał 2009 I kwartał 2008 

Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej (1 630 769) (1 935 940) (354 561) (544 201) 

Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej (910 013) (1 086 589) (197 855) (305 445) 

Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej (221 412) (97 337) (48 139) (27 362) 

Przepływy pienięŜne netto, razem (2 762 194) (3 119 866) (600 555) (877 007) 

Bilans         
 tys. zł tys. EUR 

 31.03.09 31.12.08 31.03.09 31.12.08 

     

Kredyty i poŜyczki udzielone klientom oraz naleŜności z tytułu 
leasingu finansowego 

86 552 951 82 515 366 18 410 429 23 403 303 

Aktywa razem 133 883 936 131 940 762 28 478 067 31 622 271 

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 1 377 063 4 817 499 292 911 1 154 611 

Zobowiązania wobec innych banków 11 583 400 10 175 521 2 463 872 2 438 769 

Zobowiązania wobec klientów 95 147 107 90 889 048 20 238 467 21 783 398 

Kapitał własny akcjonariuszy mniejszościowych 92 480 89 125 19 671 21 361 

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku 16 330 984 15 947 313 3 473 717 3 822 096 

   Kapitał zakładowy 262 213 262 213 55 775 62 845 

Liczba akcji  262 212 629 262 212 629 x x 

 Wskaźniki rynkowe         
 zł EUR 

 I kwartał 2009 I kwartał 2008 I kwartał 2009 I kwartał 2008 

Wartość księgowa na jedną akcję 62,28 60,29 13,25 17,10 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję  62,28 60,25 13,25 17,09 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą  2,16 4,34 0,47 1,22 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 2,16 4,34 0,47 1,22 

Zadeklarowana/wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą - 9,60 - 2,54 

 Adekwatno ść kapitałowa         
 tys. zł tys. EUR 

 31.03.09 31.12.08 31.03.09 31.12.08 

Współczynnik wypłacalności (%) 13,07 12,22 x x 

Aktywa waŜone ryzykiem 112 768 319 107 118 932 23 986 625 25 673 217 

Fundusze podstawowe (Tier I) 14 734 337 13 094 233 3 134 098 3 138 298 

Fundusze uzupełniające (Tier II) - - - - 
Do przeliczenia wybranych pozycji ze złotych na EUR zastosowano następujące kursy: 

− do przeliczenia pozycji bilansowych średni kurs ogłoszony przez NBP na 31.03.2009 - 1 EUR = 4,7013 PLN oraz na 
31.12.2008 - 1 EUR = 4,1724 PLN, 

− do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat - średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni 
dzień kaŜdego miesiąca odpowiednio 2009 oraz 2008 roku - 1 EUR = 4,5994 PLN oraz 3,5574 PLN, 

− do przeliczenia pozycji przepływów pienięŜnych - kursy zastosowane do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat.
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1 Podsumowanie   

Grupa Banku Pekao S.A. osiągnęła w I kwartale 2009 r. wynik finansowy netto przypadający na 
akcjonariuszy w wysokości 566,3 mln zł, o 27,8% niŜszy niŜ wynik za I kwartał 2008 r. (po 
wyłączeniu wyniku ze sprzedaŜy w I kwartale 2008 r. części przedsiębiorstwa CDM 
świadczącego usługi brokerskie dla klientów instytucjonalnych oraz usługi bankowości 
inwestycyjnej). 

Wyniki Grupy w I kwartale 2009 r. osiągnięto w trudnym otoczeniu makroekonomicznym, 
pozostającym pod presją sytuacji na międzynarodowych rynkach finansowych, przy 
spadających rynkowych stopach procentowych i silnej konkurencji w sektorze bankowym 
skutkującej wysokimi cenami depozytów.  

Na wyniki w I kwartale 2009 r. wpłynęła aktywność biznesowa Grupy, przejawiająca się 
znacznym wzrostem sprzedaŜy kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych, a takŜe depozytów 
detalicznych.  

Mocna struktura kapitałowa i płynnościowa Grupy Banku Pekao S.A. potwierdzona jest 
poziomem współczynnika wypłacalności i relacją kredytów do depozytów, które na koniec 
marca 2009 r. wynosiły odpowiednio 13,1% i 91,0%. Pozwala to na dalszy solidny i stabilny 
rozwój działalności.  

Bank kontynuował politykę oferowania kredytów hipotecznych tylko w złotych. Pozostała 
wartość kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych, niemalŜe w całości 
nabytych w drodze przyłączenia wydzielonej części Banku BPH SA, stanowi 7,6% całego 
portfela kredytowego. 

• W I kwartale 2009 r. Grupa osiągnęła dochody z działalności operacyjnej w wysokości 
1 682,0 mln zł i były one o 254,5 mln zł (o 13,1%) niŜsze niŜ w I kwartale 2008 r., głównie 
z powodu niekorzystnych warunków rynkowych.  

• Wynik z tytułu odsetek razem zmniejszył się o 138,1 mln zł (o 11,8%) w porównaniu z 
I kwartałem 2008 r., głównie w rezultacie znacznego spadku rynkowych stóp 
procentowych, determinujących oprocentowanie kredytów, przy jednoczesnej presji na 
cenę depozytów. 

• Wynik pozaodsetkowy Grupy w I kwartale 2009 r. w porównaniu z wynikiem osiągniętym 
w I kwartale 2008 r. zmniejszył się o 116,4 mln zł (o 15,3%), głównie z powodu niŜszego 
wyniku z tytułu prowizji z produktów inwestycyjnych i brokerskich oraz niŜszych 
pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.  

• Koszty działalności operacyjnej utrzymane były pod kontrolą i wyniosły w I kwartale 
2009 r. 924,9 mln zł. Były one niŜsze w porównaniu z kosztami działalności operacyjnej w 
I kwartale 2008 r. o 6,9 mln zł (o 0,7%).  

• Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i rezerw na zobowiązania pozabilansowe 
w I kwartale 2009 r. wyniósł 91,7 mln zł i był o 43,9 mln zł (o 91,8%) wyŜszy niŜ wynik w 
I kwartale 2008 r. 
Relacja naleŜności z utratą wartości do naleŜności ogółem na koniec marca 2009 r. 
wyniosła 5,8% w porównaniu z 5,5% na koniec 2008 r.  

• Na koniec marca 2009 r. zobowiązania wobec klientów Grupy (depozyty klientów, 
strukturyzowane certyfikaty depozytowe, transakcje z przyrzeczeniem odkupu oraz 
transakcje sell-buy-back) wyniosły 95 889,1 mln zł i były o 3 987,1 mln zł (o 4,3%) wyŜsze 
w porównaniu z końcem 2008 r.  
Depozyty detaliczne i strukturyzowane certyfikaty depozytowe wyniosły 47 454,2 mln zł i 
wzrosły w I kwartale 2008 r. o 4 560,4 mln zł (o 10,6%). Depozyty korporacyjne łącznie z 
transakcjami z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcjami sell-buy-back wyniosły 48 434,9 
mln zł i zmniejszyły się w I kwartale 2009 r. o 573,3 mln zł (o 1,2%). 

• Kredyty brutto klientów Grupy na koniec marca 2009 r. wyniosły 88 878,9 mln zł i były o 
3 555,5 mln zł (o 4,2%) wyŜsze niŜ na koniec 2008 r. dzięki wzrostowi zarówno kredytów 
detalicznych jak i korporacyjnych. Na koniec marca 2009 r. kredyty detaliczne wyniosły 
28 297,7 mln zł, a kredyty korporacyjne 60 581,2 mln zł.  
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2 Zasady przyj ęte przy sporz ądzaniu raportu 

Śródroczny skonsolidowany raport finansowy Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. oraz 
jednostkowy raport finansowy Banku Pekao S.A. sporządzone zostały zgodnie 
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), wydanymi przez 
Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. 

Prezentowany raport spełnia wymogi Międzynarodowego Standardu Rachunkowości MSR 34 
odnoszącego się do śródrocznych raportów finansowych oraz Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem 
członkowskim.  

Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy oraz załączone śródroczne 
sprawozdanie finansowe Banku zostały sporządzone przy zastosowaniu zasad rachunkowości 
dla wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego opisanych w 
Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. oraz 
sprawozdaniu finansowym Banku Pekao S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2008 r. 

W I kwartale 2009 nie zmieniły się zasady rachunkowości w zakresie wyceny aktywów i 
pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego. 

Zasady rachunkowości przyjęte przez Bank zastosowano w sposób ciągły do wszystkich 
okresów prezentowanych w sprawozdaniach finansowych.  

Począwszy od I kwartału 2009 r. Bank dokonał zmiany prezentacji pozycji rachunku zysków i 
strat, kierując się zasadą ujednolicenia prezentacji stosowanej w Grupie UniCredit. 

Przekształcenie danych okresów porównawczych rachunku zysków i strat nie miało wpływu na 
wysokość wyniku Banku i Grupy. 

Wpływ przekształceń na prezentowane dane porównawcze przedstawiono w punkcie 3.3. 

Dane finansowe prezentowane w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
zostały przygotowane w sposób zapewniający ich porównywalność.  
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3 Sprawozdanie finansowe 

3.1 Kwartalne sprawozdanie skonsolidowane 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat                            
(w tys. zł)

Działalność 
kontynuowana

Działalność 
zaniechana

Razem Działalność 
kontynuowana

Działalność 
zaniechana

Razem

Wynik z tytułu odsetek 909 680 - 909 680 1 122 832 -113 1 122 719

Przychody z tytułu dywidend i z jednostek 
ujmowanych metodą praw własności 13 051 - 13 051 37 446 - 37 446
     Wynik z tytułu odsetek razem 922 731 - 922 731 1 160 278 -113 1 160 165

Wynik z tytułu prowizji i opłat 528 689 - 528 689 610 427 444 610 871

Wynik z działalności handlowej 210 354 - 210 354 105 064 -30 105 034

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 20 243 - 20 243 60 523 -98 60 425

     Wynik pozaodsetkowy 759 286 - 759 286 776 014 316 776 330

DOCHODY Z DZIAŁALNO ŚCI OPERACYJNEJ 1 682 017 - 1 682 017 1 936 292 203 1 936 495

Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze -461 923 - -461 923 -476 767 -323 -477 090

Pozostałe koszty administracyjne -357 082 - -357 082 -356 470 -320 -356 790

Refundacja kosztów administracyjnych 3 469 - 3 469 1 735 - 1 735

Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości 
rzeczowych środków trwałych i wartości 
niematerialnych -109 355 - -109 355 -99 691 - -99 691

     Koszty działalno ści operacyjnej -924 891 - -924 891 -931 193 -643 -931 836

ZYSK OPERACYJNY 757 126 - 757 126 1 005 099 -440 1 004 659

Wynik z tytułu rezerw -98 - -98 4 819 - 4 819

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów          
i rezerw na zobowiązania pozabilansowe -91 655 - -91 655 -47 793 - -47 793

Zysk z działalności inwestycyjnej 45 287 - 45 287 1 387 - 1 387

Zysk na sprzedazy działalności zaniechanej - - - - 435 600 435 600

ZYSK BRUTTO 710 660 - 710 660 963 512 435 160 1 398 672

Podatek dochodowy -141 014 - -141 014 -175 099 56 -175 043

Podatek dochodowy z tytułu zysku na sprzedaŜy 
działalności zaniechanej - - - - -82 764 -82 764

ZYSK NETTO 569 646 - 569 646 788 413 352 452 1 140 865

1. Przypadający na akcjonariuszy spółki 566 295 - 566 295 785 067 352 452 1 137 519

2. Przypadający na udziały mniejszości 3 351 3 351 3 346 - 3 346

Zysk na akcj ę (w zł na akcj ę)
   - podstawowy za okres 2,16 - 2,16 3,00 1,34 4,34
   - rozwodniony za okres 2,16 - 2,16 3,00 1,33 4,34

I kwartał 2009 I kwartał 2008
okres od 01.01.2009 do 31.03.2009 okres od 01.01.200 8 do 31.03.2008
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Sprawozdanie skonsolidowane z całkowitych dochodów                        
w tys. zł

I kwartał 2009 
okres                   

od 01.01.2009      
do 31.03.2009

I kwartał 2008 
okres                   

od 01.01.2008      
do 31.03.2008

Wynik netto za okres sprawozdawczy 569 646 1 140 865

1. Przypadający na akcjonariuszy spółki 566 295 1 137 519
2. Przypadający na udziały mniejszości 3 351 3 346

Inne składniki całkowitego dochodu

RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 47 418 -28 637

Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy -198 427 -14 976

Rachunkowość zabezpieczeń -87 271 7 736

Udział w innych składnikach całkowitego dochodu jednostek 
stowarzyszonych - -

Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitego 
dochodu 54 730 1 257

Inne składniki całkowitego dochodu (netto) -183 550 -34 620

Całkowity dochód za okres sprawozdawczy 386 096 1 106 245

1. Przypadający na akcjonariuszy spółki 382 745 1 102 899
2. Przypadający na udziały mniejszości 3 351 3 346
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31.03.2009 31.12.2008 31.03.2008

Kasa, naleŜności od Banku Centralnego 5 457 397 9 933 637 6 667 392
Weksle uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym 852 840 1 327
NaleŜności od banków 8 142 086 7 908 626 12 254 120
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 3 111 254 2 744 415 2 406 297
Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych 4 404 507 4 440 541 1 873 568
Pozostałe instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej 
przez rachunek zysków i strat

5 047 264 4 713 116 3 981 645

Kredyty i poŜyczki udzielone klientom 83 186 114 79 077 983 67 407 060
NaleŜności z tytułu leasingu finansowego 3 366 837 3 437 383 3 169 253
Instrumenty zabezpieczające 63 496 157 899 13 040
Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe 16 255 252 15 128 906 18 658 316
    1. Dostępne do sprzedaŜy 14 089 730 13 249 845 18 153 943
    2. Utrzymywane do terminu zapadalności 2 165 522 1 879 061 504 373
Aktywa  przeznaczone do sprzedaŜy 48 930 141 783 9 869
Inwestycje w jednostki podporządkowane 329 386 308 756 411 786
Wartości niematerialne 712 255 745 661 676 579
Rzeczowe aktywa trwałe 1 899 628 1 906 036 1 991 466
Nieruchomości inwestycyjne 75 003 70 852 57 470
Aktywa z tytułu podatku dochodowego 483 714 388 337 467 174
    1.  Aktywa dotyczące bieŜącego podatku dochodowego 3 969 4 626 -
    2.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 479 745 383 711 467 174
Inne aktywa 1 299 961 835 991 2 353 148

133 883 936 131 940 762 122 399 510

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 1 377 063 4 817 499 1 423 541
Zobowiązania wobec innych banków 11 583 400 10 175 521 8 672 070
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 470 059 405 979 445 011
Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych 4 193 016 5 145 498 1 927 249
Zobowiązania wobec klientów 95 147 107 90 889 048 87 031 345
Instrumenty zabezpieczające 1 021 373 67 184
Zobowiązania z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych 2 278 802 2 470 702 3 522 801
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaŜy - - -
BieŜące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 41 638 304 569 205 674
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 249 2 547 -
Rezerwy 283 568 306 739 373 638
Pozostałe zobowiązania 2 079 549 1 385 849 2 839 835

117 460 472 115 904 324 106 508 348

16 330 984 15 947 313 15 807 304
Kapitał zakładowy 262 213 262 213 262 169
Pozostałe kapitały 12 012 111 12 194 504 12 396 319
Zysk z lat ubiegłych i roku bieŜącego 4 056 660 3 490 596 3 148 816

92 480 89 125 83 858

16 423 464 16 036 438 15 891 162
133 883 936 131 940 762 122 399 510

13,07 12,22 10,63
16 330 984 15 947 313 15 807 304

262 212 629 262 212 629 262 168 504
62,28 60,82 60,29

262 212 629 262 316 162 262 343 589
62,28 60,79 60,25

AKTYWA

AKTYWA RAZEM

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY

Sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Banku Pekao S.A.  na:                                                                                                      

(w tys. zł)

     Zobowiązania

     Zobowiązania  razem

     Kapitały 
      Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Banku):

      Udziały mniejszości

    Kapitały  razem
PASYWA RAZEM

Współczynnik wypłacalności

Rozwodniona wartość księgowa  na jedną akcję (w zł)

Wartość księgowa 
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł)
Rozwodniona liczba akcji 
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Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym  
za okresy zakończone 31 marca 2009, 31 grudnia 2008 oraz 31 marca 2008  
 

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku   

Pozostałe kapitały 

 
Kapitał 

zakładowy Pozostałe 
kapitały 
razem 

Premia 
emisyjna 

Fundusz 
ogólnego 

ryzyka 
bankowego 

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny 
instrumentów 
finansowych 

RóŜnice z 
przeliczenia 
jednostek 

zagranicznych 

Pozostałe 

Zysk z lat 
ubiegłych 

i roku 
bieŜącego 

Kapitał własny 
przypisany 

akcjonariuszom 
Banku razem 

 Udziały 
mniejszości 

Kapitał 
własny 
razem  

Kapitał własny na 1.01. 2009 262 213 12 194 504  9 105 832 1 237 850  1 579 227  34 326  -112 786 350 055  3 490 596  15 947 313  89 125  16 036 438  

Wycena instrumentów finansowych -  -230 968 -  -  -  -230 968 -  -  -  -230 968 -  -230 968 
Wycena inwestycji dostępnych do 
sprzedaŜy  

- -198 427  - - - -198 427  - - - -198 427  - -198 427  

Wycena instrumentów finansowych 
zabezpieczających  

- -87 271  - - - -87 271  - - - -87 271  - -87 271  

Podatek dochodowy odroczony 
związany z wyceną inwestycji 
dostępnych do sprzedaŜy oraz 
wyceną instrumentów finansowych 
zabezpieczających 

- 54 730 - - - 54 730 - - - 54 730 - 54 730 

Zysk netto za rok obrotowy - - - - - - - - 566 295  566 295  3 351  569 646  

Wycena opcji menadŜerskich - 1 158      1 158 - 1 158 4 1 162 

RóŜnice kursowe z przeliczenia 
jednostek zagranicznych - 47 418 - - - - 47 418 - 

-232 
- 

47 186  - 47 186  

Kapitał własny na 31.03.2009 262 213 12 012 112  9 105 832 1 237 850  1 579 227  -196 642  -65 368 351 213  4 056 659  16 330 984  92 480 16 423 464  
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Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku 

  

Pozostałe kapitały 

 

Kapitał 
zakładowy 

Pozostałe 
kapitały 
razem 

Premia 
emisyjna 

Fundusz 
ogólnego 

ryzyka 
bankowego 

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny 
instrumentów 
finansowych 

RóŜnice z 
przeliczenia 
jednostek 

zagranicznych 

Pozostałe 

 
Zysk z lat 
ubiegłych 

i roku 
bieŜącego 

 
Kapitał własny 

przypisany 
akcjonariuszom 
Banku razem 

 
 

Udziały 
mniejszości

  

 
 

Kapitał 
własny 
razem  

Kapitał własny na 1.01. 2008 261 867  12 393 624  9 063 248  1 237 850  2 083 585  -278 594  -23 091  310 626  2 011 297  14 666 788  80 507  14 747 295  

Opcje menadŜerskie 346  45 673 42 025  -  -  -  -  3 648  -  46 019  10  46 029  
Realizacja opcji (emisja akcji) 346  42 025  42 025  - - - - - - 42 371  - 42 371  
Wycena opcji menadŜerskich - 3 648  - - - - - 3 648  - 3 648  10 3 658  
Wycena instrumentów finansowych -  312 920  -  -  -  312 920  -  -  -  312 920  -  312 920  

Wycena inwestycji dostępnych do - 213 747  - - - 213 747  - - - 213 747  - 213 747  
Wycena instrumentów finansowych 
zabezpieczających  

- 170 623  - - - 170 623  - - - 170 623  - 170 623  

Podatek dochodowy odroczony 
związany z wyceną inwestycji 
dostępnych do sprzedaŜy oraz 
wyceną instrumentów finansowych 
zabezpieczających 

- -71 450 - - - -71 450 - - - -71 450 - -71 450 

Podział wyniku za rok ubiegły i 
wynik roku bieŜącego 

-  -468 577  - -  -504 357  - - 35 781  1 479 299 1 010 722  8 608  1 019 330 

Wypłata dywidendy - -1 032 357 - - -1 032 357 - - - -1 484 884  -2 517 241  -4 364  -2 521 605  
Podział zysku z przeznaczeniem 
na pozostałe kapitały z 
uwzględnieniem korekt 
konsolidacyjnych dotyczących lat 
ubiegłych 

- 563 780 - -  528 000 - - 35 781  -563 781  -  - -  

Zysk netto za rok obrotowy - - - - - - - - 3 527 964  3 527 964  12 972  3 540 936  
Pozostałe -  -89 136  559  -  - - -89 695 -  -  -89 136  -  -89 136  
RóŜnice kursowe z przeliczenia 
jednostek zagranicznych 

- -89 695 - - - - -89 695 - - -89 695  - -89 695  

Zbycie akcji własnych - 559 559  - - - - - - 559 - 559 

Kapitał własny na 31.12.2008 262 213 12 194 504  9 105 832 1 237 850  1 579 227  34 326  -112 786 350 055  3 490 596  15 947 313  89 125  16 036 438  
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Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku 

  

Pozostałe kapitały 

 

Kapitał 
zakładowy 

Pozostałe 
kapitały 
razem 

Premia 
emisyjna 

Fundusz 
ogólnego 

ryzyka 
bankowego 

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny 
instrumentów 
finansowych 

RóŜnice z 
przeliczenia 
jednostek 

zagranicznych 

Pozostałe 

 
Zysk z lat 
ubiegłych 

i roku 
bieŜącego 

 
Kapitał własny 

przypisany 
akcjonariuszom 
Banku razem 

 
 

Udziały 
mniejszości

  

 
 

Kapitał 
własny 
razem  

Kapitał własny na 1.01. 2008 261 867  12 393 624  9 063 248  1 237 850  2 083 585  -278 594  -23 091  310 626  2 011 297  14 666 788  80 507  14 747 295  

Opcje menadŜerskie 302  37 315 36 639  -  -  -  -  676  -  37 617  5  37 622  
Realizacja opcji (emisja akcji) 302  36 639  36 639 - - - - - - 36 941  - 36 941  
Wycena opcji menadŜerskich - 676  - - - - - 676  - 676  5 681  
Wycena instrumentów finansowych -  -5 983  -  -  -  -5 983  -  -  -  -5 983  -  -5 983  

Wycena inwestycji dostępnych do 
sprzedaŜy  

- -14 976  - - - -14 976  - - - -14 976  - -14 976  

Wycena instrumentów finansowych 
zabezpieczających  

- 7 736  -- - - 7 736  - - - 7 736  - 7 736  

Podatek dochodowy odroczony 
związany z wyceną inwestycji 
dostępnych do sprzedaŜy oraz wyceną 
instrumentów finansowych 
zabezpieczających 

- 1 257 - - - 1 257 - - - 1 257 - 1 257 

Wynik okresu bieŜącego -  -  - -  -  - -  1 137 519 1 137 519  3 346  1 140 865 

RóŜnice kursowe z przeliczenia 
jednostek zagranicznych 

- -28 637 - - - - -28 637 - - -28 637  - -28 637  

Kapitał własny na 31.03.2008 262 169 12 396 319  9 099 887 1 237 850  2 083 585  - 284 577  -51 728 311 302  3 148 816  15 807 304  83 858  15 891 162  
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW 
PIENIĘśNYCH I kwartał 2009    I kwartał 2008    

okres okres
(w tys. zł) od 01.01.2009               

do 31.03.2009
od 01.01.2008               
do 31.03.2008

Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej - metoda 
pośrednia
Zysk (strata) netto 566 295 1 137 519
Korekty razem: -2 197 064 -3 073 459
Amortyzacja 109 355 99 691
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych -13 051 -37 359
Zyski/straty z tytułu róŜnic kursowych -194 075 57 252
(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -45 027 -36 414
Utrata wartości aktywów finansowych - -
Odsetki i dywidendy -207 989 -96 255
Zmiana stanu naleŜności od banków 1 480 586 39 866
Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz 
pozostałych instrumentów finansowych wycenianych w wartości 
godziwej

-700 987 554 900

Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych 36 034 49 390
Zmiana stanu poŜyczek i kredytów udzielonych klientom -4 108 143 -749 242
Zmiana stanu naleŜności z tytułu leasingu finansowego 70 546 -125 485
Zmiana stanu papierów wartościowych dostępnych do sprzedaŜy 1 450 2 988

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego -41 304 -45 430

Zmiana stanu pozostałych aktywów -333 196 -174 306
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków -2 032 557 153 499
Zmiana stanu zobowiązań przeznaczonych do obrotu 64 080 -46 371
Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych oraz 
pozostałych zobowiązań finansowych wycenianych do wartości 
godziwej

-952 482 265 967

Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 4 258 059 -2 912 733
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłuŜnych papierów 
wartościowych

4 131 -

Zmiana stanu rezerw -23 171 -6 190
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań 687 355 -95 345
Zapłacony podatek dochodowy (znak ujemny) -433 069 -150 467
BieŜące obciązenie podatkowe 176 391 178 585
Środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej -1 630 769 -1 935 940

Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej 
Wpływy z działalności inwestycyjnej 16 908 852 5 620 114

Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zaleŜnych i stowarzyszonych - -

Zbycie inwestycyjnych papierów wartościowych 16 775 803 5 607 022
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych

- 13 092

Inne wpływy inwestycyjne 133 049 -
Wydatki z działalności inwestycyjnej -17 818 865 -6 706 703
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zaleŜnych i 
stowarzyszonych

-7 500 -

Nabycie inwestycyjnych papierów wartościowych -17 757 882 -6 644 577
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych

-53 483 -62 126

Inne wydatki inwestycyjne - -
Środki pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej -910 013 -1 086 589

Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej 
Wpływy z działalności finansowej 200 988 795 317
Z tytułu kredytów i poŜyczek otrzymanych od banków - -
Z tytułu kredytów i poŜyczek otrzymanych od innych podmiotów - -
Emisja dłuŜnych papierów wartościowych 200 988 758 376
Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych - -
Z tytułu emisji akcji zwykłych - 36 941
SprzedaŜ akcji własnych - -
Inne wpływy finansowe - -
Wydatki z działalności finansowej -422 400 -892 654
Spłaty kredytów i poŜyczek od banków - -
Spłaty kredytów i poŜyczek na rzecz innych podmiotów - -
Wykup dłuŜnych papierów wartościowych -422 400 -892 654
Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych - -
Z tytułu innych zobowiązań finansowych - -
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego - -
Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli - -
Inne, niŜ wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku - -
Nabycie akcji własnych - -
Inne wydatki finansowe - -
Środki pienięŜne netto z działalności finansowej -221 412 -97 337

Przepływy pienięŜne netto, razem -2 762 194 -3 119 866
Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnych -2 762 194 -3 119 866
Środki pienięŜne na początek okresu 11 688 278 16 258 315
Środki pienięŜne na koniec okresu 8 926 084 13 138 449  
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3.2 Kwartalne sprawozdanie jednostkowe 

 
Rachunek zysków i strat                                                           
(w tys. zł)

I kwartał 2009 
okres                   

od 01.01.2009      
do 31.03.2009

I kwartał 2008 
okres                   

od 01.01.2008      
do 31.03.2008

Wynik z tytułu odsetek 803 493 1 031 210

Przychody z tytułu dywidend - 37 287

     Wynik z tytułu odsetek razem 803 493 1 068 497
Wynik z tytułu prowizji i opłat 479 326 536 025

Wynik z działalności handlowej 173 105 98 137

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 12 366 52 183

     Wynik pozaodsetkowy 664 797 686 345

DOCHODY Z DZIAŁALNO ŚCI OPERACYJNEJ 1 468 290 1 754 842

Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze -412 164 -423 945

Pozostałe koszty administracyjne -333 133 -324 910

Refundacja kosztów administracyjnych 3 782 1 866

Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości 
rzeczowych środków trwałych i wartości 
niematerialnych -99 137 -90 634

     Koszty działalno ści operacyjnej -840 652 -837 623

ZYSK OPERACYJNY 627 638 917 219

Wynik z tytułu rezerw - 4 514

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i 
rezerw na zobowiązania pozabilansowe

-57 169 -35 141

Zysk z działalności inwestycyjnej 45 624 2 941

ZYSK BRUTTO 616 093 889 533

Podatek dochodowy -116 028 -162 950

ZYSK NETTO 500 065 726 583

Zysk na akcję (w zł na akcję)
   - podstawowy za okres 1,91 2,77
   - rozwodniony za okres 1,91 2,77  
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Sprawozdanie jednostkowe z całkowitych dochodów                    
w tys. zł

I kwartał 2009 
okres                   

od 01.01.2009      
do 31.03.2009

I kwartał 2008 
okres                   

od 01.01.2008      
do 31.03.2008

Wynik netto za okres sprawozdawczy 500 065 726 583

Inne składniki całkowitego dochodu

RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 76 -41

Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy -198 785 -15 006

Rachunkowość zabezpieczeń -87 271 7 671

Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitego 
dochodu 54 662 1 275

Inne składniki całkowitego dochodu (netto) -231 318 -6 101

Całkowity dochód za okres sprawozdawczy 268 747 720 482  
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31.03.2009 31.12.2008 31.03.2008

Kasa, naleŜności od Banku Centralnego 5 430 170 9 905 270 6 635 260
Weksle uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym 852 840 1 327
NaleŜności od banków 10 586 996 10 213 642 13 029 546
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 3 111 143 2 727 581 2 223 029
Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych 4 451 988 4 489 752 1 881 896
Pozostałe instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej 
przez rachunek zysków i strat 5 047 217 4 713 069 3 981 597
Kredyty i poŜyczki udzielone klientom 78 889 629 75 105 146 64 668 782
Instrumenty zabezpieczające 63 496 157 899 13 040
Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe 16 376 404 15 242 759 18 723 360
    1. Dostępne do sprzedaŜy 14 210 882 13 363 698 18 218 987
    2. Utrzymywane do terminu zapadalności 2 165 522 1 879 061 504 373
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŜy 33 653 128 734 1 650
Inwestycje w jednostkach zaleŜnych 1 506 442 1 506 442 1 631 694
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 64 345 56 845 51 755
Wartości niematerialne 688 309 721 888 657 583
Rzeczowe aktywa trwałe 1 796 554 1 808 694 1 877 117
Nieruchomości inwestycyjne 67 378 63 283 54 791
Aktywa z tytułu podatku dochodowego 385 413 286 699 395 153
    1. Aktywa z tytułu bieŜącego podatku dochodowego - - -
    2. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 385 413 286 699 395 153
Inne aktywa 1 247 538 849 914 2 189 364

129 747 527 127 978 457 118 016 944

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 1 377 063 4 817 499 1 423 541
Zobowiązania wobec innych banków 9 514 995 8 091 435 7 119 369
Zobowiązania przeznaczone do obrotu 470 059 405 979 442 585
Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych 4 196 139 5 150 384 1 950 929
Zobowiązania wobec klientów 94 654 203 90 458 074 86 737 485
Instrumenty zabezpieczające 1 021 373 67 184
Zobowiązania z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych 1 517 168 1 719 894 2 002 665
BieŜące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 36 832 244 898 123 318
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - -
Rezerwy 277 233 298 177 368 765
Pozostałe zobowiązania 1 861 687 1 220 410 2 644 637

113 906 400 112 407 123 102 880 478

Kapitał zakładowy 262 213 262 213 262 169
Zysk za rok obrotowy oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych 3 845 910 3 345 845 2 733 183
Pozostałe kapitały 11 733 004 11 963 276 12 141 114

15 841 127 15 571 334 15 136 466

129 747 527 127 978 457 118 016 944

Współczynnik wypłacalności 12,51 11,62 9,97

PASYWA RAZEM

Sprawozdanie z sytuacji finansowej Banku Pekao S.A.  na:                                                                                                      

Zobowiązania  razem

Kapitał własny

KAPITAŁY WŁASNE RAZEM

AKTYWA

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY

Zobowiązania

AKTYWA RAZEM

 (w tys. zł)
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Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 
Za okresy zakończone 31 marca 2009, 31 grudnia 2008 oraz 31 marca 2008  

 
 

Pozostałe kapitały, w tym: 

 

Kapitał 
zakładowy Pozostałe 

kapitały 
razem 

Premia 
emisyjna 

Fundusz 
ogólnego 

ryzyka 
bankowego 

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny 
instrumentów 
finansowych 

RóŜnice z 
przeliczenia 
jednostek 

zagranicznych 

Pozostałe 

Zysk z lat 
ubiegłych i 

roku 
bieŜącego 

Kapitał 
własny razem 

Kapitały na 1 stycznia 2009 roku 262 213  11 963 276  9 105 832 1 237 850  1 344 892 36 121 3 169 235 412  3 345 845  15 571 334  

Wycena instrumentów finansowych - -231 394 - - - -231 394 - - - -231 394 

Wycena inwestycji dostępnych do 
sprzedaŜy  

- 
 

-198785 - - - -198 785 - - - -198 785 

Wycena instrumentów finansowych 
zabezpieczających  

- -87 271 - - - -87 271 - - - -87 271 

Podatek dochodowy odroczony 
związany z wyceną inwestycji 
dostępnych do sprzedaŜy oraz wyceną 
instrumentów finansowych 
zabezpieczających 

- 54 662 - - - 54 662 - -  54 662 

Wynik bieŜącego okresu - - - - -  - - - 500 065 500 065 

Wycena opcji menadŜerskich - 1 047 - - - - - 1 047  1 047 

RóŜnice kursowe z przeliczenia 
jednostek zagranicznych 

- 75 
 

- - - - 75 - - 75 

Kapitały na 31 marca 2009 roku 262 213 11 733 004 9 105 832 1 237 850 1 344 892 -195 273 3 244 236 459 3 845 910 15 841 127 
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Pozostałe kapitały, w tym: 

 

Kapitał 
zakładowy Pozostałe 

kapitały 
razem 

Premia 
emisyjna 

Fundusz 
ogólnego 

ryzyka 
bankowego 

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny 
instrumentów 
finansowych 

RóŜnice z 
przeliczenia 
jednostek 

zagranicznych 

Pozostałe 

Zysk z lat 
ubiegłych i 

roku 
bieŜącego 

Kapitał 
własny razem 

Kapitały na 1 stycznia 2008 roku 261 867  12 109 917  9 063 248  1 237 850  1 855 533  -278 058  -678  232 022  2 006 600  14 378 384  

Opcje menadŜerskie 346 45 415 42 025 - - - - 3 390 - 45 761 

Realizacja opcji (emisja akcji) 346 42 025 42 025 - - - - - - 42 371 

Wycena opcji menadŜerskich - 3 390 - - - - - 3 390 - 3 390 

Wycena instrumentów finansowych - 314 179 - - - 314 179 - - - 314 179 

Wycena inwestycji dostępnych do 
sprzedaŜy  

- 
 

215 696 - - - 215 696 - - - 215 696 

Wycena instrumentów finansowych 
zabezpieczających  

- 170 059 - - - 170 059 - - - 170 059 

Podatek dochodowy odroczony 
związany z wyceną inwestycji 
dostępnych do sprzedaŜy oraz wyceną 
instrumentów finansowych 
zabezpieczających 

- -71 576 - - - -71 576 - - - -71 576 

Podział wyniku za rok ubiegły i wynik 
roku bieŜącego 

- -510 641 - - -510 641  - - - 1 339 245 828 604 

Wypłata dywidendy - - 1 032 357 -  - 1 032 357 - - - -1 484 884  -2 517 241 

Podział zysku z przeznaczeniem na 
pozostałe kapitały 

- 521 716 - - 521 716  - - - -521 716  - 

Zysk netto za rok obrotowy - - - - - - - - 3 345 845 3 345 845 

Pozostałe - 4 406 559 - - - 3 847 - - 4 406 

RóŜnice kursowe z przeliczenia 
jednostek zagranicznych 

- 3 847 - - - - 3 847 - - 3 847 

SprzedaŜ skupionych akcji własnych - 559 559 - - - - - - 559 

Kapitały na 31 grudnia  2008 roku 262 213 11 963 276 9 105 832 1 237 850 1 344 892 36 121 3 169 235 412 3 345 845 15 571 334 
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Pozostałe kapitały, w tym: 

 

Kapitał 
zakładowy Pozostałe 

kapitały 
razem 

Premia 
emisyjna 

Fundusz 
ogólnego 

ryzyka 
bankowego 

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny 
instrumentów 
finansowych 

RóŜnice z 
przeliczenia 
jednostek 

zagranicznych 

Pozostałe 

Zysk z lat 
ubiegłych i 

roku 
bieŜącego 

Kapitał 
własny razem 

Kapitały na 1 stycznia 2008 roku 261 867  12 109 917  9 063 248  1 237 850  1 855 533  -278 058  -678  232 022  2 006 600  14 378 384  

Opcje menadŜerskie 302 37 299 36 639 - - - - 660 - 37 601 

Realizacja opcji (emisja akcji) 302 36 639 36 639 - - - - - - 36 941 

Wycena opcji menadŜerskich - 660 - - - - - 660 - 660 

Wycena instrumentów finansowych - -6 060 - - - - 6 060 - - - -6 060 

Wycena inwestycji dostępnych do 
sprzedaŜy  

- 
 

-15 006 - - - -15 006 - - - -15 006 

Wycena instrumentów finansowych 
zabezpieczających  

- 7 671 - - - 7 671 - - - 7 671 

Podatek dochodowy odroczony 
związany z wyceną inwestycji 
dostępnych do sprzedaŜy oraz wyceną 
instrumentów finansowych 
zabezpieczających 

 1 275 - -  1 275 - - - 1 275 

Wynik bieŜącego okresu - - - - -  - - - 726 583 726 583 

RóŜnice kursowe z przeliczenia 
jednostek zagranicznych 

- -42 - - - - -42 - - -42 

Kapitały na 31 marca  2008 roku 262 169 12 141 114 9 099 887 1 237 850 1 855 533 -284 118 -720 232 682 2 733 183 15 136 466 
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RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH BANKU          I kwartał 2009    I kwartał 2008   
(w tys. zł) okres okres

od 01.01.2009               
do 31.03.2009

od 01.01.2008               
do 31.03.2008

Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej - metoda 
pośrednia
Zysk (strata) netto 500 065 726 583
Korekty razem: -560 258 -3 669 219

Amortyzacja 99 137 90 634
Zyski/straty z tytułu róŜnic kursowych -246 712 89 945
(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -871 -1 183
Utrata wartości aktywów finansowych - -
Odsetki i dywidendy -220 137 -128 772
Zmiana stanu naleŜności od banków 2 913 621 -1 057 707
Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu 
oraz pozostałych instrumentów finansowych wycenianych w 
wartości godziwej -717 710 401 855

Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych 37 764 36 064
Zmiana stanu poŜyczek i kredytów udzielonych klientom -3 784 495 -713 747

Zmiana stanu papierów wartościowych dostępnych do sprzedaŜy 1 101 939
Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku dochodowego -44 052 -45 741
Zmiana stanu pozostałych aktywów -296 570 -126 216
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków -2 016 876 172 710
Zmiana stanu zobowiązań przeznaczonych do obrotu 64 080 -48 797
Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych oraz 
pozostałych zobowiązań finansowych wycenianych do wartości 
godziwej -954 245 267 623
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 4 196 129 -2 422 639
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłuŜnych papierów 
wartościowych 4 131 -
Zmiana stanu rezerw -20 944 -6 233
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań 628 861 -206 297
Zapłacony podatek dochodowy (znak ujemny) -362 550 -134 607
BieŜące obciązenie podatkowe 160 080 162 950

Środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej -60 193 -2 942 636

Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej 

Wpływy z działalności inwestycyjnej 17 120 341 5 567 484

Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zaleŜnych i stowarzyszonych - -
Zbycie inwestycyjnych papierów wartościowych 16 983 941 5 516 067
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 739 216
Inne wpływy inwestycyjne 135 661 51 201
Wydatki z działalności inwestycyjnej -18 026 494 -6 628 549
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zaleŜnych i 
stowarzyszonych -7 500 -
Nabycie inwestycyjnych papierów wartościowych -17 969 620 -6 582 468
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych -49 374 -46 081
Inne wydatki inwestycyjne - -
Środki pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej -906 153 -1 061 065

Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej 
Wpływy z działalności finansowej 52 238 36 941
Z tytułu kredytów i poŜyczek otrzymanych od banków - -

Z tytułu kredytów i poŜyczek otrzymanych od innych podmiotów - -
Emisja dłuŜnych papierów wartościowych 52 238 -
Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych - -
Z tytułu emisji akcji zwykłych - 36 941
SprzedaŜ akcji własnych - -
Inne wpływy finansowe - -
Wydatki z działalności finansowej -274 017 -60 035
Spłaty kredytów i poŜyczek od banków - -
Spłaty kredytów i poŜyczek na rzecz innych podmiotów - -
Wykup dłuŜnych papierów wartościowych -274 017 -60 035
Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych - -
Z tytułu innych zobowiązań finansowych - -
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego - -
Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli - -

Inne, niŜ wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku - -
Nabycie akcji własnych - -
Inne wydatki finansowe - -
Środki pienięŜne netto z działalności finansowej -221 779 -23 094

Przepływy pienięŜne netto, razem -1 188 125 -4 026 795
Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnych -1 188 125 -4 026 795
Środki pienięŜne na początek okresu 11 510 522 16 814 198
Środki pienięŜne na koniec okresu 10 322 397 12 787 403   
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3.3 Wpływ przekształce ń na prezentowane dane porównawcze  

Zmiany prezentacji skonsolidowanego rachunku zysków  i strat za I kwartał 2008                w tys.zł

I.Wynik z tytułu odsetek 1 122 719 - I.Wynik z tytułu odsetek 1 122 719

- - 37 446 II.Przychody z tytułu dywidend i z 
jednostek ujmowanych metodą praw 
własności

37 446

87 /1a Przychody z tytułu dywidend 

37 359 /1b Udział w zyskach (stratach) jednostek 
stowarzyszonych ujmowanych metodą 
praw własności

- III.Wynik z tytułu odsetek razem 1 160 165
II.Wynik z tytułu prowizji i opłat 610 871 - IV.Wynik z tytułu prowizji i opłat 610 871

- 105 034 V.Wynik z działalności handlowej 105 034

3 722 /2
-1 561 /3

102 873 /4
III.Przychody z tytułu dywidend 87 -87 /1 -

IV.Wynik na instrumentach finansowych 
wycenianych do wartości godziwej 

3 722 -3 722 /2 -

V.Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) 
papierach wartościowych

1 173 -1 173 -

-2 734 /5

1 561 /3

VI.Wynik z pozycji wymiany 102 873 -102 873 /4 -

VII.Pozostałe przychody i koszty 
operacyjne netto

63 713 -3 288 VI.Pozostałe przychody i koszty 
operacyjne netto

60 425

-4 819 /6

3 931 /7

-2 681 /8

449 /9

1 567 /10

-1 735 /11

VIII.Ogólne koszty administracyjne -929 191 929 191 -

472 767 /12

4 323 /13

352 410 /14

99 691 /15

- -477 090 VII.Wynagrodzenia i inne świadczenia 
pracownicze

-477 090

-472 767 /12

-4 323 /13

- -356 790 VIII.Pozostałe koszty administracyjne -356 790

-352 410 /14

-3 931 /7

-449 /9

- 1 735 /11 IX.Refundacja kosztów 
administracyjnych

1 735

- -99 691 X.Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty 
wartości rzeczowych środków trwałych i 
wartości niematerialnych

-99 691

-99 691 /15

- 4 819 /6 XI.Wynik z tytułu rezerw 4 819

IX.Wynik odpisów z tytułu utraty wartości 
aktywów finansowych oraz rezerw na 
zobowiązania pozabilansowe

-50 254 2 461 XII.Wynik odpisów z tytułu utraty wartości 
kredytów i rezerw na zobowiązania 
pozabilansowe

-47 793

-220 /16

2 681 /8

- 1 387 XIII.Wynik z działalności inwestycyjnej 1 387

2 734 /5

220 /16

-1 567 /10

X.Udział w zyskach (stratach) jednostek 
stowarzyszonych ujmowanych metodą 
praw własności

37 359 -37 359 /1b -

Dane finansowe  - publikowane Dane finansowe  - po zmianie
Zmiany 

prezentacyjne
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Opis zmian: 
 
1a/ Pozycja "Przychody z tytułu dywidend" w nowym układzie powiększa wynik z tytułu odsetek 
 
1b/ Pozycja "Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych ujmowanych metodą praw własności" w nowym 
układzie powiększa wynik z tytułu odsetek 
 
2/ Pozycja "Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej" w nowym układzie stanowi 
jeden z elementów pozycji: "Wynik z działalności handlowej” 
 
3/ "Wynik z emisji własnych papierów" ujęty w poprzednio prezentowanym układzie w pozycji "Wynik na 
inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach wartościowych", w nowym układzie stanowi jeden z elementów pozycji: 
"Wynik z działalności handlowej" 
 
4/ Pozycja "Wynik z wymiany" w nowym układzie stanowi jeden z elementów pozycji "Wynik z działalności 
handlowej" 
 
5/ "Wynik na papierach wartościowych dostępnych do sprzedaŜy i utrzymywanych do terminu wymagalności" ujęty w 
poprzednio prezentowanym układzie w pozycji: "Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach wartościowych", w 
nowym układzie stanowi jeden z elementów pozycji "Wynik z działalności inwestycyjnej" 
 
6/ "Wynik z rezerw na zobowiązania sporne i inne" ujęty w poprzednio prezentowanym układzie w pozycji "Pozostałe 
przychody i koszty operacyjne netto", w nowym układzie stanowi wyodrębnioną pozycję: "Wynik z rezerw" 
 
7/ "Koszty windykacji kredytów" ujęte w poprzednio prezentowanym układzie w pozycji "Pozostałe koszty 
operacyjne", w nowym układzie stanowią jeden z elementów pozycji: "Pozostałe koszty administracyjne" 
 
8/ "Odzyskane naleŜności nieściągalne netto" ujęte w poprzednio prezentowanym układzie w pozycji "Pozostałe 
przychody i koszty operacyjne netto", w nowym układzie stanowią jeden z elementów pozycji: "Wynik odpisów z 
tytułu utraty wartości kredytów i rezerw na zobowiązania pozabilansowe" 
 
9/ "Przekazane darowizny" ujęte w poprzednio prezentowanym układzie w pozycji "Pozostałe koszty operacyjne", w 
nowym układzie stanowią jeden z elementów pozycji: "Pozostałe koszty administracyjne" 
 
10/ "Wynik na sprzedaŜy środków trwałych i wartości niematerialnych” ujęty w poprzednio prezentowanym układzie w 
pozycji "Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto", w nowym układzie stanowi jeden z elementów pozycji: 
"Wynik z działalności inwestycyjnej" 
 
11/ "Przychody z tytułu refundacji kosztów administracyjnych" ujęte w poprzednio prezentowanym układzie w pozycji 
"Pozostałe przychody operacyjne", w nowym układzie stanowią wyodrębnioną pozycję: "Refundacja kosztów 
administracyjnych" 
 
12/ "Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze" ujęte w poprzednio prezentowanym układzie w pozycji "Ogólne 
koszty administracyjne", w nowym układzie stanowią wyodrębnioną pozycję: "Wynagrodzenia i inne świadczenia 
pracownicze " po uwzględnieniu korekt prezentacyjnych nr 13 
  
13/ "Koszty usług doradczych świadczonych przez oddelegowanych pracowników" ujęte w poprzednio 
prezentowanym układzie w pozycji "Ogólne koszty administracyjne" jako koszty rzeczowe, w nowym układzie 
stanowią jeden z elementów wyodrębnionej pozycji: "Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze " 
 
14/ "Pozostałe koszty administracyjne" ujęte w poprzednio prezentowanym układzie w pozycji "Ogólne koszty 
administracyjne", w nowym układzie stanowią wyodrębnioną pozycję: "Pozostałe koszty administracyjne " po 
uwzględnieniu korekt prezentacyjnych nr 7, 9 i 13  
 
15/ "Koszty amortyzacji" ujęte w poprzednio prezentowanym układzie w pozycji "Ogólne koszty administracyjne", w 
nowym układzie stanowią wyodrębnioną pozycję: "Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych środków 
trwałych i wartości niematerialnych "  
 
16/ "Odpisy na utratę wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy i utrzymywanych do terminu 
wymagalności" ujęte w poprzednio prezentowanym układzie w pozycji: "Wynik odpisów z tytułu utraty wartości 
aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe", w nowym układzie stanowią jeden z elementów 
pozycji "Wynik z działalności inwestycyjnej" 
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Zmiany prezentacji jednostkowego rachunku zysków i strat  za I kwartał 2008              w tys. zł

I.Wynik z tytułu odsetek 1 031 210 - I.Wynik z tytułu odsetek 1 031 210

37 287 /1 Przychody z tytułu dywidend 37 287

- II.Wynik z tytułu odsetek razem 1 068 497
II.Wynik z tytułu prowizji i opłat 536 025 - III.Wynik z tytułu prowizji i opłat 536 025

- 98 137 IV.Wynik z działalności handlowej 98 137

-787 /2
-1 561 /3

100 485 /4
III.Przychody z tytułu dywidend 37 287 -37 287 /1 -

IV.Wynik na instrumentach finansowych 
wycenianych do wartości godziwej 

-787 787 /2 -

V.Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) 
papierach wartościowych

1 047 -1 047 -

-2 608 /5

1 561 /3

VI.Wynik z pozycji wymiany 100 485 -100 485 /4 -

VII.Pozostałe przychody i koszty 
operacyjne netto

57 278 -5 095 V.Pozostałe przychody i koszty 
operacyjne netto

52 183

-4 514 /6

3 768 /7

-2 794 /8

424 /9

-113 /10

-1 866 /11

VIII.Ogólne koszty administracyjne -835 297 835 297 -

420 039 /12

3 906 /13

320 718 /14

90 634 /15

- -423 945 VI.Wynagrodzenia i inne świadczenia 
pracownicze

-423 945

-420 039 /12

-3 906 /13

- -324 910 VII.Pozostałe koszty administracyjne -324 910

-320 718 /14

-3 768 /7

-424 /9

- 1 866 /11 VIII.Refundacja kosztów 
administracyjnych

1 866

- -90 634 IX.Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty 
wartości rzeczowych środków trwałych i 
wartości niematerialnych

-90 634

-90 634 /15

- 4 514 /6 X.Wynik z tytułu rezerw 4 514

IX.Wynik odpisów z tytułu utraty wartości 
aktywów finansowych oraz rezerw na 
zobowiązania pozabilansowe

-37 715 2 574 XI.Wynik odpisów z tytułu utraty wartości 
kredytów i rezerw na zobowiązania 
pozabilansowe

-35 141

-220 /16

2 794 /8

- 2 941 XII.Wynik z działalności inwestycyjnej 2 941

2 608 /5

220 /16

113 /10

Dane finansowe  - publikowane Dane finansowe za I kw artał 08 - po zmianieZmiany 
prezentacyjne
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Opis zmian : 
 
1/ Pozycja "Przychody z tytułu dywidend" w nowym układzie powiększa wynik z tytułu odsetek 
 
2/ Pozycja "Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej" w nowym układzie stanowi 
jeden z elementów pozycji: "Wynik z działalności handlowej" 
 
3/ "Wynik z emisji własnych papierów" ujęty w poprzednio prezentowanym układzie w pozycji "Wynik na 
inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach wartościowych", w nowym układzie stanowi jeden z elementów pozycji: 
"Wynik z działalności handlowej" 
 
4/ Pozycja "Wynik z wymiany" w nowym układzie stanowi jeden z elementów pozycji "Wynik z działalności 
handlowej" 
 
5/ "Wynik na papierach wartościowych dostępnych do sprzedaŜy i utrzymywanych do terminu wymagalności" ujęty w 
poprzednio prezentowanym układzie w pozycji: "Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach wartościowych", w 
nowym układzie stanowi jeden z elementów pozycji "Wynik z działalności inwestycyjnej" 
 
6/ "Wynik z rezerw na zobowiązania sporne i inne" ujęty w poprzednio prezentowanym układzie w pozycji "Pozostałe 
przychody  i koszty operacyjne netto", w nowym układzie stanowi wyodrębnioną pozycję: "Wynik z rezerw" 
 
7/ "Koszty windykacji kredytów" ujęte w poprzednio prezentowanym układzie w pozycji "Pozostałe koszty 
operacyjne", w nowym układzie stanowią jeden z elementów pozycji: "Pozostałe koszty administracyjne" 
 
8/ "Odzyskane naleŜności nieściągalne netto" ujęte w poprzednio prezentowanym układzie w pozycji "Pozostałe 
przychody i koszty operacyjne netto", w nowym układzie stanowią jeden z elementów pozycji: "Wynik odpisów z 
tytułu utraty wartości kredytów i rezerw na zobowiązania pozabilansowe" 
 
9/ "Przekazane darowizny" ujęte w poprzednio prezentowanym układzie w pozycji "Pozostałe koszty operacyjne", w 
nowym układzie stanowią jeden z elementów pozycji: "Pozostałe koszty administracyjne" 
 
10/ "Wynik na sprzedaŜy środków trwałych i wartości niematerialnych" ujęty w poprzednio prezentowanym układzie w 
pozycji "Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto", w nowym układzie stanowi jeden z elementów pozycji: 
"Wynik z działalności inwestycyjnej" 
 
11/ "Przychody z tytułu refundacji kosztów administracyjnych" ujęte w poprzednio prezentowanym układzie w pozycji 
"Pozostałe przychody operacyjne", w nowym układzie stanowią wyodrębnioną pozycję: "Refundacja kosztów 
administracyjnych" 
 
12/ "Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze" ujęte w poprzednio prezentowanym układzie w pozycji "Ogólne 
koszty administracyjne", w nowym układzie stanowią wyodrębnioną pozycję: "Wynagrodzenia i inne świadczenia 
pracownicze" po uwzględnieniu korekt prezentacyjnych nr 13 
  
13/ "Koszty usług doradczych świadczonych przez oddelegowanych pracowników" ujęte w poprzednio 
prezentowanym układzie w pozycji "Ogólne koszty administracyjne" jako koszty rzeczowe, w nowym układzie 
stanowią jeden z elementów wyodrębnionej pozycji: "Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze" 
 
14/ "Pozostałe koszty administracyjne" ujęte w poprzednio prezentowanym układzie w pozycji "Ogólne koszty 
administracyjne", w nowym układzie stanowią wyodrębnioną pozycję: "Pozostałe koszty administracyjne" po 
uwzględnieniu korekt prezentacyjnych nr 7, 9 i 13 
 
15/ "Koszty amortyzacji" ujęte w poprzednio prezentowanym układzie w pozycji "Ogólne koszty administracyjne", w 
nowym układzie stanowią wyodrębnioną pozycję: "Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych środków 
trwałych i wartości niematerialnych"  
 
16/ "Odpisy na utratę wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy i utrzymywanych do terminu 
wymagalności" ujęte w poprzednio prezentowanym układzie w pozycji: "Wynik odpisów z tytułu utraty wartości 
aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe", w nowym układzie stanowią jeden z elementów 
pozycji "Wynik z działalności inwestycyjnej" 
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4 Informacja dodatkowa 

 

4.1 Opis Grupy 

Grupę Kapitałową Banku Pekao S.A. na dzień 31 marca 2009 r. stanowią Bank Pekao S.A., 
jako podmiot dominujący oraz 23 jednostki zaleŜne.  
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 marca 2009 r. ujęto niŜej 
wymienione jednostki: 

 
 

Nazwa jednostki Rodzaj działalności 

Udział Grupy 
w kapitale / 
udział w 
głosach na 
WZA / WZW 

w % 

Metoda konsolidacji lub 
metoda wyceny 

 Jednostka dominująca    

 Bank Pekao S.A.   bankowa - - 

 Jednostki zaleŜne objęte konsolidacją    

 UniCredit Bank Ltd.   bankowa 100,00 pełna 

 Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.  maklerska 100,00 pełna 

 Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o.  finansowa 100,00 pełna 

 Pekao Leasing Sp. z o.o.  leasingowa 100,00 pełna 

 Pekao Faktoring Sp. z o.o.  finansowa 100,00 pełna 

 
Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne 
S.A. 

 finansowa 65,00 pełna 

 Pekao Telecentrum Sp. z o.o.   nie prowadzi działalności 100,00 pełna 

 Centrum Kart S.A.  finansowa pomocnicza 100,00 pełna 

 Pekao Financial Services Sp. Z o.o.   usługi finansowe 100,00 pełna 

 Pekao Bank Hipoteczny S.A.*   bankowa 100,00 pełna 

 Pekao Leasing Holding S.A.  leasingowa 80,10 pełna 

 Finanse plc * pośrednictwo finansowe 100,00 pełna 

 Holding Sp. z o. o. (d. Final Holding Sp. z o.o.) zarządzanie holdingiem 100,00 pełna 

 
Jednostki pośrednio zaleŜne - zaleŜne od Pekao 
Leasing Holding S.A. 

   

 Pekao Leasing i Finance S.A. leasingowa 80,10 pełna 

 Pekao Auto Finance S.A. 
leasing samochodowy 
 i zarządzanie flotą 

80,10 pełna 

 
Jednostka pośrednio zaleŜna - zaleŜna od 
UniCredit Bank Ltd. 

   

 BDK Consulting Sp. z o.o. 
 usługi konsultingowe, 
hotelowe i transportowe 

99,99 pełna 

 Jednostki zaleŜne nie objęte konsolidacją    

 Pekao Property S.A. działalność deweloperska 100,00 nie objęta 

 Property Sp. z o.o. (w likwidacji) 
zarządzanie 

nieruchomościami 
100,00 nie objęta 

 Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. usługi call-center 100,00 nie objęta 

 
Jednostki pośrednio zaleŜne – zaleŜne  
od Holding Sp. z o.o. 

   

 PKBL S.A. (w upadłości) nie prowadzi działalności 84,51/84,79 nie objęta 

 
Jednostka pośrednio zaleŜna – zaleŜna od 
Property Sp. z o.o. (w likwidacji) 

   

 FPB Media Sp. z o.o. działalność deweloperska 100,00 nie objęta 
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Jednostki pośrednio zaleŜne – zaleŜne od Pekao 
Property S.A.  

   

 Metropolis Sp. z o.o. 
Spółka specjalnego 

przeznaczenia - działalność 
deweloperska 

100,00 nie objęta 

 Jana Kazimierza Development Sp. z o.o. 
Spółka specjalnego 

przeznaczenia - działalność 
deweloperska 

100,00 
nie objęta 

 

 Jednostki stowarzyszone z Bankiem Pekao S.A.    

 Central Poland Fund LLC  pośrednictwo finansowe 53,19  praw własności 

 Xelion Doradcy Finansowi Sp. z o.o. 
 działalność pomocnicza, 

finansowa i ubezpieczeniowa 
50,00  praw własności 

 Pioneer Pekao Investment Management S.A.  pośrednictwo finansowe 49,00  praw własności 

 Pirelli Pekao Real Estate Sp. z o.o.  
 zarządzanie 

nieruchomościami 
25,00 praw własności 

 Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.  izba rozliczeniowa 34,44  praw własności 

 CPF Management 
 zarządzanie funduszami 

inwestycyjnymi – spółka nie 
prowadzi działalności 

40,00 
 nie wyceniona metodą praw 

własności 

 Polish Banking System S.A. (w likwidacji) spółka w upadłości 48,90 
nie wyceniona metodą praw 

własności 

 PPP Budpress Sp. z o.o. (w likwidacji) spółka w upadłości 36,20 
nie wyceniona metodą praw 

własności 

 
* Procentowy udział w głosach na WZA / WZW jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Pekao S.A. 
 przedstawia się następująco: 
− spółka Holding Sp. z o. o. zaleŜna od Banku – posiada 0,04 % udział w kapitałach spółki Pekao Bank 

Hipoteczny S.A. Łączny udział Grupy w kapitale własnym spółki Pekao Bank Hipoteczny S.A. wynosi 100%, 
− spółka Holding Sp. z o. o. zaleŜna od Banku – posiada 0,02 % udział w kapitałach spółki Finanse plc. Łączny 

udział Grupy w kapitale własnym spółki Finanse plc wynosi 100%. 

Na dzień 31 marca 2009 r. skład Grupy Kapitałowej w stosunku do zaprezentowanego na dzień 
31 grudnia 2008 r. nie uległ zmianie. 
Na dzień 31 marca 2009 r. zaangaŜowanie Grupy w podmioty zaleŜne i stowarzyszone nie 
objęte konsolidacją lub wyceną metodą praw własności zostało ujęte po koszcie nabycia. Dane 
finansowe tych spółek nie są istotne dla skonsolidowanego raportu finansowego Grupy. 
 

4.2 Wyniki osi ągni ęte w I kwartale 2009 r. i czynniki maj ące na nie wpływ  

4.2.1 Wyniki Grupy 

Grupa Banku Pekao S.A. osiągnęła w I kwartale 2009 r. wynik finansowy netto przypadający na 
akcjonariuszy w wysokości 566,3 mln zł, o 27,8% niŜszy niŜ wynik za I kwartał 2008 r. (po 
wyłączeniu wyniku ze sprzedaŜy w I kwartale 2008 r. części przedsiębiorstwa CDM 
świadczącego usługi brokerskie dla klientów instytucjonalnych oraz usługi bankowości 
inwestycyjnej). 

Wyniki Grupy w I kwartale 2009 r. osiągnięto w trudnym otoczeniu makroekonomicznym, 
pozostającym pod presją sytuacji na międzynarodowych rynkach finansowych, przy 
spadających rynkowych stopach procentowych i silnej konkurencji w sektorze bankowym 
skutkującej wysokimi cenami depozytów.  

Na wyniki w I kwartale 2009 r. wpłynęła aktywność biznesowa Grupy, przejawiająca się 
znacznym wzrostem sprzedaŜy kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych, a takŜe depozytów 
detalicznych.  

Mocna struktura kapitałowa i płynnościowa Grupy Banku Pekao S.A. potwierdzona jest 
poziomem współczynnika wypłacalności i relacją kredytów do depozytów, które na koniec 
marca 2009 r. wynosiły odpowiednio 13,1% i 91,0%. Pozwala to na dalszy solidny i stabilny 
rozwój działalności.  
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Bank kontynuował politykę oferowania kredytów hipotecznych tylko w złotych. Pozostała 
wartość kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych, niemalŜe w całości 
nabytych w drodze przyłączenia wydzielonej części Banku BPH SA, stanowi 7,6% całego 
portfela kredytowego. 
Na rachunek zysków i strat w I kwartale 2008 r. wpływ miała sprzedaŜ części przedsiębiorstwa 
CDM świadczącego usługi brokerskie dla klientów instytucjonalnych oraz usługi bankowości 
inwestycyjnej; wpływ transakcji na wynik finansowy brutto wyniósł 435,6 mln zł, a na wynik 
finansowy netto 352,8 mln zł. 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat przedstawia poniŜsze zestawienie: 
 

(mln zł) 
 I kwartał 2009 I kwartał 2008 Zmiana 

Wynik z tytułu odsetek* 1 023,2  1 136,9  (10,0%) 
Przychody z tyt. dywidend i z jednostek ujmowanych 
metodą praw własności 13,1  37,5  (65,1%) 
Wynik z tytułu odsetek razem 1 036,3  1 174,4  (11,8%) 
Wynik z tytułu prowizji i opłat 528,7  610,9  (13,5%) 
Wynik z działalności handlowej 96,8  90,8  6,6% 
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 20,2  60,4  (66,6%) 
Wynik pozaodsetkowy 645,7  762,1  (15,3%) 
Dochody z działalno ści operacyjnej  1 682,0  1 936,5  (13,1%) 
Koszty działalno ści operacyjnej  (924,9) (931,8) (0,7%) 
Zysk operacyjny 757,1  1 004,7  (24,6%) 
Wynik z tytułu rezerw (0,1) 4,8  (102,1%) 
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i 
rezerw na zobowiązania pozabilansowe (91,7) (47,8) 91,8% 
Zysk z działalności inwestycyjnej 45,4  1,4  32 razy 
Zysk na sprzedaŜy działalności zaniechanej 0,0  435,6  x 
Zysk brutto  710,7  1 398,7  (49,2%) 
Podatek dochodowy (141,1) (175,0) (19,4%) 
Podatek dochodowy z tytułu zysku na sprzedaŜy 
działalności zaniechanej 0,0  (82,8) (100,0%) 
Zysk netto  569,6  1 140,9  (50,1%) 
   Przypadaj ący na akcjonariuszy spółki 566,3  1 137,5  (50,2%) 
   Przypadający na udziały mniejszości 3,3  3,4  (2,9%) 

  * Łącznie z dochodami z transakcji SWAP. 

Dochody z działalno ści operacyjnej  

W I kwartale 2009 r. Grupa osiągnęła dochody z działalności operacyjnej w wysokości 
1 682,0 mln zł i były one o 254,5 mln zł (o 13,1%) niŜsze niŜ w I kwartale 2008 r., głównie z 
powodu niekorzystnych warunków rynkowych.  
Wynik z tytułu odsetek razem zmniejszył się o 138,1 mln zł (o 11,8%) w porównaniu z 
I kwartałem 2008 r., w głównej mierze w rezultacie znacznego spadku rynkowych stóp 
procentowych, determinujących oprocentowanie kredytów, przy jednoczesnej presji na cenę 
depozytów. 
Wynik pozaodsetkowy Grupy w I kwartale 2009 r. w porównaniu z wynikiem osiągniętym w 
I kwartale 2008 r. zmniejszył się o 116,4 mln zł (o 15,3%), przede wszystkim z powodu niŜszego 
wyniku z tytułu prowizji z produktów inwestycyjnych i brokerskich oraz niŜszych pozostałych 
przychodów i kosztów operacyjnych.  
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Koszty działalno ści operacyjnej  

Koszty działalności operacyjnej utrzymane były pod kontrolą i wyniosły w I kwartale 2009 r. 
924,9 mln zł. Były one niŜsze w porównaniu z kosztami działalności operacyjnej w I kwartale 
2008 r. o 6,9 mln zł (o 0,7%).  

                            (mln zł) 

 I kwartał 2009  I kwartał 2008  Zmiana  

Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze (461,9) (477,1) (3,2%) 

Pozostałe koszty administracyjne (353,6) (355,0) (0,4%) 

Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości środków 
trwałych i wartości niematerialnych (109,4) (99,7) 9,7% 

Koszty działalno ści operacyjnej  (924,9) (931,8) (0,7%) 

Wskaźnik koszty / dochody w I kwartale 2009 r. wyniósł 55,0% wobec 48,1% w I kwartale 
2008 r.  
Na koniec marca 2009 r. w Banku zatrudnione były 19 582 osoby, w porównaniu z 19 718 
osobami na koniec 2008 r., natomiast w Grupie na koniec marca 2009 r. zatrudnionych było 
21 807 osób, w porównaniu z 21 992 osobami na koniec 2008 r.  

Wynik odpisów z tytułu utraty warto ści kredytów oraz rezerw na zobowi ązania pozabilansowe  

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i rezerw na zobowiązania pozabilansowe w I 
kwartale 2009 r. wyniósł 91,7 mln zł i był o 43,9 mln zł (o 91,8%) wyŜszy niŜ wynik w I kwartale 
2008 r.  

Relacja naleŜności z utratą wartości do naleŜności ogółem na koniec marca 2009 r. wyniosła 
5,8% w porównaniu z 5,5% na koniec 2008 r.  

 (mln zł) 

 31.03.09 31.12.08 Zmiana  

Wartość brutto naleŜności* 90 756,2  86 322,4  5,1% 

   bez utraty wartości 85 489,8  81 605,1  4,8% 

   z utratą wartości 5 266,4  4 717,3  11,6% 

Odpisy aktualizujące (4 346,0) (4 113,6) 5,6% 

Odsetki 142,8  303,2  (52,9%) 

Razem warto ść netto 86 553,0  82 512,0  4,9% 

* Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym, naleŜnościami z tytułu leasingu, 
papierami niekwotowanymi i transakcjami z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcjami buy-sell-back. 

 

 

Kredyty 
(mln zł) 

 31.03.2009 31.12.2008 Zmiana  

Kredyty brutto (kapitał)* 88 878,9 85 323,4 4,2% 

   korporacyjne (kapitał) 60 581,2 58 447,3 3,7% 

   detaliczne (kapitał) 28 297,7 26 876,1 5,3% 

* Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym, naleŜnościami z tytułu leasingu, 
z wyłączeniem papierów niekwotowanych i transakcji z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcjami buy-sell-back. 

 

Kredyty brutto klientów Grupy na koniec marca 2009 r. wyniosły 88 878,9 mln zł i były o 3 555,5 
mln zł (o 4,2%) wyŜsze niŜ na koniec 2008 r. dzięki wzrostowi zarówno kredytów detalicznych 
jak i korporacyjnych. Na koniec marca 2009 r. kredyty detaliczne wyniosły 28 297,7 mln zł, a 
korporacyjne 60 581,2 mln zł.  
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Oszczędno ści  
                       (mln zł) 

 31.03.09 31.12.08 Zmiana  

Depozyty korporacyjne 47 002,5  47 284,8  (0,6%) 

     podmioty niefinansowe 35 483,9  36 847,8  (3,7%) 

     instytucje finansowe niebankowe 4 590,7  3 602,3  27,4% 

     podmioty sektora budŜetowego 6 927,9  6 834,7  1,4% 

Depozyty detaliczne 45 938,5  41 176,9  11,6% 

Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe (SCD) 1 515,7  1 716,9  (11,7%) 

Transakcje z przyrzeczeniem odkupu i sell-buy-
back 1 432,4  1 723,4  (16,9%) 

    
Razem zobowi ązania wobec klientów (ł ącznie z 
SCD, transakcjami repo i sell-buy-back)* 95 889,1  91 902,0  4,3% 

    
Fundusze inwestycyjne zarz ądzane przez PPIM 10 991,7  12 308,4  (10,7%) 

     w tym dystrybuowane poprzez sieć Grupy 9 888,4  11 075,9  (10,7%) 

* Bez odsetek i zobowiązań w drodze 

Na koniec marca 2009 r. zobowiązania wobec klientów Grupy (depozyty klientów, 
strukturyzowane certyfikaty depozytowe, transakcje z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje 
sell-buy-back) wyniosły 95 889,1 mln zł i były o 3 987,1 mln zł (o 4,3%) wyŜsze w porównaniu z 
końcem 2008 r.  

Depozyty detaliczne i strukturyzowane certyfikaty depozytowe wyniosły 47 454,2 mln zł i 
wzrosły w I kwartale 2008 r. o 4 560,4 mln zł (o 10,6%). 

Depozyty korporacyjne łącznie z transakcjami z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcjami sell-
buy-back wyniosły 48 434,9 mln zł i zmniejszyły się w I kwartale 2009 r. o 573,3 mln zł (o 1,2%).  

Na koniec marca 2009 r. aktywa netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer 
Pekao TFI S.A. wyniosły 10 991,7 mln zł. Spadek o 1 316,7 mln zł w porównaniu z końcem 
2008 r. wynikał z niekorzystnych uwarunkowań rynkowych, negatywnie wpływających na 
wycenę aktywów, a takŜe z umorzeń funduszy inwestycyjnych.  

 

4.2.2 Struktura zysku netto 

Strukturę zysku netto Grupy przedstawia poniŜsze zestawienie: 
 (mln zł) 

  I kwartał 2009  I kwartał 2008  
Zysk netto Banku Pekao S.A. 500,1 726,6 

Podmioty konsolidowane metod ą pełn ą     

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.* 10,1 375,6 

Pekao Leasing Holding S.A.** 9,6 9,3 

Pekao Leasing Sp. z o.o. 6,2 3,8 

Pekao Bank Hipoteczny S.A.  5,6 5,6 

Pekao Pioneer PTE S.A. 4,5 4,3 

Pekao Financial Services Sp. z o.o.  2,5 4,2 

Pekao Faktoring Sp. z o.o. 2,0 1,9 

UniCredit Bank Ltd. 3,3 5,6 

Centrum Kart S.A.  1,1 2,8 

Holding Sp. z o.o. (d. Final Holding Sp. z o.o.) 0,9 - 

Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. 0,8 0,8 

Pekao Telecentrum Sp. z o.o.  0,1 0,1 

Finanse plc.  0,0 - 
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Podmioty wyceniane metod ą praw własno ści     

Pioneer Pekao Investment Management S.A. 12,3 32,1 

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 2,7 3,2 

Pirelli Pekao Real Estate Sp. z o.o. 0,7 3,4 

Central Poland Fund LLC 0,0 0,0 

Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o.  (2,0) (1,6) 

Wyłączenia i korekty konsolidacyjne*** 5,8 (40,2) 

Zysk (strata) netto Grupy przypadaj ący na akcjonariuszy 566,3  1 137,5 

*  Wynik za I kwartał 2008 r. zawiera wynik ze sprzedaŜy części przedsiębiorstwa CDM świadczącej usługi brokerskie dla 
klientów instytucjonalnych oraz usługi bankowości inwestycyjnej, 

**  W wyniku spółki został uwzględniony wynik podmiotów zaleŜnych Pekao Leasing i Finanse S.A. oraz Pekao Auto 
Finanse S.A., 

***  Obejmują transakcje wewnątrz Grupy, w tym dywidendy wypłacone za rok poprzedni przez jednostki podporządkowane, 
korekty bilansu otwarcia oraz zysk przypadający na udziały mniejszości. 

 

Wyniki Banku Pekao S.A. 

 
Główne pozycje rachunku zysków i strat Banku przedstawiają się następująco: 

 (mln zł) 

 I kwartał 2009  I kwartał 2008  Zmiana  

   Wynik z tytułu odsetek* 917,0  1 045,4  (12,3%) 
   Wynik z tytułu dywidend 0,0  37,3  x 
Wynik z tytułu odsetek razem 917,0  1 082,7  (15,3%) 
Wynik pozaodsetkowy 551,3  672,1  (18,0%) 
Dochody z działalno ści operacyjnej  1 468,3  1 754,8  (16,3%) 
Koszty działalno ści operacyjnej  (840,7) (837,6) 0,4% 
Wynik na działalno ści operacyjnej 627,6  917,2  (31,6%) 
Wynik z tytułu rezerw 0,0  4,5  x 
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i 
rezerw na zobowiązania pozabilansowe (57,2) (35,1) 63,0% 
Zysk z działalności inwestycyjnej 45,7  2,9  16 razy 
Zysk brutto  616,1  889,5  (30,7%) 
Zysk netto  500,1  726,6  (31,2%) 

  * Łącznie z dochodami z transakcji SWAP. 

Wyniki Banku w I kwartale 2009 r. osiągnięto w trudnym otoczeniu makroekonomicznym, 
pozostającym pod presją sytuacji na międzynarodowych rynkach finansowych, przy 
spadających rynkowych stopach procentowych i silnej konkurencji w sektorze bankowym 
skutkującej wysokimi cenami depozytów.  

Na wynik w I kwartale 2009 r. wpłynęła aktywność biznesowa Banku, przejawiająca się 
znacznym wzrostem sprzedaŜy kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych, a takŜe depozytów 
detalicznych.  

Zysk netto Banku Pekao S.A. w I kwartale 2009 r. wyniósł 500,1 mln zł i był o 226,5 mln zł 
(o 31,2%) niŜszy niŜ w I kwartale 2008 r.  

Podstawowe dane z zakresu bilansu Banku przedstawiają się następująco: 

 31.03.2009 31.12.2008 Zmiana  

Kredyty brutto ogółem w mln zł* 80 844,4 77 594,0 4,2% 

Relacja naleŜności z utratą wartości do naleŜności 
ogółem w % 

5,6 5,4 0,2 p.p. 

Depozyty ogółem w mln zł* 92 436,3 88 025,5 5,0% 

Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe w mln zł 1 515,7 1 716,9 (11,7%) 

Transakcje repo i sell-buy-back w mln zł 1 432,4 1 723,4 (16,9%) 

Suma bilansowa w mln zł 129 747,5 127 978,5 1,4% 

Fundusze inwestycyjne dystrybuowane poprzez sieć 
Banku w mln zł 

8 868,7 9 926,3 (10,7%) 

Współczynnik wypłacalności w % 12,5 11,6 0,9 p.p. 

* Według wartości nominalnej. 
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Kredyty klientów Banku na koniec marca 2009 r. wyniosły 80 844,4 mln zł i były o 3 250,4 mln zł 
(o 4,2%) wyŜsze w porównaniu z końcem 2008 r. dzięki wzrostowi zarówno kredytów 
detalicznych jak i korporacyjnych. Na koniec marca 2009 r. kredyty detaliczne wyniosły 26 678,7 
mln zł, a korporacyjne 54 165,7 mln zł.  
Zobowiązania wobec klientów Banku (depozyty klientów, strukturyzowane certyfikaty 
depozytowe, transakcje z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje sell-buy-back) wyniosły 95 
384,4 mln zł i były o 3 918,6 mln zł (o 4,3%) wyŜsze w porównaniu z końcem 2008 r.  

4.2.3 Opis dokona ń Banku Pekao S.A. 

Bank Pekao S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym, oferującym pełny zakres usług 
bankowych świadczonych na rzecz klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, 
prowadzącym działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Grupa Pekao 
obejmuje instytucje finansowe działające na rynkach bankowych, zarządzania aktywami, 
funduszy emerytalnych, usług maklerskich, leasingu i faktoringu.  

Bank udostępnia klientom szeroką sieć dystrybucji, z najdogodniejszym rozmieszczeniem 
placówek i bankomatów w całym kraju. Uzupełnienie sieci stanowią zespoły Doradców Klienta 
oraz sieć placówek Private Banking. Systematycznie rośnie liczba klientów korzystających 
z alternatywnych kanałów dystrybucji - centrum obsługi telefonicznej oraz platformy bankowości 
internetowej. Usługi Pekao24 (dla klientów detalicznych) oraz PekaoBiznes24 (dla klientów 
korporacyjnych) i PekaoFIRMA24 (dla klientów segmentu SME) ułatwiają zarządzanie środkami 
finansowymi, przy systematycznie poszerzanym zakresie dostępnych operacji.  

W I kwartale 2009 r. w systemie Pekao24 rozszerzono ofertę E-lok@ta o dodatkowe, dłuŜsze 
okresy deponowania środków oraz umoŜliwiono aktywację kart kredytowych u konsultanta 
TelePekao i w PekaoInternet. 

 

 31.03.2009 31.12.2008 

Liczba złotowych rachunków bieŜących (w tys. szt.)* 4 381,8 4 337,6 

   w tym pakiety (w tys. szt.) 3 228,9 3 228,6 

Liczba rachunków kredytów hipotecznych (w tys. szt.)** 183,5 180,4 

        w tym złotowych (w tys. szt.) 127,5 123,8 

Liczba klientów posiadających rachunek kredytów 
konsumpcyjnych (w tys. szt.)*** 702,3 618,3 

Liczba placówek  1 035 1 041 

Liczba bankomatów  1 899 1 891 

* Liczba rachunków łącznie z rachunkami kart pre – paid’owych.  
** Rachunki klientów detalicznych. 
*** Obejmuje PoŜyczkę Ekspresową  

Usługi dla klientów detalicznych 

Bank kontynuował politykę oferowania kredytów hipotecznych tylko w złotych, a wcześniej 
udzielone kredyty hipoteczne denominowane w walutach obcych stanowią zaledwie 7,6% dzięki 
konsekwentnej polityce w zakresie ryzyka kredytowego. 

Oferta kredytów hipotecznych została doceniona przez klientów, co przekłada się na 
konsekwentnie rosnący udział Banku w rynku sprzedaŜy kredytów hipotecznych. SprzedaŜ 
złotowych kredytów hipotecznych w I kwartale 2009 r. była o 46% wyŜsza niŜ w I kwartale 2008 
r. W lutym 2009 r. Bank Pekao S.A. osiągnął najwyŜszą pozycję w sprzedaŜy kredytów 
hipotecznych. Ponadto Expander – NiezaleŜny Doradca Finansowy – wysoko sklasyfikował 
Bank Pekao S.A. pod względem średniego czasu rozpatrywania wniosków o kredyt 
mieszkaniowy przyznając Bankowi drugie miejsce w rankingu. 

Dobre efekty uzyskano w sprzedaŜy kredytu preferencyjnego (kredyt z dopłatą w ramach 
programu „Rodzina na swoim”). Udział w rynku w sprzedaŜy tych kredytów w I kwartale 2009 r. 
wynosił blisko 30%, podczas gdy w I kwartale 2008 r. 18%.  
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W obszarze kredytów konsumpcyjnych koncentracja działań biznesowych przyniosła sukces w 
sprzedaŜy PoŜyczki Ekspresowej, dając 52% wzrost w I kwartale 2009 r. w porównaniu z 
I kwartałem 2008 r. 

W 2009 r. Bank Pekao S.A. wprowadził całkowicie nową linię kont osobistych dla kaŜdego z 
segmentów klientów. Spośród całej gamy kont klienci mogą wybrać typ rachunku w zaleŜności 
od rodzaju, skali i waluty przeprowadzanych operacji, jak równieŜ oczekiwanego poziomu 
obsługi i preferowanej drogi kontaktu z Bankiem. 

Rachunki podstawowe  

− Eurokonto Aktywne  

− Eurokonto Aktywne  

− Eurokonto Optymalne  

Rachunki dla klientów segmentu VIP i Centrum Bankowości Prywatnej:  

− Eurokonto Premium Plus  

− Eurokonto Premium  

− Eurokonto PrestiŜowe  

Rachunki dla młodych klientów:  

− Eurokonto Kieszonkowe  

− Eurokonto Intro  

Dodatkowo rachunki:  

− Eurokonto Walutowe  
− Eurokonto NET  

Usługi dla klientów korporacyjnych 

W styczniu 2009 r. Bank Pekao S.A., jako jeden z pierwszych banków, wprowadził Umowę 
Zintegrowaną Pekao. Jest to nowoczesna i kompleksowa oferta zintegrowanych produktów i 
usług finansowych opracowana dla klientów korporacyjnych, która dodatkowo umoŜliwia 
klientom korzystanie z kolejnych usług w dowolnym czasie bez konieczności zawierania 
odrębnych umów.  

Ponadto oferta dla klientów korporacyjnych została rozszerzona o: 

− usługę PekaoPrzekaz polegającą na realizowaniu przez Bank przekazów pocztowych 
zlecanych przez klienta na rzecz osób fizycznych, przydatna szczególnie w przypadku gdy 
odbiorcy nie posiadają rachunku bankowego. Płatność moŜna uruchomić równieŜ za 
pośrednictwem internetowej platformy PekaoBIZNES24. 

− nową i unikatową na rynku usług bankowości elektronicznej funkcjonalność systemu 
PekaoBIZNES24, pozwalającą klientom Banku posiadających masowych kontrahentów na 
identyfikację w trybie on-line ich numeru rachunku i natychmiastową reakcję w przypadku 
braku zapłaty w umownym terminie. Nowa funkcjonalność w znaczący sposób przyspiesza i 
ułatwia klientom identyfikację płatności przychodzących od poszczególnych kontrahentów 
oraz zapewnia elastyczne mechanizmy integracji systemów finansowo – księgowych 
klientów z bankowością elektroniczną oferowaną przez Bank. 

Osiągnięcia Banku za róŜnorodność i jakość oferowanych produktów w zakresie Finansowania 
Handlu na rynku polskim zostały uhonorowane przez Global Finance nagrodą „Best Trade 
Finance Provider Award – 2009”. 
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4.2.4 Opis dokona ń spółek 

Pioneer Pekao TFI S.A.  

Na dzień 31 marca 2009 r. wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez 
spółkę Pioneer Pekao TFI S.A. (zarządzaną przez Pioneer Pekao Investment Management S.A. 
- 49% udział Banku), wyniosła 10 991,7 mln zł i była niŜsza o 1 316,7 mln zł od stanu na koniec 
2008 r. Spadek w porównaniu z końcem 2008 r. wynikał z niekorzystnych uwarunkowań 
rynkowych, negatywnie wpływających na wycenę aktywów, a takŜe z umorzeń funduszy 
inwestycyjnych. Na koniec marca 2009 r. spółka posiadała 1 023,3 tys. otwartych rejestrów 
(spadek o 3,9% w porównaniu do końca 2008 r.) 
Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. 
przedstawiona została w poniŜszej tabeli:   

                     (mln zł) 

 31.03.2009 31.12.2008 

Aktywa netto funduszy inwestycyjnych  10 991,7 12 308,4 

- fundusze obligacyjne i rynku pienięŜnego 3 134,8 3 526,1 

- fundusze akcyjne 2 813,0 3 101,6 

- fundusze zrównowaŜone 5 043,9 5 680,7 

 

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (CDM) 

Na koniec marca 2009 r. CDM obsługiwał 182,2 tys. rachunków inwestycyjnych osiągając 
16,9% udział w rynku. Spółka prowadziła równieŜ elektroniczną obsługę rachunków 
inwestycyjnych, umoŜliwiającą kupno i sprzedaŜ wszystkich instrumentów notowanych na GPW 
i CeTO za pośrednictwem internetu. Na koniec marca 2009 r. CDM posiadał 35,6 tys. 
rachunków internetowych, o 4,6 tys. więcej w porównaniu z końcem 2008 r.  

W I kwartale 2009 r. spółka osiągnęła:  
− 4,1% udział w wartości obrotów na rynku akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. (GPW), 
− 4,1% udział w wartości obrotów kontraktami terminowymi na GPW, 
− 3,3% udział w wartości obrotów na rynku obligacji na GPW. 

UniCredit Bank Ltd. 

UniCredit Bank Ltd. działa na rynku ukraińskim jako spółka zaleŜna Banku Pekao S.A. (100% 
udziału). Bank prowadzi działalność poprzez sieć 61 oddziałów zbudowaną niemalŜe od 
podstaw (projekt typu „green field”) w ciągu ostatnich trzech lat, obsługuje 115,0 tys. klientów 
indywidualnych oraz 2,4 tys. klientów korporacyjnych. W I kwartale 2009 r. UniCredit Bank Ltd. 
osiągnął wynik netto na poziomie 3,3 mln zł. Bank utrzymuje solidną strukturę kapitałową z 
współczynnikiem wypłacalności na poziomie 13,74% na koniec marca 2009 r. 
Portfel kredytowy banku jest zdywersyfikowany, jego struktura nie wykazuje znaczącej 
koncentracji ryzyka, przy czym słabnące pogarszanie się sytuacji makroekonomicznej 
wynikające z globalnego kryzysu finansowego, nie wywarło istotnego wpływu na wyniki banku. 
Działalność i wyniki banku są na bieŜąco monitorowane, w szczególności poprzez wzmocnione 
procedury dotyczące kontroli ryzyka kredytowego i zaostrzenie procesów udzielania kredytów w 
celu zapewnienia właściwej jakości portfela kredytowego. 
 

4.3 Dane dotycz ące segmentów bran Ŝowych 

Segmentacja Grupy Pekao obejmuje następujące obszary: 

− obszar Bankowości Detalicznej - pełny zakres działalności bankowej obejmujący obsługę 
klientów indywidualnych oraz małych i mikro firm o obrotach rocznych do 10 mln zł oraz 
dochody spółek konsolidowanych metodą pełną przypisanych do działalności detalicznej, 
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− obszar Bankowości Korporacyjnej - pełny zakres działalności bankowej obejmujący obsługę 
firm średnich i duŜych oraz dochody spółek konsolidowanych metodą pełną przypisanych do 
działalności korporacyjnej, 

− obszar Działalności Skarbowej i Inwestycyjnej - zaangaŜowanie Banku na rynku 
międzybankowym, w dłuŜne papiery wartościowe oraz dochody spółek, które nie są 
przypisane innym segmentom i dochody spółek konsolidowanych metodą pełną 
przypisanych do tej działalności. 

Informacja o dochodach według segmentów branŜowych w I kwartale 2009 r. 
                   (mln zł) 

 

Obszar 
Bankowo ści 
Detalicznej 

Obszar 
Bankowo ści 

Korporacyjnej 

Obszar 
Działalno ści 
Skarbowej i 

Inwestycyjnej 

Razem 

Przychody odsetkowe zewnętrzne 708,9  725,9  443,3  1 878,1  
Koszty odsetkowe zewnętrzne 478,0  360,3  117,1  955,4  
Wynik odsetkowy zewn ętrzny  230,9  365,6  326,2  922,7  
Przychody odsetkowe wewnętrzne  694,7  574,7  (1 269,4) 0,0  
Koszty odsetkowe wewnętrzne  356,5  578,8  (935,3) 0,0  
Wynik odsetkowy wewn ętrzny  338,2  (4,1) (334,1) 0,0  
Wynik z tytułu odsetek razes  569,1  361,5  (7,9) 922,7  
Dochody nieodsetkowe  475,9  197,2  86,2  759,3  
Dochody z działalno ści operacyjnej  1 045,0  558,7  78,3  1 682,0  

     

Aktywa alokowane 36 050,3  49 947,2  33 147,3  119 144,8  
Aktywa niealokowane    14 739,1  
Aktywa ogółem     133 883,9  

     

Pasywa alokowane 60 984,1  39 110,4  9 924,1  110 018,6  
Pasywa niealokowane    23 865,3  
Pasywa ogółem    133 883,9  

     

 

Informacja o dochodach według segmentów branŜowych w I kwartale 2008 r. 
 

                   (mln zł) 

 

Obszar 
Bankowo ści 
Detalicznej 

Obszar 
Bankowo ści 

Korporacyjnej 

Obszar 
Działalno ści 
Skarbowej i 

Inwestycyjnej 

Razem 

Przychody odsetkowe zewnętrzne 778,0  703,0  526,8  2 007,8  
Koszty odsetkowe zewnętrzne 278,2  441,4  128,0  847,6  
Wynik odsetkowy zewn ętrzny  499,8  261,6  398,8  1 160,2  
Przychody odsetkowe wewnętrzne  631,4  860,8  (1 492,2) 0,0  

Koszty odsetkowe wewnętrzne  367,5  737,4  (1 104,9) 0,0  
Wynik odsetkowy wewn ętrzny  263,9  123,4  (387,3) 0,0  
Wynik z tytułu odsetek razem  763,7  385,0  11,5  1 160,2  
Dochody nieodsetkowe  501,8  254,8  19,7  776,3  
Dochody z działalno ści operacyjnej  1 265,5  639,8  31,2  1 936,5  

     

Aktywa alokowane 32 478,2  40 334,3  40 600,2  113 412,7  
Aktywa niealokowane    8 986,8  
Aktywa ogółem     122 399,5  

     

Pasywa alokowane 52 417,8  39 143,8  8 880,0  100 441,6  
Pasywa niealokowane    21 957,9  
Pasywa ogółem    122 399,5  
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4.4 Korekty z tytułu rezerw, rezerwa i aktywa z tyt ułu odroczonego podatku 
dochodowego  

                   (mln zł) 

 Grupa Bank Pekao S.A. 

 31.03.2009 31.12.2008 31.03.2009 31.12.2008 

Razem rezerwy 283,6 306,7 277,2 298,2 

 z tego:     

     rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 125,6 140,6 127,5 142,3 

     rezerwy na zobowiązania pracownicze 124,5 132,0 121,7 126,7 

     pozostałe rezerwy 33,5 34,1 28,0 29,2 

Rezerwa z tytułu podatku dochodowego 5,2 2,5 0,0 0,0 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 479,7 383,7 385,4 286,7 

 
 
 

4.5 Odpisy aktualizuj ące warto ść składników aktywów 

                   (mln zł) 

 Grupa Bank Pekao S.A. 

 I kwartał 2009  I kwartał 2008  I kwartał 2009  I kwartał 2008  

Odpisy na naleŜności kredytowe i inne 
aktywa finansowe (108,9) (49,9) (74,4) (37,3) 

Odpisy na zobowiązania pozabilansowe 17,2  2,1  17,2  2,2  

Ogółem (91,7) (47,8) (57,2) (35,1) 

 

4.6 Informacja dotycz ąca zmian zobowi ązań warunkowych lub aktywów warunkowych 

                   (mln zł) 
  31.03.2009 31.12.2008 

Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 52 171,0  50 815,7  

Zobowiązania udzielone: 35 518,5  36 558,4  

finansowe 29 785,2  31 193,6  

gwarancyjne 5 733,3  5 364,8  

Zobowiązania otrzymane: 16 652,5  14 257,3  

finansowe 3 359,0  1 960,0  

gwarancyjne 13 293,5  12 297,3  

Pochodne instrumenty finansowe 224 455,0  250 161,4  

transakcje walutowe 95 528,1  106 028,5  

transakcje stopy procentowej 122 965,8  138 361,6  

operacje papierami wartościowymi 5 961,1  5 771,4  

Inne 22 243,3  23 503,2  

Pozycje pozabilansowe razem 298 869,3  324 480,3  
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4.7 Wydarzenia po dacie bilansu 

Zmiany w Zarządzie Banku 

Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. w dniu 17 kwietnia 2009 r. odwołała Panią Katarzynę 
Niezgodę-Walczak, Wiceprezesa Zarządu Banku z pełnionej funkcji w Zarządzie Banku z dniem 
17 kwietnia 2009 r. 

Skład Zarządu Banku przedstawia się następująco: 

 Na dzień 18 kwietnia 2009   Na dzień 2 stycznia 2009 
1. Jan Krzysztof Bielecki 

Prezes Zarządu Banku, CEO 
1. Jan Krzysztof Bielecki 

Prezes Zarządu Banku, CEO 
    
2. Luigi Lovaglio 

Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku,  
Dyrektor Generalny  

2. Luigi Lovaglio 
Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku,  
Dyrektor Generalny  

    
3. Diego Biondo 

Wiceprezes Zarządu 
3. Diego Biondo 

Wiceprezes Zarządu 
    
4. Marco Iannaccone 

Wiceprezes Zarządu 
4. Marco Iannaccone 

Wiceprezes Zarządu 
    
5. Andrzej Kopyrski 

Wiceprezes Zarządu 
5. Andrzej Kopyrski 

Wiceprezes Zarządu 
    
6. Grzegorz Piwowar 

Wiceprezes Zarządu 
6.  Katarzyna Niezgoda 

Wiceprezes Zarządu 
    
7. Marian WaŜyński 

Wiceprezes Zarządu 
7. Grzegorz Piwowar 

Wiceprezes Zarządu 
    
  8. Marian WaŜyński 

Wiceprezes Zarządu 

 

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. na nową wspólną kadencję 

W dniu 5 maja 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pekao S.A powołało w skład 
Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, 
rozpoczynającej się dnia 6 maja 2009 r., następujące osoby: 

1. Paweł Dangel  
2. Paolo Fiorentino  
3. Federico Ghizzoni  
4. Oliver Greene  
5. Alicja Kornasiewicz 
6. Enrico Pavoni  
7. Leszek Pawłowicz  
8. Krzysztof Pawłowski  
9. Jerzy Woźnicki 

 

4.8 Objaśnienia dotycz ące sezonowo ści lub cykliczno ści działalno ści 

Bank świadczy usługi finansowe, na które popyt ma charakter stabilny, bez istotnego wpływu 
sezonowości. Ze względu na specyfikę działalności Banku, nie występują zjawiska sezonowości 
lub cykliczności.  

 



 

 36 

4.9 Informacja dotycz ąca emisji, wykupu i spłaty dłu Ŝnych papierów warto ściowych 

Emisja obligacji Banku Pekao S.A.  

Na podstawie Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 25 lipca 
2003 r. w sprawie emisji obligacji imiennych w ramach programu motywacyjnego Bank 
wyemitował obligacje imienne serii A i B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Banku serii F 
oraz serii C i D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Banku serii G.  

Zrealizowano wszystkie uprawnienia do objęcia akcji serii F w związku ze zrealizowaniem 
prawa pierwszeństwa wynikającego z obligacji serii A i B oraz uprawnienia do objęcia akcji serii 
G w związku ze zrealizowaniem prawa pierwszeństwa wynikającego z obligacji serii C. 

W przypadku obligacji serii D realizacja uprawnień do objęcia akcji serii G w wyniku 
skorzystania z prawa pierwszeństwa moŜe następować od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 
2012 r. 

Cena emisyjna akcji serii G wynosi 123,06 zł. 

Obligacje serii D mogły być nabywane od powiernika przez osoby uprawnione do 30 grudnia 
2008 r.  

W dniu 27 stycznia 2009 r. Bank umorzył 117 234 obligacji imiennych serii D.  

Obligacje wyemitowane przez UniCredit Bank Ltd. 

Na dzień 31 marca 2009 r. łączna wartość emisji obligacji UniCredit Bank Ltd. (według wartości 
nominalnej) wyemitowanych w 2006 r. wynosi 79 milionów hrywien, a data zapadalności 
przypada na dzień 19 stycznia 2010 r. 

Obligacje UniCredit Bank Ltd. wyemitowane w 2007 roku o łącznej wartości nominalnej 540 mln 
hrywien, z datą zapadalności przypadającą na dzień 12 listopada 2009 i opcją put na datę 
13 listopada 2008 zostały: (i) wykupione przedterminowo w październiku 2008 w wartości 
nominalnej 215 mln hrywien, (ii) wykupione w dacie put w wartości nominalnej 325 mln hrywien. 

Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe 
Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe są alternatywnymi w stosunku do tradycyjnych 
depozytów bankowych produktami inwestycyjnymi dla klientów Banku. Łączna wartość 
zobowiązań Banku z tego tytułu (kapitał) na koniec marca 2009 r. wyniosła 1 515,7 mln zł. 
Czynnych jest 31 emisji Strukturyzowanych Certyfikatów Depozytowych w złotych, euro i 
dolarach, z maksymalnym terminem wymagalności do 8 marca 2011 r. Zobowiązania z 
terminem wymagalności w 2009, 2010 i 2011 r. stanowią odpowiednio 37,6%, 43,1% i 19,3% 
zobowiązań ogółem.  
Obligacje Pekao Leasing Holding S.A.  

Łączna wartość zobowiązań spółki z tytułu obligacji na dzień 31 marca 2009 r. wyniosła 25,0 mln 
zł, z terminem wymagalności do 3 miesięcy.  

Listy zastawne Pekao Banku Hipotecznego S.A. 

Łączna wartość zobowiązań spółki z tytułu listów zastawnych na koniec marca 2009 r. wyniosła 
933,0 mln zł. Zobowiązania z tytułu listów zastawnych z terminem wymagalności od 1 do 3 lat 
stanowią 78,2% i od 3 do 5 lat 21,8% wartości nominalnej ogółem.  

4.10 Objaśnienia dotycz ące wypłaconej dywidendy 

W dniu 5 maja 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pekao S.A. podjęło uchwałę w 
sprawie podziału zysku netto Banku Pekao S.A. za 2008 r., zgodnie z którą cały zysk netto 
przeznaczony został na kapitały rezerwowe oraz fundusz ogólnego ryzyka. 
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4.11 Wskazanie skutków zmian w strukturze Grupy 

Na dzień 31 marca 2009 r. skład Grupy Kapitałowej nie zmienił się w stosunku do danych 
zaprezentowanych na dzień 31 grudnia 2008 r. 

 

4.12  Stanowisko zarz ądu odno śnie do mo Ŝliwo ści realizacji wcze śniej publikowanych 
prognoz 

W raporcie bieŜącym nr 69/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 r. Zarząd Banku Pekao S.A. podał 
prognozę wyników finansowych Banku w latach 2008 – 2010.  
Biorąc po uwagę duŜą zmienność scenariusza makroekonomicznego wynikającą z globalnego 
kryzysu finansowego, Zarząd Banku Pekao S.A. zdecydował o powstrzymaniu się w chwili 
obecnej od oceny prognozy wyników Banku na lata 2008-2010. Po ustabilizowaniu się sytuacji 
makroekonomicznej załoŜenia Planu Strategicznego Banku zostaną poddane ponownej ocenie.  
 

4.13 Informacja o akcjonariuszach posiadaj ących co najmniej 5% ogólnej liczby głosów 
na WZ Banku Pekao S.A. 

Akcjonariusze Banku Pekao S.A. posiadający bezpośrednio lub pośrednio, poprzez podmioty 
zaleŜne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku: 

Nazwa Akcjonariusza 

Liczba akcji i 
głosów na WZ 

Udział w kapitale 
zakładowym i 
ogólnej liczbie 
głosów na WZ 

Liczba akcji i 
głosów na WZ 

Udział w kapitale 
zakładowym i 
ogólnej liczbie 
głosów na WZ 

 31 marca 2009 31 grudnia 2008 

UniCredit S.p.A. 155 433 755 59,28% 155 433 755 59,28% 

Pozostali akcjonariusze 106 778 874 40,72% 106 778 874 40,72% 

Razem 262 212 629 100,00% 262 212 629 100,00% 

 

4.14 Informacja o stanie posiadania akcji emitenta przez osoby zarz ądzające 
i nadzoruj ące  

Według informacji posiadanych przez Bank, na dzień przekazania raportu osoby zarządzające 
i nadzorujące w Banku posiadały 86 946 akcji Banku Pekao S.A. Liczba akcji w posiadaniu 
osób zarządzających przedstawiona jest poniŜej: 

 

Na dzień przekazania raportu 
Imię i nazwisko 

za I kwartał 2009 r. za IV kwartał 2008 r. 
Zmiana 

Jan Krzysztof Bielecki 24 000 25 000 (1 000) 

Diego Biondo 9 500 9 500 0 

Luigi Lovaglio 40 357 40 357 0 

Marian WaŜyński 13 089 13 089 0 

Razem 86 946 87 946 (1 000) 

 

W Grupie Kapitałowej Banku Pekao S.A. realizowany jest program motywacyjny w postaci 
przyznanych opcji menedŜerskich. Programem objęty jest Zarząd Banku, pozostała kadra 
kierownicza, pracownicy kluczowi dla realizacji strategii Banku, jak równieŜ pracownicy spółek 
zaleŜnych. Osoby, które spełnią określone w programie warunki będą mogły nabyć akcje 
Banku. 
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Na dzień przekazania sprawozdania programem motywacyjnym za rok 2004 objętych jest 36 
osób na łączną liczbę 293 275 akcji, z czego 86 791 akcji będą mogły nabyć osoby 
zarządzające. Członkowie Rady Nadzorczej nie uczestniczyli w programie opcji menedŜerskich.  
Liczba opcji w posiadaniu osób zarządzających przedstawiona jest poniŜej: 

Na dzień przekazania raportu 
Imię i nazwisko 

za I kwartał 2009 r. za IV kwartał 2008 r. 
Zmiana 

Jan Krzysztof Bielecki 40 000 40 000 0 

Luigi Lovaglio 32 678 32 678 0 

Marian WaŜyński 14 113 14 113 0 

Razem 86 791 86 791 0 

 

4.15 Informacje o tocz ących si ę post ępowaniach  

W I kwartale 2009 r. liczba toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 
arbitraŜowego lub organem administracji publicznej postępowań dotyczących zobowiązań 
Grupy wyniosła 443 postępowania na łączną kwotę 864,1 mln zł, a dotyczących wierzytelności 
 3 306 postępowań na łączną kwotę 903,8 mln zł. Wartość postępowań dotyczących 
zobowiązań lub wierzytelności toczących się w I kwartale 2009 r. nie przekracza 10% kapitałów 
własnych Banku. 

Zdaniem Banku Ŝadne z pojedynczych postępowań toczących się w I kwartale 2009 r. przed 
sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŜowego lub organem administracji 
publicznej, jak równieŜ wszystkie postępowania łącznie nie stwarzają zagroŜenia dla płynności 
finansowej Banku.   

4.16 Ocena wiarygodno ści finansowej Banku Pekao S.A. 

W dniu 31 marca 2009 r. oceny wiarygodności finansowej Banku były następujące: 
 

 Fitch Ratings  

Ocena długookresowa (IDR) A 

Ocena krótkookresowa F1 

Ocena indywidualna B/C 

Ocena wsparcia 1 

Ocena perspektywy  Negatywna 

 

Standard and Poor’s 

Ocena długookresowa A 

Ocena krótkookresowa A-1 

Ocena perspektywy   Stabilna 

 
Moody’s Investors Service Ltd.  
(Oceny niezamawiane przez Bank)  

Długookresowa ocena depozytów w walutach obcych A2 

Długookresowa ocena depozytów w walucie krajowej Aa3 

Krótkookresowa ocena depozytów Prime-1 

Siła finansowa C 

Ocena perspektywy   Stabilna 
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W dniu 16 kwietnia 2009 r. Fitch Ratings w ślad za obniŜeniem ocen ratingowych UniCredit 
S.p.A. w następujący sposób zweryfikowała oceny ratingowe Banku:  

− długookresowych zobowiązań (IDR) z poziomu „A” do poziomu "A-"  
− krótkookresowych zobowiązań (IDR) z poziomu "F1" do poziomu „F2” 
− indywidualną z poziomu „B/C” do poziomu „C” 

Perspektywę ocen ratingowych Banku utrzymano jako Negatywną. 

Oceny ratingowe Banku w dalszym ciągu stanowią odzwierciedlenie bezpiecznego poziomu 
kapitalizacji i płynności, silnej marki, stabilnej i zdywersyfikowanej bazy depozytowej jak równieŜ 
adekwatnego podejścia do ryzyka kredytowego i rynkowego. 

 

4.17 Transakcje podmiotów powi ązanych 

Bank i jednostki zaleŜne w I kwartale 2009 r. nie zawarły z podmiotami powiązanymi transakcji, 
które byłyby pojedynczo lub łącznie transakcjami istotnymi i zawartymi na innych warunkach niŜ 
rynkowe.  

W I kwartale 2009 r. Bank i jednostki zaleŜne nie udzieliły poręczeń kredytu lub poŜyczki ani nie 
udzieliły gwarancji jednemu podmiotowi lub jednostce zaleŜnej od tego podmiotu, których 
łączna wartość stanowiłaby równowartość 10% kapitałów własnych Banku. 

PodwyŜszenie kapitału zakładowego Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. 

W dniu 30 stycznia 2009 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyŜszenie kapitału zakładowego Xelion. 
Doradcy Finansowi Sp. z o.o. (spółka stowarzyszona Banku) o kwotę 6 000 000 zł.  

W dniu 9 stycznia 2009 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Xelion. Doradcy Finansowi 
Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyŜszeniu kapitału zakładowego Xelion. Doradcy Finansowi 
Sp. z o.o. o kwotę 6 000 000 zł. 

PodwyŜszenie kapitału zakładowego Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. było wynikiem 
objęcia przez Bank Pekao S.A. nowoutworzonych 6 000 udziałów Xelion. Doradcy Finansowi 
Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 złotych kaŜdy udział w kapitale zakładowym Xelion. 
Doradcy Finansowi Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 3 000 000 złotych i cenie emisyjnej 
7 500 000 złotych tj. po 1 250 złotych za 1 udział oraz objęcia przez UniCredit S.p.A. 
nowoutworzonych 6 000 udziałów Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. o wartości nominalnej 
500 złotych kaŜdy udział w kapitale zakładowym Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. o łącznej 
wartości nominalnej 3 000 000 złotych i cenie emisyjnej 7 500 000 złotych tj. po 1 250 złotych 
za 1 udział.  

Po zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy zmian dotyczących podwyŜszenia kapitału - kapitał 
zakładowy Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. został podwyŜszony z kwoty 54 050 000 
złotych do kwoty 60 050 000 złotych. 

Bank Pekao S.A. posiada obecnie 60.050 udziałów Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o o 
łącznej wartości nominalnej 30 025 000 zł., co stanowi 50% kapitału zakładowego Xelion. 
Doradcy Finansowi Sp. z o.o. i daje 50% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Xelion. Doradcy 
Finansowi Sp. z o.o. 

 

4.18 Czynniki, które b ędą miały wpływ na wyniki co najmniej nast ępnego kwartału  

PrzewaŜająca część działalności Banku Pekao S.A. i spółek Grupy jest prowadzona na 
terytorium Polski, dlatego na wyniki Banku będą miały wpływ głównie wydarzenia gospodarcze 
zachodzące w kraju oraz wydarzenia międzynarodowe mające wpływ na gospodarkę krajową. 
Dane makroekonomiczne opublikowane po pierwszym kwartale świadczą o coraz 
wyraźniejszym spadku aktywności gospodarczej. Obserwowane było dalsze silne ograniczenie 
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produkcji przemysłowej, spadek eksportu z powodu dalszego osłabienia popytu zagranicznego 
wśród głównych polskich partnerów handlowych, jak równieŜ stopniowy spadek popytu 
wewnętrznego, w tym konsumpcji indywidualnej, przy wyraźnym pogorszeniu się nastrojów 
ludności. Utrzymująca się w sektorze finansowym niechęć do ryzyka w połączeniu  ze wzrostem 
ryzyka kredytowego przełoŜyły się na zaostrzenie warunków kredytowania przez sektor 
bankowy.  
Początek roku przyniósł znaczne osłabienie złotego, a następnie od połowy kwartału złoty 
wzmacniał się, podąŜając za stopniową poprawą globalnych nastrojów. Poprawiające się pod 
koniec I kwartału nastawienie wobec Polski, bazowało na zróŜnicowaniu perspektyw 
gospodarczych Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Ocenę Polski wspierały 
pozytywne opinie na temat polskiej drogi do euro, jednak prawdopodobieństwo spełnienia 
kryteriów konwergencji zmniejszało się stopniowo w trakcie pierwszego i na początku drugiego 
kwartału (szczególnie kryterium inflacyjnego i fiskalnego). 
Poziom inflacji przekroczył górne ograniczenie celu NBP juŜ w marcu. Główny wpływ na wzrost 
wskaźników inflacji w początkowej części roku miał wzrost cen regulowanych, uwidocznił się 
równieŜ wpływ słabego złotego na ceny importowanych dóbr a takŜe wzrastające ceny 
Ŝywności. MoŜna ocenić, Ŝe wpływ ten był jednak tymczasowy. Biorąc pod uwagę zanikającą 
presje inflacyjną ze względu na ujemną lukę popytową, jak równieŜ zakończenie cyklu 
podwyŜek cen energii, poziomy inflacji konsumenckiej powinny stopniowo spadać. ZagroŜeniem 
dla ogólnego wskaźnika cen mogą być nadal ceny Ŝywności.   
Rada Polityki PienięŜnej kontynuowała łagodną politykę monetarną zgodną z rozszerzającą się 
negatywną luką popytową. NajbliŜszy kwartał przyniesie prawdopodobnie wstrzymanie redukcji 
stóp procentowych, przy decydującym wpływie nowej projekcji PKB i inflacji, które Narodowy 
Bank Polski opublikuje w czerwcu.  
Sytuacja w polskiej gospodarce, jak równieŜ na całym rynku finansowym, będzie silnie zaleŜna 
od nastrojów i tendencji panujących na rynku globalnym. Pierwszy kwartał był okresem 
kontynuacji i finalizacji rozpoczętych inwestycji, kolejny kwartał moŜe jednak przynieść 
wyraźniejsze spowolnienie w zakresie nakładów inwestycyjnych. Istotna dla ogólnych warunków 
gospodarowania będzie sytuacja gospodarstw domowych, których perspektywy stopniowo 
pogarszają się. Dostosowania na rynku pracy w I kwartale przebiegały stopniowo, jednak 
II kwartał przyniesie prawdopodobnie szybsze spadki tak po stronie zatrudnienia, jak równieŜ 
płac. Będzie to miało negatywny wpływ na konsumpcję indywidualną, a co za tym idzie, na 
wzrost PKB. 
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