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1. Wst�p 

Niniejsze sprawozdanie Zarz�du Nest Bank Spółka Akcyjna (“Nest Bank S.A.“, „Bank”) obejmuje informacje 

odno�nie działalno�ci Banku w 2016 roku oraz o zdarzeniach maj�cych istotny wpływ na t� działalno��, które 

nast�piły po zako�czeniu 2016 roku. Sprawozdanie powinno by� czytane ł�cznie ze sprawozdaniem 

finansowym Nest Bank S.A. na dzie� 31 grudnia 2016 roku.  

2. Najwa�niejsze zdarzenia maj�ce wpływ na działalno�� Banku w 2016 
roku 

Rok 2016 był pierwszym rokiem realizacji nowej strategii Banku, stworzonej po zmianie inwestora 

strategicznego na jesieni 2015 roku. Nowy inwestor Banku, Porto Group Holdings Limited, której 

wi�kszo�ciowym udziałowcem jest AnaCap Financial Partners III, L.P. (dalej: „AnaCap”), jeszcze w 

pa�dzierniku 2015 roku dokonał dokapitalizowania Banku na kwot� 432,97 mln zł, co pozwoliło Bankowi 

osi�gn�� ponadprzeci�tny poziom współczynnika wypłacalno�ci, który na koniec 2016 roku wyniósł 27,47%. 

Zmiana inwestora strategicznego Banku stała si� podstaw� do stworzenia nowej strategii rozwoju Banku, której 

najwa�niejsze elementy zostały opisane w dalszej cz��ci niniejszego sprawozdania. Strategia Banku została 

zawarta w zaktualizowanym Programie Post�powania Naprawczego Banku zaakceptowanym przez KNF 

pismem z dnia 18 marca 2016 roku. 

Do najwa�niejszych wydarze� maj�cych wpływ na działalno�� Banku w 2016 roku nale��: 

• stworzenie nowej strategii marketingowej oraz wprowadzenie nowej marki Banku, z czym wi��e si�

dokonana w dniu 28 pa�dziernika 2016 roku zmiana nazwy Banku na Nest Bank S.A., 

• istotne wzmocnienie sprzeda�y segmentu Mikro, zwi�zane z reorganizacj� i rewitalizacj� sieci 

oddziałów, przebudow� oferty produktowej oraz usprawnieniem procesów, 

• kompleksowa budowa działalno�ci w segmencie Consumer Finance, obejmuj�ca kanały dystybucji, 

ofert� produktow�, procesy oraz systemy zarz�dzania ryzykiem, 

• dynamiczny wzrost liczby rachunków klientów, 

• restrukturyzacja bankowo�ci korporacyjnej, w tym w szczególno�ci sprzeda� wi�kszo�ci portfela 

korporacyjnego, 

• dostosowanie do nowej strategii procesów operacyjnych, w tym uproszczenie infrastruktury 

informatycznej, w szczególno�ci wycofanie z u�ytkowania systemu Flexcube (drugiego obok def 3000 

systemu finansowo-ksi�gowego Banku), 

• rozbudowa systemu zarz�dzania ryzykiem. 



3

3. Strategia działalno�ci Banku 

W 2016 roku zostały opracowane misja, wizja oraz warto�ci Banku. Stanowi� one fundament realizacji strategii. 

Misja Banku:   Najbardziej preferowana i rentowna marka finansowa w Polsce 

Wizja Banku:  Skutecznie reagujemy na zmiany i nieustannie usprawniamy nasze działania, aby szybko 

dostarcza� najlepsz� ofert� dla klientów indywidualnych i mikro przedsi�biorstw. Nasza marka 

jest bliska rodzinom, a oferta dost�pna dzi�ki odpowiedniemu zarz�dzaniu ryzykiem i 

wielokanałowej sieci dystrybucji. Na wszystkie działania patrzymy przez pryzmat budowy 

warto�ci firmy. 

Warto�ci, którymi pracownicy Banku kieruj� si� w codziennej pracy: 

Podstawowe zało�enia strategii Banku 

Strategia Banku zakłada systematyczny wzrost portfela kredytowego w strategicznych segmentach 

klientowskich Banku, jakimi s� mikroprzedsi�biorstwa oraz klienci detaliczni, a tak�e wycofanie si� z 

działalno�ci korporacyjnej. Strategiczna zmiana działalno�ci Banku wi��e si� z istotnymi nakładami, które w 

pocz�tkowym okresie realizacji nowej strategii przekładaj� si� na generowanie straty netto z działalno�ci. Bank 

zamierza jednak systematycznie poprawia� wyniki w kolejnych latach i osi�gn�� trwałe break even pocz�wszy 

od 2018 roku. 

Strategiczne ukierunkowanie Banku na segmenty: detaliczny oraz mikroprzedsi�biorstw oznacza koncentracj�

na wysokomar�owych, niewielkich jednostkowo transakcjach, przy odpowiednim wsparciu sprawnymi 

procesami operacyjnymi, szybkim procesem decyzyjnym i nowoczesnymi rozwi�zaniami informatycznymi. 

Celem Banku jest równie� budowa bankowo�ci relacyjnej z klientami. 

W zakresie kanałów dystrybucji planowane jest utrzymanie co do zasady obecnej sieci oddziałów własnych, 

wraz z ich dalszym wzmocnieniem zasobowym. W ramach działalnosci consumer finance Bank planuje dalszy 

rozwój nowych kanałów dystrybucji, oparty o ambitne plany budowy sieci franczyzowej. Do ko�ca 2016 roku 

Bank otworzył 80 placówek franczyzowych, a do ko�ca 2018 roku liczba ta ma wzrosn�� do 200. 
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Bank planuje kontynuacj� strategii budowy ta�szego finansowania detalicznego. W tym celu Bank zamierza 

dalej rozwija� działalno�� skoncentrowan� na pozyskiwaniu aktywnych rachunków klientów. Wsparciem tych 

planów jest rozwój rozwi�za� hi-tech dla bankowo�ci mobilnej i internetowej. 

W �wietle nowej strategii ograniczeniu uległa rola działalno�ci skarbowej, która koncentuje si� na inwestowaniu 

płynno�ci Banku, zabezpieczaniu ryzyka rynkowego, pozyskiwaniu depozytów korporacyjnych oraz rozwoju 

oferty sprzeda�owej dla klentów mikro i detalicznych.  

4. Nowa strategia marketingowa, wprowadzenie nowej marki 

W ramach nowej strategii Banku, której realizacja rozpocz�ła si� w 2016 roku, opracowano i przyj�to równie�

now� strategi� marketingow�. Strategia zakładała stworzenie i wprowadzenie na rynek nowej marki 

parasolowej, która zast�piła wykorzystywane dotychczas marki BIZ Bank i Bank SMART. Bank postawił sobie 

za cel szybkie zbudowanie �wiadomo�ci i po��danego wizerunku marki poprzez wykorzystanie szeroko 

zasi�gowych mediów.  

Pozycjonowanie 

Prace nad now� strategi� marketingow� poprzedzone zostały jako�ciowym  i ilo�ciowym procesem badawczym 

w celu zidentyfikowania postaw i potrzeb emocjonalnych klientów wobec kategorii bankowej. Na tej podstawie 

stworzono nazw� Nest Bank oraz opracowano strategiczne pozycjonowanie nowej marki, które stało si�

podstaw� do dalszych prac nad identyfikacj� wizualn� i komunikacj�. 

Pozycjonowanie odzwierciedla misj� Banku i zakłada, �e Nest Bank to Bank-Opiekun, na którym mo�na 

polega� niezale�nie od okoliczno�ci – opiekun który stoi na stra�y uniwersalnych, ponadczasowych warto�ci, 

takich jak np. bezpiecze�stwo rodziny. Co wa�ne, warto�ci te s� tak samo wa�ne zarówno dla klientów 

detalicznych, jak i osób prowadz�cych mikroprzedsi�biorstwa, dlatego marka parasolowa realizuje zało�ony cel 

strategiczny komunikacji.  

Nazwa i identyfikacja wizualna 

Prace nad identyfikacj� wizualn� obejmowały m.in. stworzenie 

logotypu (znaku marki), brand manuala (ksi�gi znaku) oraz projektu 

wn�trza oddziałów własnych i placówek partnerskich. 
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Nowa marka oraz stworzona identyfikacja wizualna zostały pozytywnie ocenione w przeprowadzonych 

badaniach konsumenckich, co wi�cej w pełni realizuj� zało�enia wypracowane na poziomie strategii i 

pozycjonowania. 

Komunikacja nowej marki do interesariuszy 

Zarówno przed, jak i w trakcie rebrandingu, zadbano o wyczerpuj�c� komunikacj� do wszystkich interesariuszy 

Banku. 

Marka Nest Banku została przedstawiona pracownikom jeszcze przed oficjalnym podaniem nazwy do opinii 

publicznej. Dedykowana sekcja w intranecie, cykl Nestletterów, a tak�e wydarzenia zorganizowane specjalnie w 

ka�dym z biur, krok po kroku przybli�ały Nest Bank pracownikom, buduj�c ich akceptacj� oraz zaanga�owanie 

w mark�.  

Dotychczasowi klienci BIZ Banku i Banku SMART, a tak�e kontrahenci Banku zostali skutecznie i z 

wyprzedzeniem poinformowani o zmianie nazwy Banku. Seria listów i  dedykowana sekcja na stronie 

internetowej Banku zbudowały akceptacj� dla czekaj�cych ich zmian. Działania te, w poł�czeniu z pozytywnym 

odbiorem samej nowej marki przez klientów pomogły utrzyma� lojalno�� i zadowolenie klientów. Jak pokazano 

w dalszej cz��ci niniejszego sprawozdania – w 2016 roku Bank istotnie zwi�kszył liczb� obsługiwanych 

klientów. 

Implementacja nowej marki 

Wprowadzeniu nowej marki towarzyszył projekt rebrandingu oddziałów oraz otwierania nowych placówek 

franczyzowych, opisane w dalszej cz��ci dokumentu. 

W czwartym kwartale 2016 roku zostały równie� wypracowane i zaimplementowane Standardy Sprzeda�y i 

Obsługi Klienta Nest Banku, obowi�zuj�ce pracowników oddziałów własnych i Sieci Partnerskiej. W pierwszym 

kwartale 2017 roku trwaj� prace nad wypracowaniem Standardów Obsługi dla wszystkich pozostałych punktów 

styku z klientem. Celem standardów jest przeło�enie pozycjonowania marki na do�wiadczenie klienta we 

wszystkich punktach styku z Bankiem. 

Gruntowne zmiany zaszły równie� w przestrzeni wirtualnej. Wraz z now� mark� przygotowano zupełnie nowy 

serwis internetowy Banku, który zast�pił działaj�ce poprzednio strony BIZ Banku, Banku SMART i FM Banku.  
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Nowe standary i wizualizacja przeło�one zostały na wszystkie aspekty komunikacji Banku. Poza wymienionymi 

wy�ej inicjatywami, zadbano zatem równie� o szereg dodatkowych szczegółów jak: oznakowanie samochodów, 

zewn�trzne i wewn�trznie oznakowanie biur Nest Banku a ko�cz�c na wzorach dokumentów. 

Komunikacja marki 

W celu efektywnego budowania �wiadomo�ci marki opracowana została platforma komunikacyjna, która 

stanowi podstaw� dla wszystkich działa� komunikacyjnych Banku, w szczególno�ci za� reklamy telewizyjnej.  

Dokładnie okre�lone zostały elementy platformy komunikacyjnej pozwalaj� zachowa� spójno�� prowadzonych 

działa� komunikacyjnych, co z kolei przekłada si� na rozpoznawalno�� marki. 

Nest Bank rozpocz�ł szeroko zasi�gow� kampani� reklamow� w listopadzie 2016 roku. W jej skład wchodz�

przede wszystkim: 

• Reklama telewizyjna, 

• Reklama w kinach, 

• Kampania odsłonowa i VOD w Internecie. 

Podstawowym celem kampanii było szybkie i skuteczne zbudowanie rozpoznawalno�ci marki, co zostało 

osi�gni�te z nawi�zk� w zaplanowanym zakresie. 

Wykres nr 1. Zaanga�owanie emocjonalne w reklam� Nest Bank 

�ródło: Raport z badania spotów, Neuroidea, N=120

W okresie od listopada 2016 roku do stycznia 2017 roku telewizyjne reklamy Nest Banku widziało co najmniej 

raz 93,3% grupy docelowej.  

Równie skutecznymi okazały si� działania prowadzone w Internecie. Kampania display spotkała si� z 

niespotykan� na rynku efektywno�ci�. �wiadczy to o synergii działa� prowadzonych w telewizji i Internecie - 

marka zapami�tana z telewizji jest cz��ciej zauwa�ana w innych miejscach. 

���������	��
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�wiadomo�� i wizerunek marki 

Prowadzone działania reklamowe buduj� rozpoznawalno�� marki zgodnie z planem, co przedstawia poni�szy 

wykres. Ju� po niecałych dwóch miesi�cach prowadzenia kampanii nowej marki, w grudniu 2016 roku marka 

Nest Bank była rozpoznawana przez 29% osób w grupie docelowej.  

Marka z miesi�ca na miesi�c wzmacnia równie� po��dany wizerunek marki rodzinnej, godnej zaufania i 

polecenia. 

Wykres nr 2. �wiadomo�� wspomagana marki Nest Bank

�ródło: Monitoring polskiego rynku bankowego, MEC A&I, All 20+, Fala 0 N=1002, Fala 1 N=1988, Fala 2 N=1716.

5. Rozwój segmentu Mikro 

W 2016 roku nast�piło istotne wzmocnienie sprzeda�y linii biznesowej Mikro, zwi�zane z reorganizacj� i 

rewitalizacj� sieci oddziałów, przebudow� oferty produktowej oraz usprawnieniem procesów 

W trakcie 2016 roku Bank udzielił kredytów w segmencie mikroprzedsi�biorstw o ł�cznej wysoko�ci 1,0 mld zł. 

Uruchomienia kredytów w tym segmencie w 2016 roku były prawie dwukrotnie wy�sze ni� w 2015 roku. 

Równie� sprzeda� w ka�dym kwartale 2016 roku była wy�sza ni� w analogicznym kwartale roku 

poprzedzaj�cego.  
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Wykres nr 3.   Sprzeda� produktów kredytowych w segmencie mikroprzedsi�biorstw w 2015 i 2016 roku 

[tys zł]

Uzyskanie tak du�ych przyrostów portfela kredytowego w segmencie mikroprzedsi�biorstw mo�liwe było m.in. 

dzi�ki zako�czonymi sukcesami wdro�eniom nowej oferty kredytowej dedykowanej mikroprzedsi�biorstwom. 

Zalety oferty kredytowej Banku zostały rownie� zauwa�one w mediach, czego przykładem mo�e by� nadanie 

kredytowi dla Profesjonalistów i Mikroprzedsi�biorców numeru 1 przez Comperia.pl. 

Prowadzone w 2016 roku projekty ukierunkowane na optymalizacj� działa� sieci własnej spowodowały 

ponadtrzykrotny wzrost efektywno�ci sprzeda�y liczony rok do roku, mi�dzy innymi w wyniku restrukturyzacji 

procesów, dzi�ki której udało si� zaoszcz�dzi� nawet 18% czasu po�wi�canego wcze�niej w sieci na działania 

nie zwi�zane bezpo�rednio z klientami Banku.  

Do ko�ca 2016 roku dokonano równie� rebrandingu i rewitalizacji 32 oddziałów w ramach wdra�ania nowej 

identyfikacji wizualnej Banku i powi�zanych standardów funkcjonalnych. Zako�czenie procesu rearan�acji całej 

sieci planowane jest na II kwartał 2017 roku. 

6. Budowa segmentu Consumer Finance 

Segment Consumer Finance w 2016 roku budowany był od podstaw wraz z realizacj� nowej strategii Banku. 

Ju� w pierwszym roku realizacji planu potwierdziła si� słuszno�� jego zało�e� kierunkuj�cych Bank na ten 

strategiczny segment działalno�ci. Dzi�ki sprawnemu uruchomieniu sieci oddziałów partnerskich, efektywnym 

procesom operacyjnym, a tak�e wzmocnieniu relacji z po�rednikami finansowymi i rozwojowi oferty 

dedykowanej dla kredytów ratalnych, udało si� pocz�wszy od II kwartału 2016 roku wystartowa� z efektywn�

sprzeda�� oferty dla klientów Consumer Finance. Uruchomienia kredytów w 2016 roku rosły praktycznie w 

ka�dym kolejnym miesi�cu (z wyj�tkiem drobnego spowolnienia w lipcu) ze �rednim miesi�cznym CAGR~26%. 

W trakcie całego 2016 roku Bank udzielił kredytów dla klientów Consumer Finance o ł�cznej wysoko�ci 

425 mln zł.  
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Wykres nr 4.   Sprzeda� produktów kredytowych w segmencie Consumer Finance w 2015 i 2016 roku  

[tys zł]

Na szczególne podkre�lenie zasługuje sukces w budowie sieci dystrybucji Consumer Finance. 

Do ko�ca 2016 roku otwarto 80 placówek fraczyzowych, co istotnie przekroczyło wcze�niej planowan�

efektywno�� procesu otwierania nowych placówek. 

Wykres nr 5.   Liczba placówek partnerski w kolejnych miesi�cach 2016 roku w porównaniu do planu

Ponadto do ko�ca 2016 roku zostały podpisane umowy z 70 du�ymi po�rednikami i 6.000 małymi agentami. 

Nale�y doda�, �e w 2016 roku Bank rozpocz�ł wykorzystywanie oddziałów własnych w celu udzielania kredytów 

dla klientów detalicznych.   
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7. Wzrost bazy rachunków klientów 

W roku 2016 Bank odnotował dalsze sukcesy w zakresie rozwoju bazy obsługiwanych rachunków bie��cych i 

oszcz�dno�ciowych klientów, zwi�kszaj�c w trakcie roku liczb� prowadzonych rachunków o 81%. Tak du�e 

wzrosty w istotnej mierze wynikały z atrakcyjno�ci oferty Banku, a tak�e z uzyskanej automatyzacji i szybko�ci 

procesu otwierania nowych rachunków. 

Wykres nr 6.   Przyrost liczby rachunków klientów detalicznych 

Wraz z liczb� obsługiwanych rachunków, istotnemu wzrostowi uległa liczba obsługiwanych przez Bank klientów 

ze 118 tys na koniec 2015 roku do 178 tys na koniec 2016 roku. 

Wychodz�c naprzeciw oczekiwaniom klientów Bank w 2016 istotnie zmodyfikował swoj� ofert� depozytow�, 

wprowadzaj�c nowe depozyty terminowe i lokaty powitalne dla nowych klientów, a tak�e unikalny produkt 

długoterminowego oszcz�dzania z premi� dla osób posiadaj�cych dzieci. Atrakcyjno�� oferty Banku została 

równie� doceniowa przez media, dzi�ki czemu lokaty Banku wielokrotnie w 2016 roku znajdowały si� na 

najwy�szych miejscach bran�owych portali. 

8. Sprzeda� portfela korporacyjnego 

Realizuj�c now� strategi� polegaj�c� m.in. na wychodzeniu z działalno�ci w segmentach korporacyjnym i 

finansowania projektów Bank wraz z zewn�trznym doradc� ju� na przełomie 2015 i 2016 roku rozpocz�ł proces 

weryfikacji mo�liwo�ci sprzeda�y posiadanego portfela kredytów korporacyjnych. Efektem tego procesu była 

transakcja sprzeda�y istotnej cz��ci portfela, która została przeprowadzona w transzach w czerwcu, lipcu oraz 

wrze�niu 2016. Ł�cznie w ramach transakcji sprzedano portfel kredytowy o warto�ci 358 mln zł. Jednorazowy 

wpływ transakcji na wynik Banku w 2016 roku był pozytywny (z uwzgl�dnieniem wyniku na transakcjach 

pochodnych, kosztach doradczych oraz rozwi�zania rezerw IBNR) i wyniósł 0,8 mln PLN brutto. Poza sam�

transakcj� sprzeda�y Bank podejmował aktywne działania zmierzaj�ce do umo�liwienia klientom uzyskania 

refinansowania ekspozycji Banku, dzi�ki czemu cz��� portfela została zrefinansowana przez inne banki lub 
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spłacona przez Klienta. Te działania wygenerowały dodatkowy wynik ksi�gowy na poziomie 0,3 mln PLN brutto. 

Dzi�ki bardzo szybkiemu rozwojowi działalno�ci Banku w strategicznych segmentach działalno�ci 

(mikroprzedsi�biorstwa i Consumer Finance) Bank nie zakłada istotnego wpływu transakcji sprzeda�y portfela 

na wynik finansowy w kolejnych okresach, ze wzgl�du na sukcesywn� alokacj� uwolnionego kapitału w nowo 

generowanych portfelach. 

Bank w ramach przyj�tej strategii przewiduje dalsze wygaszanie linii korporacyjnej Banku. W wyniku działa�

podj�tych w 2016 roku warto�� portfela korporacyjnego brutto bez rozpoznanej utraty warto�ci spadła z 470 mln 

zł na koniec 2015 roku do 104 mln zł na koniec 2016 roku.  

9. Organizacja Banku 

Struktura organizacyjna Banku 

Pod wzgl�dem organizacyjnym Bank składa si� z pi�ciu pionów oraz departamentów i oddziałów podległych 

poszczególnym Członkom Zarz�du.  

Na dzie� 31 grudnia 2016 roku Bank posiadał 51 oddziały własne, 80 placówek partnerskich oraz 

współpracował z 35 po�rednikami na szczeblu centralnym.  

Zmiany w Banku zwi�zane z realizacj� nowej strategii przeło�yły si� równie� na struktur� organizacyjn� Banku. 

Utworzone zostały jednostki i procesy wspieraj�ce rozwój Banku w strategicznych segmentach działalno�ci 

Banku (mikroprzedsi�biorstwa i Consumer Finance), a ograniczone zostały jednostki zwi�zane z wygaszanym 

obszarem działalno�ci (bankowo�� korporacyjna i finansowanie projektów). W celu optymalnego wsparcia 

realizowanej strategii w Pionie Bankowo�ci Detalicznej i Przedsi�biorstw powołane zostały dwa Obszary: 

Obszar Bankowo�ci Przedsi�biorstw i Finansowania oraz Obszar Bankowo�ci Detalicznej. 

Rysunek nr 1.   Struktura sieci własnej Rysunek nr 2.   Struktura sieci partnerskiej 
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Na dzie� zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji w skład Zarz�du Banku wchodziły nast�puj�ce 

osoby: 

Marek Kulczycki, Prezes Zarz�du, nadzoruje Pion Prezesa Zarz�du. 

Bartosz Chytła, Pierwszy Wiceprezes Zarz�du, odpowiada za Pion Bankowo�ci Detalicznej i 

Przedsi�biorstw. 

Tomasz Maciejewski, Wiceprezes Zarz�du, odpowiada za Pion Finansowy. 

Gra�yna Musiatowicz-Podbiał, Członek Zarz�du, odpowiada za Pion Operacji, Logistyki i IT. Pani Gra�yna 

Musiatowicz-Podbiał obj�ła funkcj� Członka Zarz�du odpowiedzialnego za Pion Operacji, Logistyki i IT od dnia 

28 stycznia 2016 roku. 

Michał Sobiech, Członek Zarz�du, odpowiada za Pion Ryzyka. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła 

zgod� na powołanie Pana Michała Sobiecha na członka Zarz�du Banku nadzoruj�cego zarz�dzanie ryzykiem 

istotnym w działalno�ci Banku w dniu 7 czerwca 2016 roku. 
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Schemat nr 1.   Struktura organizacyjna Nest Bank S.A. na dzie� zatwierdzenia sprawozdania do publikacji 
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Rysunek nr 3.   Struktura wiekowa pracowników Banku
Struktura zatrudnienia w Banku  

Na koniec roku Bank zatrudniał w przeliczeniu na 

pełne etaty 1.059 osób, z czego 57% stanowiły 

kobiety. 

Struktura wiekowa pracowników Banku wykazuje 

najwi�ksze zatrudnienie pracowników w 

przedziale wiekowym 26 – 35 lat.  

Spo�ród pracowników Banku zatrudnionych na 

koniec 2016 roku 475 zwi�zanych było z 

funkcjami bezpo�rednio sprzeda�owymi, a 168 

ze wsparciem sprzeda�y. Pozostali pracownicy 

zatrudnieni byli w funkcjach zwi�zanych z 

zarz�dzaniem organizacj� i operacjami.  

Rysunek nr 4.   Struktura zatrudnienia w 

głównych obszarach  

Rysunek nr 5.   Struktura zatrudnienia wg wieku 

Rysunek nr 6. Struktura zatrudnienia wg sta�u 

pracy  

Rysunek nr 7. Struktura zatrudnienia wg płci  
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Restrukturyzacja działalno�ci  

Wraz z planem nowej strategii Banku, podj�ta została decyzja o wygaszaniu obszaru korporacyjnego 

działalno�ci (linie: korporacyjna oraz finansowania projektów) wraz z przeniesieniem funkcji wsparcia do 

jednostek tzw. back office. Rozpocz�cie wdro�enia planu restrukturyzacyjnego nast�piło w listopadzie 2015 

roku. W 2016 roku, wraz z realizacj� planu restrukturyzacji oraz na podstawie do�wiadcze� we wdra�aniu nowej 

strategii Banku zidentyfikowana została potrzeba rozrzeszenia skali działa� restrukturyzacyjnych i wydłu�enia 

ich okresu równie� na 2017 rok.  

Utworzona na dzie� 31 grudnia 2016 roku rezerwa restrukturyzacyjna w kwocie 5,4 mln zł obejmuje koszty 

zwi�zane z z ustaniem zatrudnienia wraz z oczekiwanymi narzutami na ubezpieczenia społeczne. �wiadczenia 

zwi�zane z ustaniem zatrudnienia obejmuj�: wypłaty odpraw, wynagrodzenie za okres zwolnienia z 

wykonywania obowi�zków słu�bowych oraz odpowiedni� cz��� premii retencyjnej w zakresie dotycz�cym 

przyszłych okresów. 
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10. Zarz�dzanie ryzykiem 

Celem systemu zarz�dzania ryzykiem w Nest Banku S.A. jest zapewnienie zestawu praktycznych zasad, 

procesów i narz�dzi umo�liwiaj�cych ostro�ne i stabilne zarz�dzanie Bankiem. 

Bank przestrzega nast�puj�cych ogólnych zasad zarz�dzania ryzykiem: 

• system zarz�dzania ryzykiem oparty jest o pisemne zasady uj�te w „Strategii zarz�dzania ryzykiem” 

oraz szczegółowych regulaminach zarz�dzania poszczególnymi rodzajami ryzyka; 

• zakres odpowiedzialno�ci poszczególnych jednostek organizacyjnych w zakresie zarz�dzania 

ryzykiem jest �ci�le okre�lony, przy czym zapewnione jest oddzielenie funkcji pomiaru, kontrolowania i 

raportowania ryzyka od sprzeda�y oraz działalno�ci operacyjnej; 

• zarz�dzanie ryzykiem jest cz��ci� procesu cało�ciowego zarz�dzania Bankiem; 

• poziom tolerancji na ryzyko okre�lany jest w odniesieniu do kapitału ekonomicznego oraz poprzez 

strategiczne limity ryzyka i jest zatwierdzany przez Rad� Nadzorcz�; 

• Bank koncentruje si� w swojej działalno�ci na obszarach, w których posiada do�wiadczenie 

umo�liwiaj�ce rzeteln� ocen� ryzyka, natomiast wprowadzenie nowych produktów jest poprzedzone 

ocen� ryzyka z nimi zwi�zanego. 

Proces zarz�dzania ryzykiem odbywa si� w ramach zdefiniowanych zakresów odpowiedzialno�ci, zgodnie 

z przepisami wewn�trznymi oraz z wykorzystaniem odpowiedniej infrastruktury informatycznej. W celu 

zapewnienia aktualno�ci proces ten jest przedmiotem cyklicznych przegl�dów oraz weryfikacji przez audyt 

wewn�trzny. 

Schemat nr 2.  Struktura organizacyjna w zakresie obszaru zarz�dzania ryzykiem  
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Zarz�dzanie ryzykiem wpisane jest w schemat organizacyjny Banku poprzez wskazanie członka zarz�du 

odpowiedzialnego za zarz�dzanie ryzykiem, przypisanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym 

okre�lonych ról w zakresie monitorowania, pomiaru i raportowania ryzyka oraz organizacj� i zadania 

funkcjonuj�cych w Banku komitetów:  Komitetu ds. Ryzyka, Komitetu Kredytowego, Komitetu ALCO, Komitetu 

ds. Bezpiecze�stwa i Ryzyka Operacyjnego, Komitetu Kryzysowego oraz Komitetu ds. Produktów, Projektów 

Biznesowych oraz Inicjatyw Informatycznych. 

W 2016 dokonano znacz�cej optymalizacji systemu zarz�dzania ryzykiem, w tym: 

• Opracowano i wdro�ono nowy proces kredytowy oraz nowe produkty dla Mikroprzedsi�biorstw:  

o w marcu 2016 roku wdro�ono nowy produkt - Profit, dedykowany dla tzw. Profesjonalistów; 

nowy produkt został wdro�ony w nowym narz�dziu informatycznym wspieraj�cym proces 

kredytowy (Ferryt); proces kredytowy został zoptymalizowany i zautomatyzowany, 

o w lipcu 2016 roku wdro�ono nowy produkt - Enterprice, dedykowany dla klientów 

Biznesowych (Mikroprzedsi�biorstw nie b�d�cych Profesjonalistami); nowy produkt został 

wdro�ony w nowym narz�dziu informatycznym wspieraj�cym proces kredytowy (Ferryt); 

proces kredytowy został zoptymalizowany i zautomatyzowany; do oceny ryzyka wykorzystano 

now� statystyczn� tablic� skoringow�. 

• W ramach nowej linii biznesowej Consumer Finance opracowano i wdro�ono nowy system oceny 

ryzyka kredytowego oraz nowe produkty kredytowe: 

o w marcu 2016 roku wdro�ono nowy produkt – kredyt gotówkowy, wdro�ony w narz�dziu 

informatycznym wspieraj�cym proces kredytowy (Ferryt); proces kredytowy został 

zautomatyzowany; do oceny ryzyka wykorzystano nowo opracowan� tablic� skoringow�; 

o w pa�dzierniku 2016 roku wdro�ono nowy produkt – kredyt ratalny (kredyt na relatywnie 

niskie kwoty i krótkie okresy kredytowania, dla klientów o obni�onym poziomie ryzyka), 

wdro�ony w narz�dziu informatycznym wspieraj�cym proces kredytowy (Ferryt); proces 

kredytowy został zautomatyzowany; 

o rozszerzono zakres wykorzystania danych z baz zewn�trznych (ERIF, KRD, Infomonitor i BIK 

Przedsi�biorca). 

• Opracowano i wdro�ono nowy system monitorowania portfelowego ryzyka kredytowego dla 

Mikroprzedsi�biorstw i klientów detalicznych, w tym: 

o nowy miesi�czny raport ryzyka kredytowego, umo�liwiaj�cy kompleksowe monitorowanie 

poziomu portfelowego ryzyka kredytowego, 

o nowe tygodniowe raporty, umo�liwiaj�ce monitorowanie jako�ci nowoudzielanych kredytów, 

o nowy system pomiaru przewidywanej rentowno�ci nowoudzielanych kredytów, z 

uwzgl�dnieniem przewidywanego poziomu ryzyka. 

• Przeprowadzono centralizacj� funkcji zarz�dzania ryzykiem operacyjnym: 

o w sierpniu 2016 roku scentralizowano w ramach Departamentu Zarz�dzania Ryzykiem 

Operacyjnym rozproszone dot�d funkcje zwi�zane z zarz�dzaniem ryzykiem operacyjnym, 

detekcj� i procesowaniem nadu�y� zewn�trznych i wewn�trznych, zarz�dzaniem jako�ci�

danych, monitoringiem jako�ci procesów obsługi oraz zapewnieniem ci�gło�ci działania 

(BCP), 
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o wzmocniono procesy antyfraudowe oraz podj�to działania zwi�kszaj�ce stopie�

bezpiecze�stwa informatycznego, w tym w szczególno�ci zwi�zane z obszarem bankowo�ci 

elektronicznej oraz zagro�eniami internetowymi. 

• Dokonano przebudowy procesu windykacji, w tym:  

o zmian w organizacji Departamentu Windykacji,   

o stworzono proces monitorowania i raportowania produktywno�ci i efektywno�ci działa�

windykacyjnych, 

o podj�to współprac� z firmami zewn�trznymi na wczesnym etapie windykacji oraz wdro�ono 

proces skip tracing’u przy wykorzystaniu wyspecjalizowanej firmy zewn�trznej, 

o zoptymalizowano i zautomatyzowano prace Call Center Windykacyjnego, 

o optymalizacji wykorzystywanych narz�dzi, 

o przeprowadzono sprzeda� 2 portfeli kredytów dla Mikroprzedsi�biorców z utrat� warto�ci o 

rekordowej ł�cznej warto�ci bilansowej brutto ok. 130 mln zł, uzyskuj�c przy tym ceny 

znacz�co wy�sze ni� osi�gane przy sprzeda�ach portfeli z utrat� warto�ci w poprzednich 

latach. 

• Wzmocniono zarz�dzanie ryzykiem modeli poprzez: 

o wydzielenie niezale�nej komórki walidacji modeli – Departamentu Zarz�dzania Ryzykiem 

Modeli, podlegaj�cej bezpo�rednio członkowi Zarz�du nadzoruj�cemu Obszar Ryzyka,  

o wprowadzenie obligatoryjnej walidacji modeli istotnych funkcjonuj�cych w Banku, w 

szczególno�ci – kluczowych modeli scoringowych, 

o rozbudow� pomiaru ryzyka modeli oraz zatwierdzanie apetytu na to ryzyko przez Rad�

Nadzorcz� Banku. 

• Dostosowano procesy Banku do nowych przepisów zewn�trznych:  

o Rekomendacji W  - wdro�enie w I półroczu 2016 roku, 

o nowej Rekomendacji C – wdro�enie w II półroczu 2016 roku. 

11. Działalno�� operacyjna 

Technologie Informatyczne

Rok 2016 był okresem wzmo�onych działa� wdro�eniowych we wszystkich obszarach zwi�zanych z 

technologiami informatycznymi. Wynikało to przede wszystkim z realizacji nowej strategii Banku, a w 

szczególno�ci: niezb�dnej rozbudowy rozwi�za� informatycznych dla potrzeb procesów i produktów 

dedykowanych dla strategicznych segmentów działalno�ci Banku (mikroprzedsi�biostwa oraz Consumer 

Finance). Zmiany w procesach biznesowych Banku, spowodowały równie� konieczno�� rewizji 

wykorzystywanej w Banku architektury rozwi�za� IT, a szczególnie eliminacj� rozwi�za� dubluj�cych 

funkcjonalno�ci lub nie odpowiadaj�cych projektowanemu rozwojowi Banku. Poza powy�szymi dwoma 

głównymi strumieniami zmian, realizowane były równie� projekty zainicjowane w  2015 roku (zwłaszcza w 

obszarze infrastruktury), jak i te wynikaj�ce z  przeprowadzonych kontroli i audytów, rekomendowanych zmian 

regulacyjnych czy wynikaj�ce ze zmian w strukturze organizacyjnej Departamentu Technologii Informatycznych. 
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Główny ci��ar prac obszaru technologii informatycznej skupiony został na dostosowaniu architektury 

systemowej do obecnej strategii biznesowej, ukierunkowanej na klienta indywidualnego i 

mikroprzedsi�biorstwa, tak aby uzyska� zakładane cele tj. w szczególno�ci:  

- zwi�kszenie efektywno�ci i wykorzystania posiadanych i nowo tworzonych systemów,  

- eliminacj� nadmiarowo�ci w�ród systemów IT,  

- zapewnienie zgodno�ci z wymaganiami bezpiecze�stwa oraz optymalizacj� kosztów zwi�zanych z 

utrzymaniem całej infrastruktury informatycznej.  

Dbaj�c o rosn�c� dojrzało�� organizacyjn� w zakresie technologicznym Bank realizował działania zwi�zane z 

procesem definiowania i uzgadniania z kluczowymi klientami wewn�trznymi, warunków �wiadczenia usług 

(SLA), ich  monitorowania oraz wykrywania i przeciwdziałania �ródłom incydentów w obszarze systemów IT. 

W 2016 roku Bank przeprowadził równie� istotne zmiany organizacyjne w obszarze IT, w�ród których nale�y 

podkre�li� istotn� rozbudow� stanu osobowego tego obszaru, który na koniec 2016 roku liczył ł�cznie 78 

pracowników w porównaniu z 44 pracownikami na koniec 2015 (co stanowi 77% przyrost).  

Architektura systemów IT

Od pocz�tku 2016 roku rozpocz�to prace zwi�zane z analiz� portfela systemów IT i aktualizacj� ogólnych 

schematów architektury IT, odzwierciedlaj�cych stan bie��cy. W kolejnych kwartałach zostały wzmocnione 

kompetencje Banku głównie w zakresie zarz�dzania zło�ono�ci� i spójno�ci� architektury IT poprzez powołanie 

dedykowanej roli Głównego Architekta IT, który odpowiedzialny jest za nadzór nad planowaniem i 

projektowaniem modeli architektury IT.  

W kolejnym kroku zaplanowana została mapa drogowa procesu optymalizacji architektury systemów IT, 

obejmuj�ca wył�czenie z u�ytkowania ok. 30% istniej�cych systemów i aplikacji IT, których funkcjonalno�ci s�

dublowane w innych rozwi�zaniach lub które wykorzystuj� technologi� niewspieran� przez producentów.  

W drugiej połowie 2016 roku zostały wdro�one pierwsze kluczowe projekty zwi�zane z dochodzeniem do 

docelowej architektury systemów informatycznych. Finalnie został przygotowany schemat bie��cej architektury 

kluczowych systemów, jak równie� struktura systemów jakiej osi�gni�cie planowane jest na koniec 2017. 

Strategiczne projekty IT

W 2016 roku w obszarze architektury aplikacji IT zrealizowano w cało�ci b�d� zako�czono pierwsze etapy 

wdro�enia projektów IT, w ramach przyj�tego w organizacji portfela projektów strategicznych. Projekty te 

obejmowały w szczególno�ci: 

- aktualizacj� głównego systemu bankowego (upgrade def3000 do wersji 12), 

- sukcesywne wył�czanie z u�ytkowania operacyjnego systemu FlexCube oraz towarzysz�cych 

systemów: Kondor+, IFS Factoring, Internet banking for corporate customers i pozostałe, mniejsze, 

powi�zane z nimi aplikacje, 

- zmiany zwi�zane z rebrandingiem na now� marke „Nest Bank” we wszystkich systemach IT, 

- wdro�enie dodatkowego moduł def3000/SP dla potrzeb obsługi zaj�� egzekucyjnych), 
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- wdro�enie nowego portalu do obsługi procesów sprzeda�y „Falcon” wykorzystywanego głównie przez  

Po�redników, Franczyzobiorców oraz w strategicznych liniach biznesowych Banku, 

- wdro�enie elektronicznego archiwum dokumentów, wspieraj�cego efektywno�� procesów 

biznesowych i obni�aj�ce koszt zarz�dzania dokumentami. 

Bezpiecze�stwo IT 

W 2016 roku wzmocniono kontrole i rozwi�zania IT u�ywane w Banku w zakresie cyberbezpiecze�stwa. 

Dostosowywano �rodki kontroli i bezpiecze�stwa w zakresie płatno�ci internetowych (bankowo�� internetowa i 

bankowo�� mobilna), jak równie� zrealizowano wdro�enia dedykowanych rozwi�za� w ramach pełnego 

dostosowania do wymogów rekomendacji regulacyjnych, w szczególno�ci:  

- wdro�ono funkcjonalno�ci umo�liwiaj�ce ustalanie limitów transakcji zlecanych w kanałach 

elektronicznych oraz wdro�ono moduł poczty wewn�trznej do kontaktów z Klientem Banku, 

- udost�pniono Klientom Banku mo�liwo�� pobierania wyci�gów poprzez dedykowany portal www, 

- wdro�ono standard 3D-Secure w obszarze kart płatniczych zapewniaj�cy u�ytkownikowi mo�liwo��

wyboru przez niego opcji silnego uwierzytelniania płatno�ci internetowych oraz, 

- rozpocz�to wdro�enie nowego systemu do obsługi wyci�gów bankowych. 

Wzmocniono równie� rozwi�zania bezpiecze�stwa w warstwie infrastrukturalnej poprzez:  

- wdro�enie systemu umo�liwiaj�cego monitorowanie polityk bezpiecze�stwa skonfigurowanych na 

urz�dzeniach firewall,  

- uruchomienie bezpiecznej sie� WiFi w pomieszczeniach central Banku i we wszystkich 

rewitalizowanych oddziałach. W ramach projektu tego wydzielono sie� pracownicz� oraz dedykowan� i 

odseparowan� sie� dla potrzeb klientów i go�ci,  

- wł�czono usług� ochrony sieci przed atakami typu DDoS. 

Monitoring systemów IT oraz zapewnienie poziomów wsparcia usług (SLA) 

W 2016 roku, sukcesywnie wdra�ane były dodatkowe funkcjonalno�ci monitoringu dla komponentów 

sprz�towych (urz�dzenia sieciowe i serwery). Finalnie przeprowadzono prace konfiguracyjne dla komponentów 

warstwy aplikacyjnej co umo�liwiło przygotowanie bazy technologicznej monitoringu dla uzgodnionych  z 

klientami wewn�trznymi, warunków �wiadczenia usług (SLA). 

Pod koniec roku 2016 rozpocz�to równie� prace zwi�zane z wdro�eniem rozwi�zania klasy Application 

Performance Monitoring (APM) w celu monitorowania wydajno�ci i sprawno�ci działania systemów IT z 

perspektywy u�ytkowników oraz identyfikacji przyczyn ewentualnych problemów w tym zakresie.  

D���c do podnoszenia poziomu dojrzało�ci organizacyjnej, w 2016 roku rozpocz�to proces formalizowania 

wewn�trznych umów �wiadczenia usług (SLA). Umowy te zawierane mi�dzy poszczególnymi obszarami Banku 

a Departamentem Technologii Informatycznych, zawieraj� zarówno okre�lenie zapewnianych parametrów usług 

systemowych jak np.: dost�pno�ci, wydajno�ci czy nadmiarowo�ci mocy, jak równie� parametrów usług 

procesowych, charakterystycznych dla danego obszaru merytorycznego Banku.  
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W celu realizacji zobowi�za� podj�tych w zawartych i projektowanych umowach, przygotowane zostały 

odpowiednie rozwi�zania technologiczne i organizacyjne jak np.: wdro�enie niezb�dnej funkcjonalno�ci 

workflow procesów obsługi zgłosze� Service Desk IT wraz z katalogiem usług i incydentów. Dodatkowo 

powołano nowe jednostki organizacyjne w strukturze IT, takie jak: Biuro Zapewnienia Jako�ci  oraz Biuro 

Realizacji Zmian. Obie jednostki stanowi� silne uzupełnienie kompetencyjne i reprezentuj� nowe kwalifikacje 

pozyskane i wzmocnione w ci�gu 2016 roku. 

Infrastruktura sieciowa i telekomunikacyjna 

Znacz�ce zmiany zostały dokonane tak�e w obszarze Infrastruktury IT. Ze wzgl�du na wysoki stopie�

skomplikowania zada� analityczno-konfiguracyjnych projekty wdro�eniowe dla infrastruktury IT realizowane były 

etapami, w kolejnych kwartałach 2016 roku. W tym czasie zrealizowano kluczowe prace dotycz�ce modernizacji 

sieci rozległej, w szczególno�ci dotycz�ce uzupełnienia infrastruktury IT o nowe przeł�czniki 10Gb oraz 

wdro�enie aplikacji dedykowanej do monitoringu parametrów pracy urz�dze� sieciowych w Data Center. 

W 2016 wdro�ono równie� system videokonferencji umo�liwiaj�cy poł�czenia pomi�dzy wszystkimi 

lokalizacjami Banku oraz z partnerami zewn�trznymi. W 2016 roku zako�czono tak�e prace dotycz�ce zmian 

infrastruktury telekomunikacyjnej, polegaj�ce na wzmocnieniu bezpiecze�stwa wykorzystywanych rozwi�za�

poprzez wdro�enie redundancji wybranych komponentów �rodowiska i przeniesieniu warstwy aplikacyjnej do 

�rodowiska zwirtualizowanego na Platform� Wysokiej Dost�pno�ci.  

Dodatkowo w celu optymalizacji kosztów operacyjnych w obszarze wydruków biurowych, a tak�e w celu 

zapewnienia skuteczniejszego zarz�dzanie ochron� danych wdro�ono centralny system wydruków w Banku. 

Operacje i logistyka 

Wraz z reorganizacj� dostosowuj�c� działalno�ci Banku do realizacji nowej strategii, konieczne było 

odpowiednie dostosowanie procesów operacyjnych wspieraj�cych efektywn� realizacj� zakładanych celów. Rok 

2016 był dla Banku okresem ci�głego rozwoju i d��enia do doskonało�ci procesów zarówno nastawionych na 

klientów zewn�trznych, jak i procesy wsparcia. 

W�ród najistotniejszych projektów zrealizowanych w 2016 roku w tym zakresie mo�na wymieni� m.in.: 

- Centralizacj� obsługi klienta – jeden zespół dedykowany obsłudze reklamacji, zapytaniom oraz 

wsparciu u�ytkowników oraz wprowadzenie nowych zasad rozpatrywania reklamacji oraz instytucji 

rzecznika interesu klienta, 

- Wdro�enie nowych standardów i minimalnych poziomów obsługi w dedykowanym Call Centre dla 

klientów Banku – pierwszej linii obsługi klienta, 

- Usprawnienie obsługi po�redników finansowych, wraz ze zwi�kszeniem cz�stotliwo�ci raportowania, 

- Wprowadzenie nowego procesu autoryzacji nowych po�redników finansowych. 

W celu dalszej optymalizacji procesów zakupowych w Banku uruchomiony został w drugiej połowie 2016 roku 

proces Centralnego Kupca, wspieraj�cy Bank w optymalizacji bazy kosztowej oraz uzyskiwaniu najbardziej 

korzystnych dla Banku ofert. Szacowane oszcz�dno�ci zwi�zane z tym procesem wyniosły w 2016 roku ok 20% 

warto�ci procesowanych zamówie�. 
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W trakcie 2016 roku rozbudowana została struktura lokalizacji Centrali Banku, wraz z budow� nowej Centrali w 

Gda�sku, obsługuj�cej przede wszystkim segment Consumer Finance oraz jednostki operacyjne i IT, oraz 

zmiana lokalizacji w Warszawie. 

System Informacji Zarz�dczej 

W 2016 roku wprowadzone zostały nowe procesy b�d� znacz�ce usprawnienia dotychczasowych procesów w 

obszarze SIZ. Zmiany te w szczególno�ci obj�ły: 

- Wdro�enie performance managementu w Banku, 

- Wdro�enie nowego podziału na linie biznesowe (wraz z nowym systemem FTP w całym Banku), 

- Wprowadzenie nowego procesu i narz�dzi w obszarze bud�etowania i planowania finansowego 

(w tym: nowy centralny model do planowania finansowego integruj�cy wszystkie obszary planowania), 

- W zakresie zarz�dzania ofert� cenow� modyfikacja procesu uzale�niaj�cego cen� klienta od jego 

profilu ryzyka, wraz z alokacj� kosztów, 

- Usprawnienie procesu zarz�dzania i kontroli kosztów, 

- Utworzenie funkcji PMO – centrum oceny i zarz�dzania portfelem projektów, 

- Zwi�kszono efektywno�� procesów zamkni�cia miesi�ca, 

- Zaktualizowano oraz istotnie rozszerzono proces raportowania wewn�trznego. 

HR 

Najwa�niejsze zrealizowane zmiany i projekty w dziedzinie HR w 2016 roku to: 

- wdro�enie nowych systemów premiowych, 

- przeprowadzenie procesu „job grading” stanowisk pracy w Banku, 

- zaimplementowanie programu rozwoju kompetencji menad�erskich, 

- wprowadzenie skorygowanego programu szkole� dla nowych pracowników Banku. 

12. Podsumowanie wyników finansowych Banku w 2016 roku 

Nest Bank S.A. zamkn�ł rok finansowy 2016 strat� netto w wysoko�ci -76,9 mln zł. Wynik ten jest lepszy 

od wyniku za rok 2015 o 23,9 mln zł. Analizuj�c osi�gni�t� przez Bank strat� nale�y zwróci� uwag� na: z jednej 

strony istotne koszty obci��aj�ce wyniki 2016 roku zwi�zane z rozpocz�ciem realizacji nowej strategii Banku, a 

z drugiej strony na rosn�ce wyniki na podstawowej działalno�ci Banku (wynik odsetkowy i prowizyjny), które 

wskazuj�, �e realizacja nowej strategii zaczyna przynosi� oczekiwane efekty. 

W 2016 roku wynik z tytułu odsetek wyniósł +153,5 mln zł (w porównaniu ze +125,8 mln zł w 2015 roku) a wynik 

z tytułu opłat i prowizji +33,6 mln zł (w porównaniu z +30,1 mln w 2015 roku). Wynik z tytułu operacji 

finansowych instrumentami przeznaczonymi do obrotu, pozycji wymiany oraz na sprzeda�y aktywów 

dost�pnych do sprzeda�y w 2016 roku wyniósł +1,4 mln zł i był o -8,3 mln ni�szy ni� w 2015 roku. Koszty 
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wynagrodze� oraz pozostałe koszty działalno�ci wraz z amortyzacj� wyniosły w 2016 roku -197,0 mln zł (w 

2015 roku -145,8 mln zł). Wynik z tytułu ryzyka w 2016 roku wyniósł -79,9 mln zł w stosunku do -127,0 mln zł w 

2015 roku. Na wynik z tytułu ryzyka zło�yły si� odpisy z tytułu utraty warto�ci (-89,3 mln zł w 2016 roku oraz  

-127,5 mln zł w 2015 roku), oraz dodatni wynik na sprzeda�y portfeli kredytowych i innych nalezno�ci (+9,4 mln 

zł w 2016 roku oraz +0,5 mln zł w 2015 roku). 

W zwi�zku z realizacj� nowej strategii w 2016 roku Bank poniósł istotne koszty zwi�zane z inwestycjami w 

rozwój. W efekcie tego koszty operacyjne Banku wzrosły w 2016 roku w stosunku do roku ubiegłego o 

50,1 mln zł i wyniosły 188,2 mln zł. Najwi�kszy wzrost został odnotowany w ramach kosztów pracowniczych 

(przyrost o 29,7 mln zł) w zwi�zku ze wzrostem zatrudnienia (w tym głównie rozwój sieci sprzeda�y własnej) 

oraz systemem premiowym dla pracowników Banku. Wy�sze o 15,3 mln zł koszty marketingu s� zwi�zane 

przede wszystkim z promocj� nowej marki Nest Bank (koszty kampanii w mediach, koszty agencji kreatywnych, 

koszty akwizycji rachunków). Istotny wzrost został równie� odnotowany na kosztach podwykonawców - w 

zakresie usług teleinformatycznych, zwi�zanych z rozwojem infrastruktury Banku oraz realizowanymi projektami 

inwestycyjnymi, jak równie� usług doradztwa (w tym głównie koszty jednorazowe  dotycz�ce sprzeda�y portfela 

korporacyjnego oraz przygotowaniai wdro�enia programu ci�głego doskonalenia w Banku). 

W zwi�zku z odnotowan� przez Bank w 2016 roku strat�, wska�nik Koszty / Przychody (Cost Income Ratio) za 

2016 rok wyniósł 182% (z uwzgl�dnieniem kosztów ryzyka). Wska�nik wyliczony jako warto�� procentowa 

kosztów administracyjnych i amortyzacji wzgl�dem sumy wyniku odsetkowego, prowizyjnego i operacji 

finansowych przed kosztami ryzyka za 2016 rok wyniósł 105%. 

Rentowno�� aktywów (RoA) za 2016 rok wyniosła -2,53%. 

Suma bilansowa na koniec roku 2016 wyniosła 2.924 mln zł  w stosunku do 3.157 mln zł na koniec roku 2015. 

Zmiana była  skutkiem z jednej strony przyrostów portfela kredytowego w strategicznych segmentach 

działalno�ci Banku (mikroprzedsi�biorstwa i Consumer Finance), a z drugiej strony  sprzeda�y istotnej cz��ci 

portfela kredytów korporacyjnych i finansowania projektów, a tak�e systematycznego zwi�kszania efektywno�ci 

zarz�dzania płynno�ci� Banku. Najwi�kszymi pozycjami aktywów były papiery warto�ciowe (705 mln zł), 

Tabela nr 1.  Zmiana podstawowych kategorii rachunku zysków i strat Banku r/r

8�#���9:� 2016 2015 r/r r/r [%] 

Wynik odsetkowy ()��%�&� (�)���%� ���&��� ����
Wynik prowizyjny ���)&%� �$�$��� ��%')� (���
Wynik z operacji handlowych (�%(�� ��&�'� 4'���'� 4')��
Koszt ryzyka 4���''�� 4(���$��� %��(%�� 4����
Koszty operacyjne 4(''�(�'� 4(�'�$�(� 4)$�$'�� �&��
Amortyzacja 4'�'()� 4��&)'� 4(�()�� ()��
Pozostałe koszty i przychody 4���(%� 4(������ ((�)(�� 4'%��
Wynik brutto 4�$�&'(� 4(�$����� �$��)&� ��
Podatek (���'�� �$�($%� 4&��(�� ��
Wynik netto 4�&�'�)� 4($$�'�%� ������� ��
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kredyty i po�yczki (1.968 mln zł), nale�no�ci mi�dzybankowe (26 mln zł) oraz kasa i operacje z Bankiem 

Centralnym (77 mln zł). Warto�� maj�tku trwałego wyniosła 58 mln zł.  

Aktywa były finansowane przede wszystkim z kapitałów własnych o ł�cznej warto�ci 538 mln zł oraz depozytów 

klientów (bie��cych i terminowych) wynosz�cych 2.288 mln zł.  

Stan zobowi�za� pozabilansowych z tytułu udzielonych otwartych linii kredytowych oraz gwarancji na koniec 

2016 roku wyniósł 103,0 mln zł, w stosunku do 236,5 mln zł na koniec 2015. 

13. Adekwatno�� kapitałowa Banku 

Współczynnik wypłacalno�ci Banku na koniec 2016 roku wyniósł 27,51% a całkowita ekspozycja na ryzyko 

1.763 mln zł. Struktur� całkowitego wymogu kapitałowego przedstawia poni�sza tabela:  

Tabela nr 2. Wysoko�� wymogów kapitałowych na koniec 2016 roku 

Wymóg kapitałowy z tytułu: Warto�� w tys. zł

Ryzyka kredytowego oraz ryzyka kredytowego kontrahenta 114 954

ryzyka kredytowego 114 856

ryzyka kredytowego kontrahenta 98

Ryzyka zwi�zanego z korekt� wyceny kredytowej (CVA) 51

Ryzyka rynkowego 261

ryzyka ogólnego stóp procentowych 261

Ryzyka operacyjnego 25 784

Wymogi kapitałowe razem 141 050
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Kapitał regulacyjny (wymogi kapitałowe) Banku obliczane s� w �ci�le okre�lony sposób dla wymienionych w 

przepisach rodzajów ryzyka, zgodnie z zasadami okre�lonymi w Rozporz�dzeniu CRR (Rozporz�dzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów 

ostro�no�ciowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniaj�ce rozporz�dzenie (UE) nr 

648/2012). W procesie wyznaczania adekwatno�ci kapitałowej ka�da z klas ekspozycji klasyfikowana jest 

zgodnie z Artykułem 112 Rozporz�dzenia CRR do poszczególnych klas ekspozycji. W strukturze ekspozycji 

kredytowych Banku dominuj� ekspozycje zaklasyfikowane do kategorii ekspozycji detalicznych (75% ł�cznego 

wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego i ryzyka kredytowego kontrahenta). 

Tabela nr 3. Wymogi w zakresie funduszy własnych na 31 grudnia 2016 roku 

  Warto�� w tys. zł 

Kapitał podstawowy Tier I 485 094 

Kapitał dodatkowy Tier I 0 

Kapitał Tier 1 (kapitał Tier 1 = podstawowy Tier I + dodatkowy Tier I) 485 094 

Kapitał Tier II 0 

Ł�czny kapitał (ł�czny kapitał = kapitał Tier I + kapitał Tier II) 485 094

Aktywa wa�one ryzykiem razem 1 763 124

Współczynniki kapitałowe 

Kapitał podstawowy Tier I (wyra�ony jako odsetek ł�cznej kwoty ekspozycji na ryzyko) 27,51% 

Kapitał Tier I (wyra�ony jako odsetek ł�cznej kwoty ekspozycji na ryzyko) 27,51% 

Ł�czny kapitał (wyra�ony jako odsetek ł�cznej kwoty ekspozycji na ryzyko) 27,51%
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