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1. STRESZCZENIE DLA KIEROWNICTWA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Wprowadzenie  
 
 

Grupa Santander jest obecnie jedną z największych grup 

finansowych na świecie. Zajmuje wyjątkową pozycję w 

bankowości międzynarodowej i posiada solidną bazę 

franczyzową oraz wysoki stopień dywersyfikacji 

geograficznej. 

 
Na koniec roku 2013 Santander był największym bankiem w 
strefie euro i jedenastym bankiem na świecie pod względem 
kapitalizacji rynkowej, która wyniosła 73.735 mln EUR. 
Santander to globalna, ponadnarodowa grupa bankowa. 

 
Grupa Santander prowadzi szeroką działalność, realizuje 
transakcje i świadczy usługi związane z ogólną działalnością 
bankową. Model biznesowy Grupy koncentruje się na 
produktach i usługach bankowości komercyjnej 
dopasowanych do potrzeb klientów detalicznych, małych 
i średnich przedsiębiorstw oraz klientów korporacyjnych. 
Grupa posiada globalną sieć 13.927 oddziałów, największą 
wśród międzynarodowych banków, poprzez które obsługuje 
ponad 100 mln klientów. Wartość aktywów brutto Grupy 
wyniosła 1.116 mld EUR. Grupa zarządza środkami w 
wysokości 1.241 mld EUR we wszystkich segmentach 
klientów oraz posiada 3.3 mln akcjonariuszy i niemal 183.000 
pracowników. Blisko 87% przychodów Grupy pochodzi z 
segmentu bankowości komercyjnej. 

 
Grupa posiada wysoki stopień dywersyfikacji geograficznej – 
jest obecna na dziesięciu kluczowych rykach, na których 
posiada znaczące udziały. Jej działalność jest dobrze 
zrównoważona między rynkami rozwiniętymi a rozwijającymi 
się. 

 
 

Wprowadzenie do Raportu przedstawia kluczowe 

czynniki, które wpłynęły na wyniki Grupy Santander w 

roku 2013 i nakreśla kontekst gospodarczy i finansowy dla 

Filara III w roku 2013. 
 
 

 

Uwaga: Rozdział 4 Raportu Rocznego za rok 2013 zawiera 
szczegółowe wyniki Banco Santander za rok 2013. 

 

Podstawowe informacje  

W roku 2013 Grupa Santander funkcjonowała w środowisku 
powolnego wzrostu gospodarczego, historycznie najniższych 
stóp procentowych, silnych nacisków ze strony regulatorów na 
niektórych rynkach oraz deprecjacji walut Ameryki Łacińskiej 
i funta w stosunku do euro. 
 
Gwałtowny wzrost wyników: w roku 2013 Grupa Santander 
uzyskała zysk przypisany w wysokości 4.370 mln EUR, o 90% 
wyższy niż w roku poprzednim. 
 
Grupa wypracowuje przychody w tempie ponad 10.000 mln 
EUR kwartalnie (przy stałych kursach wymiany). 
 
 
 
 
 

Od dwóch lat koszty utrzymują się na tym samym poziomie.  

 

Znaczne generowanie kapitału i poprawa płynności. Wskaźniki 
kapitałowe i płynnościowe utrzymują się na bardzo 
bezpiecznym poziomie. 

 

 
 
 
 

Działalność komercyjna i przychody  

Saldo kredytów Grupy spadło o 2%, a wzrost osiągnięty w 
krajach rozwijających się (+14%) nie zrekompensował w pełni 
niskiego popytu na kredyty w dojrzałych gospodarkach (-6%), 
pomimo dobrych wyników uzyskanych w sektorze MŚP, w 
szczególności w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Z drugiej strony o 
0,1% wzrosły depozyty w całej Grupie przy istotnym wzroście 
udziałów w rynku hiszpańskim w ciągu ostatnich dwóch lat. 

 
Pomimo nadal trudnego otoczenia, Grupa zdołała 
wypracować kwartalny przychód w wysokości ok. 10.000 
mln EUR (pomijając wpływ kursów wymiany), uzyskując 
39.753 mln EUR przychodu w skali roku. 

 
Koszty utrzymały się niemalże na tym samym poziomie ok. 
5.000 mln EUR w skali kwartału przy trendzie spadkowym w 
krajach rozwiniętych oraz przy wzroście w krajach 
rozwijających się, odzwierciedlając trwającą ekspansję 
działalności detalicznej. Wskaźnik kosztów do dochodów 
Grupy (49,9%) potwierdza status Banku Santander jako 
jednego z najbardziej efektywnych banków 
międzynarodowych. 
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WYMOGI KAPITAŁOWE 
NA RYZYKO KREDYTOWE 

WYMOGI KAPITAŁOWE  
NA RYZYKO OPERACYJNE 

 

RYZYKO RYNKOWE 
WYMOGI KAPITAŁOWE

 
35,963 5,821 2,563 

 
2,561 

 
 

 
32,680 

5,275 

 
 
 
 

 
2012 2013 2012 2013 2012 2013 

W mln EUR W mln EUR W mln EUR 



 

Zmiany łącznego kapitału regulacyjnego: 
 ryzyko operacyjne  

 
W mln EUR 

 

Kapitał regulacyjny na 1 stycznia 5.821 

Zmiany zakresu 55 

Ryzyko działalności i zmiany kursów walutowych -36 

Zmiana metody wyliczania -565 

Kapitał regulacyjny na 31 grudnia 5.275 

(*) Zmiany zakresu ze względu na integrację Kredyt Bank. 
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Wymogi kapitałowe spadły w roku 2013 o 9%. Główne 
zmiany wykorzystania kapitału w odniesieniu do każdego 
ryzyka w ramach Filara I opisano poniżej.  

 

 

WYMOGI KAPITAŁOWE WG RODZAJU  
RYZYKA W RAMACH FILARA I.  

ZMIANY 

WYMOGI KAPITAŁOWE WG OBSZARU GEOGRAFICZNEGO

 

 
 

* Nie włącza się kapitału regulacyjnego związanego z sekurytyzacjami, 
korekt regulacyjnych dla MŚP oraz metody PD/LGD dla ekspozycji na 
inwestycje kapitałowe.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

Spadek wymogu kapitałowego na ryzyko kredytowe 
w roku 2013 wynika głównie ze zmian kursów 
wymiany oraz w mniejszym stopniu ze zmian 
metodologicznych wprowadzonych w ciągu roku. 

 
 

 

 

 

Wymóg kapitałowy na ryzyko rynkowe spadł w 
porównaniu do roku 2012 w wyniku zmian w portfelu. 
Wzrost przyrostowego obciążenia ryzyka (IRC) wynika 
ze zwiększonej średniej ekspozycji na ryzyko emitenta 
w ciągu ostatnich dwunastu tygodni. 

 

 
 

 Od grudnia 2013 r. wymogi kapitałowe w 
jednostkach w strefie euro są liczone w walucie 
lokalnej i przeliczane po kursie wymiany 
obowiązującym na dzień sprawozdawczy. 

 
 

ROZKŁAD KAPITAŁU EKONOMICZNEGO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Wykorzystanie kapitału ekonomicznego przez 
Grupę na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosło 
60.663 mln EUR w porównaniu do bazy w 
kwocie 79.048 mln EUR. 

Według obszaru działalności, na pierwszym miejscu 
jest Europa Kontynentalna - 40%, następnie Brazylia 
- 23% i Wielka Brytania - 15%. 

Dywersyfikacja powoduje oszczędności kapitału 
ekonomicznego. 

 
 

 
W mln EUR Zmiany łącznego kapitału regulacyjnego: 

ryzyko kredytowe  
Razem (*) 

Kapitał regulacyjny na 1 stycznia  35.024 

Zmiana ekspozycji  -66 

Zmiany zakresu  -6 

Zmiany ryzyka biznesowego  -60 

Zmiany metodologiczne  -316 

Ryzyko walutowe  -1.847 

Zmiany jakości portfela kredytowego  -63 

Kapitał regulacyjny na 31 grudnia  32.436 

Zmiany łącznego kapitału regulacyjnego: 
ryzyko rynkowe zgodnie z modelami 

 

 
W mln EUR 

Kapitał regulacyjny na 1 stycznia 1.114 

Zmiany księgowe -272 

IRC 18 

Kapitał regulacyjny na 31 grudnia 861 
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Synergie wynikające z fuzji przeprowadzonych w Hiszpanii i 
w Polsce zaczynają przynosić efekty. Oczekuje się, że będą 
one miały jeszcze większy wpływ w latach 2014-2015. Zysk 
przed odpisami na rezerwy wyniósł 19.909 mln EUR i był to 
jeden z najlepszych wyników uzyskanych przez największe 
światowe banki.  
 
Jakość portfela kredytów  
Wskaźnik kredytów niepracujących Grupy (NPL) wzrósł 
do 5,64%, przy zróżnicowanych wynikach na 
poszczególnych rynkach: w Brazylii spadł gwałtownie do 
poziomu 5,64%, w Wielkiej Brytanii nie przekroczył 2%, a 
w Hiszpanii nadal wzrastał, osiągając 7,49%, w wyniku 
spowolnienia akcji kredytowej oraz reklasyfikacji 
kredytów poniżej standardu. 
 
Wskaźnik pokrycia NPL w Grupie wyniósł 62%. Rezerwy 
kredytowe netto spadły do kwoty 10.863 mln EUR (-
14,1%), dzięki pozytywnemu trendowi obserwowanemu 
na rynku brazylijskim. 
 
W następstwie powyższego koszt kredytów (rezerwy / 
kredyty i należności) spadł do poziomu 1,53% w grudniu 
2013 r. z 2,38% na koniec ubiegłego roku. 
 
Zysk przypisany  
W roku 2013 Grupa wypracowała zysk w wysokości 4.370 
mln EUR, czyli o 90% wyższy niż w roku 2012. Wzrost 
zysku wynikał z regularnych przychodów komercyjnych i 
zmniejszenia rezerw.  
 
Na przychody całoroczne w dalszym ciągu wpływ 
wywierały takie czynniki jak trudne otoczenie 
gospodarcze, spowolnienie gospodarcze i najniższe w 
historii stopy procentowe. Pomimo niesprzyjających 
warunków w ostatnim kwartale widoczne były oznaki 
wzrostu wyniku z tytułu odsetek i prowizji. 
 
Po sukcesywnym spadku zysku w poprzednich latach 
wyniki uzyskane w roku 2013 sygnalizują odwrócenie 
negatywnego trendu. Międzynarodowy kryzys 
gospodarczy, który był szczególnie odczuwalny w strefie 
euro, spowodował konieczność tworzenia znacznych 
rezerw, a co za tym idzie, doprowadził do spadku zysków.  
Pomimo kryzysu Banco Santander pozostaje jednym z 
nielicznych banków, którym udało się wykazać zysk w 
każdym kwartale w ciągu ostatnich pięciu lat. 

 

Powyższe osiągnięto dzięki znaczącej dywersyfikacji 
geograficznej. 53% zysku uzyskanego w roku 2013 
pochodziło z rynków rozwijających się, a 47% z rynków 
dojrzałych. 
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W ciągu pięciu lat kryzysu gospodarczego, Banco Santander 
podjął istotne wysiłki na rzecz zwiększenia rezerw aż do 
kwoty 65.000 mln EUR. 

 
Taki wynik osiągnięto utrzymując dywidendę dla 
akcjonariuszy na poziomie 0,6 EUR za akcję przez cały okres 
kryzysu, co dało łączną dywidendę w kwocie 28.100 mln EUR. 

 
Łączne zyski akcjonariuszy, mierzone ceną akcji oraz 
dywidendą za okres od końca 2008 r. do końca 2013 r. 
wyniosły 43,5%, podczas gdy średnia dla indeksu banków 
europejskich wyniosła 17,4%. 

 
Siła bilansu  

W roku 2013 Grupa Santander w dalszym ciągu wzmacniała 

główne wskaźniki kapitałowe i płynnościowe, stawiając czoła 

trudnemu otoczeniu gospodarczemu i finansowemu, oraz 

nowym wymogom regulacyjnym. 

 
BILANS WG STANU NA GRUDZIEŃ 2013 R.  
W mld EUR 

 
KREDYTY  
60% BIILANSU 
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Pozycja płynnościowa Grupy znacznie wzmocniła się w 
ostatnich latach. Na początku roku 2009 relacja kredytów 
do depozytów Grupy kształtowała się na poziomie 150%, 
co oznaczało, że Grupa posiada o 50% więcej kredytów niż 
depozytów. Na koniec roku 2013 wskaźnik wynosił już 
zaledwie 109%. W ciągu pięciu lat Grupa pozyskała 149.000 
mln EUR finansowania.  

 
Silna struktura bilansowa odzwierciedlająca wysoki poziom 
rezerw w ostatnich latach, dobra pozycja płynnościowa 
oraz wysoki poziom generowania kapitału umożliwiają 
Banco Santander wkroczenie w fazę wzrostu na 
dziesięciu kluczowych rynkach. 

 
Po pięciu latach międzynarodowego kryzysu 
gospodarczego i finansowego, w czasie których grupa 
kontynuowała ekspansję terytorialną i wzmacniała 
strukturę bilansu, Santander znalazł się w odpowiednim 
miejscu, aby rozpocząć kolejny cykl rentowności. 

 
Grupa Santander łączy elastyczność autonomicznych 
spółek zależnych, z których każda odpowiada za swoje 
źródła finansowania i płynność, ze zintegrowanym 
zarządzaniem grupą, uzyskując w ten sposób znaczące 
synergie. Autonomia podmiotów zależnych ogranicza 
przenoszenie sytuacji kryzysowych pomiędzy jednostkami 
Grupy, zmniejszając w ten sposób ryzyko systemowe. 

 
W czasie kryzysu gospodarczego ani Santander, ani jego 
podmioty zależne nie korzystały z pomocy publicznej. Było 
to możliwe dzięki mocnej pozycji kapitałowej i 
płynnościowej Grupy wynikającej ze znacznego wzrostu 
depozytów w sieciach oddziałów oraz udanych emisji 
średnio- i długoterminowego długu na rynkach, na których 
Grupa prowadzi działalność. 

 
Wysoka jakość zarządzania ryzykiem i siła kapitałowa to 
element tożsamości Grupy Santander i jej priorytet 
biznesowy. 

 
Grupa posiada dobre współczynniki kapitałowe, 
odpowiednie dla jej modelu biznesowego i profilu ryzyka, 
które pozwalają jej bez trudu spełnić nowe wymogi 
bazylejskie. 

 
Kapitalizacja na koniec roku 2013 wyniosła 73.735 mln 
EUR, dzięki czemu Grupa stała się największym bankiem w 
strefie euro i jedenastym bankiem na świecie. Kapitał 
Banku Santander znajduje się w rękach 3.299.026 
akcjonariuszy. Grupa zatrudnia 182.958 osób, które 
obsługują 103 milionów klientów za pośrednictwem 13.927 
oddziałów. 

 
 

Każdego roku Santander publikuje Raport 
Informacyjny dotyczący Filara III, sporządzony 
zgodnie z wymaganiami informacyjnymi 
bazylejskiego Filara III. 
Podobnie jak w latach poprzednich celem 
Raportu jest przedstawienie odnośnych zmian 
regulacyjnych oraz komentarzy publikowanych 
corocznie przez Europejski Urząd Nadzoru 
Bankowego (EBA). 
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2. OTOCZENIE 
MAKROEKONOMICZNE  
I ŚRODOWISKO REGULACYJNE 

 
 
 
 
 
 

 
2.1. Otoczenie makroekonomiczne 

 

 
 Rozdział zawiera charakterystykę otoczenia gospodarczego 

oraz przybliża kontekst regulacyjny, w którym Santander 

prowadzi działalność. 
 
 

W roku 2013 Banco Santander w dalszym ciągu prowadził 

działalność w niekorzystnym otoczeniu gospodarczym. W ciągu 

roku globalna gospodarka zaczęła wykazywać coraz liczniejsze 

symptomy ożywienia. Zwłaszcza gospodarki rozwinięte 

wykazywały oznaki ogólnego wzrostu przy niskiej inflacji, co 

powodowało, że stopy procentowe przez cały okres 

utrzymywały się na wyjątkowo niskim poziomie. Jednocześnie 

przygotowano grunt dla ożywienia akcji kredytowej, chociaż 

analitycy uważają, że jedynie w USA przełoży się ono na liczby 

przed rokiem 2014. 

 
Strefa euro wyszła z recesji i zmierza ku integracji, w 

szczególności w zakresie unii bankowej. Na rynku hiszpańskim 

także odnotowano ożywienie w ostatnim kwartale roku i 

wzrost poziomu ufności na rynku, co spowodowało obniżenie 

premii za ryzyko, wzrost na rynku akcji, a także zwiększenie 

dynamiki napływu kapitału zagranicznego. 

 
Pozytywnym zaskoczeniem w roku 2013 była Wielka Brytania, 

która zakończyła okres sprawozdawczy zwiększoną dynamiką 

wzrostu. USA, które wyprzedzają inne państwa w cyklu 

ekonomicznym, ponownie zanotowały wzrost PKB pomimo 

trudności fiskalnych. Pod koniec roku tempo wzrostu było na 

tyle dobre, że Rezerwa Federalna ogłosiła stopniowe 

wycofywanie się z programu wsparcia monetarnego. 

 
Gospodarki wschodzące rozpoczęły rok 2013 z bardziej 

umiarkowanymi wskaźnikami wzrostu niż w poprzednich 

okresach, ale – podobnie do gospodarek rozwiniętych – 

wykazywały trend wzrostowy w drugiej połowie roku, nawet 

jeśli był on zróżnicowany.  Wyraźne ożywienie w drugiej 

połowie roku wykazywał zwłaszcza Meksyk, którego nowy rząd 

zainicjował szereg dalekosiężnych i ambitnych reform, 

obejmujących wiele obszarów od 

sektora fiskalnego po sektor energetyczny. 

 
Z kolei w Brazylii konieczność sterowania inflacją poskutkowała 

podwyżką stóp procentowych, mającą negatywny wpływ na wzrost 

gospodarczy. Na sytuację gospodarczą w całej Ameryce Łacińskiej 

wpłynęły przede wszystkim nie tak korzystne jak w latach 

poprzednich warunki finansowe oraz ceny towarów spowalniające 

wzrost gospodarczy w regionie. 
 

 
2.2. Środowisko regulacyjne 

 
Reakcje regulatorów na międzynarodowy kryzys finansowy 
uwidaczniały się przez cały rok 2013. Nowe wytyczne dotyczące 
wymogu kapitałowego i współczynnika płynności – Bazylea III, 
zatwierdzone przez Komitet Bazylejski w grudniu 2010 r., zostały 
wprowadzone w roku 2013 do systemów prawnych obszarów 
kluczowych z punktu widzenia działalności Banku i obowiązują od 
dnia 1 stycznia 2014 r. Ich stopniowe wprowadzanie ma 
zakończyć się w roku 2019. 

 
W Europie i na całym świecie kontynuowano prace nad ramami 
prawnymi zarządzania kryzysami bankowymi, umożliwiającymi 
wczesną interwencję i skuteczne rozwiązanie oraz likwidację 
instytucji finansowych, w sposób niezagrażający stabilności 
finansowej i niewymagający odwoływania się do pomocy publicznej. 

 
W dniu 27 lipca 2013 r. weszły w życie dwa ważne akty prawne: 

Rozporządzenie (UE) nr 575/2013 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. dotyczące wymogów 

ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm 

inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, 

obowiązujące od 1 stycznia 2014 r., a także Dyrektywa 

2013/36/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 

2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych 

do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami 

kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 

2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 

2006/49/WE. 
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W strefie euro rok 2013 odznaczył się także postępem w 

tworzeniu europejskiej unii bankowej: 

 

• Zgodnie z przyjętym w październiku przepisem o jednolitym 

mechanizmie nadzoru (SSM) od 30 października 2014 r. 

Europejski Bank Centralny (EBC) przejmie bezpośredni nadzór 

nad największymi bankami strefy euro, w tym nad Banco 

Santander. Przygotowując się do objęcia tej funkcji, od 

listopada 2013 r. przez kolejne 12 miesięcy EBC będzie 

przeprowadzać dogłębną analizę bilansów bankowych. Celem 

tej analizy jest zwiększenie przejrzystości, określenie 

niezbędnych działań naprawczych i odbudowanie zaufania do 

europejskiego systemu finansowego. Wyniki prac EBC zostaną 

opublikowane w październiku 2014 r. 

 

• Pod koniec grudnia unijni ministrowie finansów (Ecofin) 

osiągnęli kompromis w sprawie solidarnego ponoszenia 

kosztów rozwiązywania kryzysów bankowych. Umowa 

pozwalająca wyrwać się z zaklętego kręgu ryzyka bankowego i 

ryzyka kredytowego skarbu państwa w Europie obejmuje: 

 

• Wprowadzenie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji banków (SRM) od 1 stycznia 

2015 r., obejmującego swoim zasięgiem wszystkie banki 

uczestniczące w SSM, który w pierwszych latach będzie 

dotyczył wyłącznie akceptowania planów odzyskiwania 

rentowności i planów restrukturyzacji, i uporządkowanej 

likwidacji. 

 

• Jednolity fundusz likwidacyjny (SRF), który zacznie 

funkcjonować w roku 2016 i osiągnie pełną sprawność w 

roku 2026. 

 

Komitet Bazylejski opublikował dodatkowe propozycje w ramach 
Bazylei III określające wymogi w zakresie likwidacji i 
finansowania: 

 

• W styczniu 2013 r. Komitet opublikował pełny tekst 

zmienionego wskaźnika pokrycia płynności (LCR), w którym 

rozszerzono katalog aktywów zaklasyfikowanych jako aktywa 

płynne wysokiej jakości (HQLA, stanowiące licznik we wzorze 

LCR) oraz ograniczono pewne zakładane wskaźniki wpływów i 

wypływów (mianownik w LCR). Harmonogram wprowadzenia 

tego standardu od roku 2015 do 2018 także został zmieniony. 

 

• W styczniu 2014 r. opublikowano Bazyleę III: Wskaźnik 

Stabilnego Finansowania Netto, w którym to dokumencie 

Komitet proponuje wprowadzenie zmian do niektórych 

aspektów ram regulacyjnych wskaźnika stabilnego 

finansowania (NSFR). W odniesieniu do innych miar 

stabilności finansowej Komitet proponuje dostosowanie NSFR 

do wskaźnika pokrycia płynności (LCR) oraz zmienia kalibrację, 

aby zwrócić większą uwagę na krótki termin (potencjalnie 

płynne źródła finansowania). 

 
Światło dzienne ujrzały także ostateczne wersje szeregu 
dokumentów konsultacyjnych: 

 
• W styczniu 2013 r. Komitet opublikował uaktualnioną wersję 

Zasad dotyczących skutecznej agregacji danych o ryzyku i 

raportowania ryzyka, mających na celu usprawnienie praktyk 

z zakresu agregacji danych o ryzyku i raportowania ryzyka w 

bankach.

 

• W kwietniu 2013 r. wydano dokument zatytułowany Narzędzia do 

monitorowania zarządzania płynnością śróddzienną, dotyczący 

monitorowania wskaźników płynności śróddziennej. Daje on tym 

samym nadzorowi bankowemu narzędzia do monitorowania 

zarządzania płynnością w bankach. 

 
• W lipcu 2013 r. Komitet opublikował ramowe zasady dotyczące 

globalnych banków ważnych dla systemu: zmieniona 

metodologia oceny i wyższe wymogi dotyczące absorpcji strat, w 

których wprowadzono metody pomiaru i identyfikacji banków 

ważnych dla systemu (G-SIB). Dokument przedstawia także 

wymogi dotyczące dodatkowej absorpcji strat, rejestracji i 

obowiązku informacyjnego w odniesieniu do G-SIB. 

 
• We wrześniu 2013 r. Komitet opublikował dokument Wymogi 

dotyczące depozytów zabezpieczających dla instrumentów 

pochodnych nierozliczanych centralnie, który zawiera zestaw 

zasad dotyczących praktyk z zakresu depozytów 

zabezpieczających i traktowania zabezpieczeń. 

 
• W grudniu 2013 r. Komitet opublikował ostateczną wersję 

dokumentu „Wymogi kapitałowe dotyczące inwestycji 

kapitałowych banków w fundusze”, który wprowadza zmiany do 

zasad obliczania wymogu kapitałowego w przypadku inwestycji 

kapitałowych banków w fundusze, które są utrzymywane w 

portfelu bankowym. Zasady będą obowiązywać od 1 stycznia 

2017 r. i będą odnosić się do wszelkiego rodzaju inwestycji w 

fundusze (fundusze hedgingowe, fundusze powiernicze i 

fundusze inwestycyjne). Będą one dotyczyć wszystkich banków, 

niezależnie od tego, czy stosują one metodę standardową czy 

metodę IRB. 

 
• W styczniu 2014 r. Komitet opublikował dokument „Zmienione 

ramy wskaźnika dźwigni finansowej Bazylea III oraz wymogi 
informacyjne”, który zmienia definicję wskaźnika dźwigni 
finansowej zawartą w Bazylei III, stanowiącej prostą i przejrzystą 
miarę dźwigni finansowej nieważonej ryzykiem jako uzupełnienie 
wymogów kapitałowych ważonych ryzykiem. 

 
• W styczniu 2014 r. Komitet opublikował dokument „Prawidłowe 

zarządzanie ryzykiem związane z praniem pieniędzy i 
finansowaniem terroryzmu”, w którym zaleca efektywną strategię 
zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. 

 
Pozostałe dokumenty konsultacyjne opublikowane przez Komitet 
Bazylejski w roku 2013, do których instytucje finansowe mogą 
zgłaszać swoje uwagi: 

 
• W październiku 2013 r. Komitet opublikował dokument 

„Fundamentalny przegląd portfeli handlowych”, zawierający 
propozycje zmiany ram regulacyjnych dotyczących ryzyka 
rynkowego.  

 
• W grudniu 2013 r. Komitet opublikował dokument konsultacyjny 

„Zmiany zasad sekurytyzacji”, który zawiera propozycje i 
projekty standardów dotyczących zmiany ujmowania 
sekurytyzacji. 

 
• W lutym 2013 r. Komitet opublikował dokument „Ubezpieczenia 

hipoteczne: struktura rynku, cykl ubezpieczenia oraz 

konsekwencje strategiczne”, który bada relacje pomiędzy 

podmiotami ubezpieczającymi kredyty hipoteczne, 

kredytodawcami i firmami ubezpieczającymi. 
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• W marcu 2013 r. Komitet opublikował dokument „Ramy 

nadzorcze do pomiaru i kontrolowania dużych ekspozycji”, 

który zawiera propozycje wzmocnienia nadzoru i 

uregulowania działalności parabanków w odniesieniu do 

dużych ekspozycji. Propozycje Komitetu dotyczą w 

szczególności polityki ujawniania działalności parabankowej 

prowadzonej przez instytucje niebędące bankami. 

 
• W marcu 2013 r. Komitet opublikował dokument 

„Ujmowanie kosztów zakupionej ochrony kredytowej”. 
Propozycja ta wzmocni wymogi kapitałowe w sytuacji, kiedy 
banki angażują się w określone kosztowne transakcje 
ochrony kredytowej. 

 
• W czerwcu 2013 r. Komitet opublikował dokument „Ujęcie 

kapitałowe ekspozycji bankowych wobec kontrahentów 
centralnych”, wprowadzający ujęcie kapitałowe 
zapewniające odpowiednie zabezpieczanie kapitałem 
ekspozycji bankowych wobec kontrahentów centralnych 
przy jednoczesnym zachowaniu bodźców do prowadzenia 
transakcji z kontrahentami centralnymi. 

 
• W czerwcu 2013 r. Komitet opublikował dokument 

„Zmienione ramy wskaźnika dźwigni finansowej oraz wymogi 

sprawozdawcze Bazylea III”, który zawiera opis ram 

wskaźnika dźwigni finansowej, głównie dla potrzeb 

mianownika. Główne zmiany: (i) wyjaśnienie ogólnego ujęcia 

instrumentów pochodnych i odnośnych zabezpieczeń; (ii) 

lepsze ujęcie wystawionych kredytowych instrumentów 

pochodnych; (iii) lepsze ujęcie transakcji finansowania 

papierów wartościowych (SFT), np. repo. 

 
• W czerwcu 2013 r. Komitet opublikował dokument „Metoda 

modelu zewnętrznego dla kapitalizacji ekspozycji na ryzyko 
kredytowe kontrahenta”, który zawiera propozycję 
ulepszenia metodologii oceny ryzyka kredytowego 
kontrahenta związanego z transakcjami instrumentami 
pochodnymi. 

 
EBA także opublikował szereg wiążących standardów 
technicznych w roku 2013: 

 
• W lipcu 2013 r. EBA opublikował ostateczną wersję 

standardów technicznych dotyczących wymogów 

raportowania nadzorczego, który określa wymogi 

sprawozdawcze w odniesieniu do środków własnych, 

informacji finansowych, strat z tytułu kredytów 

zabezpieczonych nieruchomościami, dużych ekspozycji, 

wskaźnika dźwigni finansowej oraz wskaźników 

płynnościowych. Celem standardów jest wskazanie 

jednolitych form, częstotliwości, terminów 

sprawozdawczych oraz definicji, jakie powinny stosować 

instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne w Europie. 

 
• W październiku 2013 r. EBA opublikował szereg wiążących 

standardów technicznych w Projekcie wdrożenia 

standardów technicznych (ITS) dotyczących ujawniania 

wskaźnika dźwigni finansowej na obszarze całej Unii 

Europejskiej poprzez przekazanie instytucjom wzorów i 

instrukcji.  Jest to dokument konsultacyjny. 

 
• W grudniu 2013 r. EBA opublikował „Ostateczny projekt 

standardów technicznych w zakresie ryzyka rynkowego i 

ryzyka CVA”, który odnosi się do definicji pojęcia „rynku” 
stosowanej do wyliczania całościowej pozycji netto w 
instrumentach kapitałowych w ramach zasad standaryzacji 
ryzyka rynkowego. 

 

• W grudniu 2013 r. EBA opublikował „Ostateczny projekt 

standardów technicznych w zakresie środków własnych”, 

określający poszczególne elementy środków własnych oraz 

inne powiązane aspekty. 

 
• W grudniu 2013 r. EBA opublikował „Ostateczny projekt 

regulacyjnych standardów technicznych (RTS)” w zakresie 

wymogów dla transakcji sekurytyzacyjnych, mający na celu 

uzgodnienie interesów i informacji stron takich transakcji 

oraz usprawnienie wdrożenia wymogu 5% poziomu 

wypłacalności i wymogów informacyjnych stron. 

 
Santander uważnie monitoruje wszystkie publikacje, aby 
nadążać za zmianami regulacyjnymi. 

 
W 2013 roku kontynuowano debatę na temat reform 
strukturalnych, będącą uzupełnieniem ram zarządzania 
kryzysami. Amerykański regulator zaakceptował Zasadę 
Volckera, zabraniającą bankom angażowania się w handel na 
własny rachunek.  W Wielkiej Brytanii, gdzie debata 
rozgorzała jeszcze wcześniej, kontynuowano wdrażanie 
przyjętych reform (odseparowanie banków detalicznych). 
Francja i Niemcy przyjęły w tym roku reformy strukturalne 
mające na celu przesunięcie działalności handlowej na 
własny rachunek do odrębnego podmiotu. 

 
W styczniu 2014 r., w następstwie konsultacji publicznych, 

które miały miejsce w połowie roku 2013, Komisja 

Europejska opublikowała propozycję przepisu dotyczącego 

reform strukturalnych w unijnym sektorze bankowym. 

Przedmiotowa propozycja zabrania wszystkim G-SIFI oraz 

bankom posiadającym bilans oraz księgę handlową 

przekraczającym określoną wielkość prowadzenia 

działalności handlowej na własny rachunek oraz wskazuje na 

ewentualną konieczność przesunięcia działalności 

animowania rynku do oddzielnego podmiotu, kiedy dana 

instytucja przekroczy pewne progi (do ustalenia przez EBA na 

podstawie różnych kryteriów, np. wielkość, dźwignia 

finansowa, ryzyko rynkowe i złożoność), jeśli tak zadecyduje 

instytucja nadzorcza. 

 
2.2.1. Kontekst regulacyjny w Hiszpanii  
W 2013 r. Hiszpania kontynuowała porządkowanie oraz 
dokapitalizowanie sektora bankowego, który od 2009 r. 
przechodzi głęboką restrukturyzację. Podejmowane w tym 
celu kroki należą do zestawu środków przyjętych do 
realizacji na poziomie europejskim, mających rozluźnić 
napięcia na rynkach finansowych wywołane kryzysem 
długu państwowego oraz brakiem pewności co do 
wypłacalności systemów bankowych w strefie euro. 

 
W dniu 20 czerwca 2012 r. w ramach trwającej 

restrukturyzacji i dokapitalizowania hiszpańskiego sektora 

bankowego rząd hiszpański zwrócił się o zewnętrzną pomoc 

finansową.  Warunki narzucone w ramach umowy pomocy 

finansowej dla hiszpańskiego sektora finansowego ze strony 

Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej (EFSF) 

zostały określone w Porozumieniu o uwarunkowaniach  
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polityki sektora finansowego z dnia 9 lipca 2012 r. (MOU). 

W roku 2013 wprowadzono następujące zmiany do 

obowiązującego prawa i przepisów w celu spełnienia 

wymagań MOU: 

 
• 4 kwietnia 2013 r. zarząd Banku Hiszpanii zaaprobował 

restrukturyzację Generalnej Dyrekcji Nadzoru Bankowego 

(DGS). W wyniku tej restrukturyzacji Sareb znalazł się pod 

nadzorem DGS, a DGS zostało przygotowane na 

dostosowanie się do przyszłych wymogów wynikających z 

wprowadzenia jednolitego mechanizmu nadzoru. 

 
• W dniu 20 września 2013 r. zarząd Banku Hiszpanii 

zaakceptował Okólnik Wewnętrzny 2/2013 dotyczący 

procedur stosowanych w DGS. Okólnik bazował na wynikach 

oceny procedur nadzorczych przeprowadzonej przez 

komitet wewnętrzny zgodnie z MOU. 

 
• 27 czerwca 2013 r. Generalna Dyrekcja Przepisów 

Bankowych i Stabilności Finansowej Banku Hiszpanii 
przesłała pismo do stowarzyszeń zawodowych sektora 
bankowego (Hiszpańskiego Związku Bankowego (AEB) oraz 
Hiszpańskiej Konfederacji Banków Oszczędnościowych 
(CECA)), w którym zalecała ograniczenie wypłat dywidendy, 
mając na względzie przestrzeganie zasady ostrożności i 
zapewnienie wypłacalności. 

 
• 30 października 2013 r. Bank Hiszpanii przyjął Okólnik 5/2013 

zmieniający Okólnik 4/2004 dotyczący zasad i formatów 
sprawozdawczości publicznej i poufnej oraz Okólnik 1/2013 
w sprawie Rejestru Kredytowego. 

 
W celu dalszego dokapitalizowania i uporządkowania 

sektora bankowego, podjęto także pewne działania w 

zakresie obowiązujących przepisów. Najważniejsze z nich to: 

 
• W dniu 28 lutego 2013 r. zakończono tworzenie Spółki 

Zarządzania Aktywami Wynikającymi z Restrukturyzacji 

Banków (Sareb); do Sareb przeniesiono nieruchomości i 

aktywa finansowe podmiotów Grupy 2, zgodnie z planami 

zaakceptowanymi przez Komisję Europejską w dniu 28 

listopada 2012 r. Ostateczna wartość nieruchomości i 

kredytów znajdujących się w posiadaniu Sareb wynosi 

50.781 mln EUR. 

 
• W dniu 12 marca 2013 r. FROB wypłacił pomoc publiczną 

podmiotom Grupy 2 (Banco Mare Nostrum, Liberbank, 

Banco Grupo Caja 3), zgodnie z planami restrukturyzacji 

zaakceptowanymi przez Komisję Europejską w dniu 20 

grudnia 2012 r. 

W roku 2013 wprowadzono kolejne zmiany regulacyjne 

umożliwiające podwyższenie kapitału w instytucjach 

kredytowych i uporządkowanie sektora finansowego. 29 

listopada 2013 r. rząd hiszpański przyjął Dekret Królewski 

określający pilne zadania dostosowujące prawo hiszpańskie 

do przepisów unijnych w zakresie nadzoru i wypłacalności 

instytucji finansowych.  Dekret ten dostosowuje przepisy 

prawne, zapewniając w ten sposób instytucjom nadzorczym i 

finansowym wszelkie gwarancje prawne umożliwiające 

prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi 

przepisami unijnymi odnoszącymi się do Bazylei III. 

 
2.2.2. Wszechstronna ocena ze strony Europejskiego 
Banku Centralnego  
W Europie podjęto działania mające na celu załagodzenie 

napięć na rynkach finansowych i przywrócenia zaufania na 

rynkach obszaru UE. W dalszym ciągu pracowano nad 

tworzeniem polityki opartej na jednolitości i integracji. 

Największym osiągnięciem w tym zakresie i krokiem w 

kierunku europejskiej unii bankowej było stworzenie 

jednolitego mechanizmu nadzoru, który zacznie 

funkcjonować w listopadzie 2014 r. Poniżej przybliżono 

zasadnicze przepisy i działania dotyczące tego mechanizmu. 

 
Regulacja dotycząca jednolitego mechanizmu nadzoru 
weszła w życie 3 listopada 2013 r. Przydziela ona EBC 
konkretne zadania z zakresu polityki odnoszącej się do 
ostrożnościowego nadzoru nad instytucjami finansowymi, 
mając na względzie troskę o bezpieczeństwo i dobrą 
kondycję instytucji kredytowych oraz stabilność systemu 
finansowego Unii Europejskiej oraz poszczególnych 
uczestniczących państw członkowskich. 

 
W nowym systemie EBC będzie bezpośrednio nadzorować 

największe instytucje kredytowe, a także będzie ściśle 

współpracować z krajowymi instytucjami nadzorującymi 

pozostałe banki. 

 
W dniu 23 października 2013 r. EBC rozpoczął przeprowadzanie 

wszechstronnej oceny, będącej wstępem do objęcia przez 

niego nowych funkcji nadzorczych. W ramach oceny duże banki 

zostaną ocenione pod kątem ryzyka oraz jakości aktywów i 

zostaną poddane testom warunków skrajnych. Celem oceny 

jest zapewnienie przejrzystości, a także naprawa i odbudowa 

zaufania. 
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W ocenie wezmą udział wszystkie banki europejskie 

spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów: 

 
• Wartość jej aktywów przekracza 30 mld EUR. 

 
• Stosunek jej aktywów do PKB danego państwa 

członkowskiego przekracza 20%. 

 
• Instytucja należy do trzech największych instytucji w 

danym państwie UE.  

 
Ocena opiera się na trzech filarach:  

 
• Nadzorcza ocena ryzyka: ocena kluczowych ryzyk, w tym 

ryzyka płynności, dźwigni finansowej i finansowania. 
Oceniający wezmą pod uwagę profil ryzyka banku, jego 
pozycję na tle innych banków oraz wrażliwość na określone 
czynniki zewnętrzne.  Odpowiednia metodologia jest 
obecnie opracowywana we współpracy z odpowiednimi 
władzami krajowymi (NCA). 

 
• Ocena jakości aktywów: ocena ilościowa i jakościowa 

ekspozycji kredytowych i rynkowych (w tym pozycji 
pozabilansowych, kredytów nieregularnych, kredytów 
zrestrukturyzowanych oraz ekspozycji wobec państwa). 
Badaniu będą podlegać dane według stanu na grudzień 2013 
r.  

 
• Testy warunków skrajnych: ocena przyszłej zdolności 

banków do absorbowania szoków. Test ma być 
przeprowadzony w ścisłej współpracy z EBA. Metodologia, 
scenariusze oraz niektóre kwestie dotyczące progów 
kapitałowych wymagają ustalenia.  

Z kolei ocena jakości aktywów ma na celu zweryfikowanie 
prawidłowości utworzonych rezerw oraz wyceny 
zabezpieczeń w odniesieniu do ekspozycji kredytowych oraz 
weryfikację wyceny złożonych instrumentów i aktywów 
obciążonych wysokim ryzykiem. Będzie się ona składać z 
trzech etapów: 

 
• Wybór portfela: NCA zaproponują, które portfele powinny 

zostać uwzględnione w fazie realizacyjnej z zastrzeżeniem 
kryterium minimalnego pokrycia na poziomie krajowym i 
bankowym. Propozycja będzie miała charakter wstępujący, 
podczas gdy wybór będzie miał charakter zstępujący.  

 
• Realizacja: walidacja integralności danych, wycena 

zabezpieczeń i przeliczenie rezerw oraz aktywów 
ważonych ryzykiem. 

 
• Zestawienie: test spójności mający na celu zapewnienie 

porównywalności wyników we wszystkich portfelach dla 
wszystkich banków.  Obejmuje ono zapewnienie jakości, 
wytyczne i definicje. 

 
Stały monitoring zmian ram regulacyjnych oraz 
przewidywanie zmian umożliwiające szybkie dostosowanie 
się do nowych wymogów to filary, na których Grupa 
Santander opiera swoje podejście do kwestii regulacyjnych. 

 

Minimalny wymóg kapitałowy (CET1) zostanie ustalony na 

poziomie 8% dla wszystkich banków (4,5% kapitał 

podstawowy, 2,5% bufor kapitałowy oraz dodatkowy 1%, 

ponieważ są to banki ważne dla systemu). 
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3. ZAKRES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Różnice pomiędzy metodą konsolidacji 
księgowej i metodą konsolidacji dla wyliczenia 
kapitału regulacyjnego 

 
 

Spółki Grupy Santander konsolidowane dla potrzeb 
wyliczenia wskaźnika kapitałowego zgodnie z Okólnikiem 
Banku Hiszpanii 3/2008, zmienionego Okólnikami Banku 
Hiszpanii 9/2010 i 4/2011 (dalej „CBE 3/2008”), to spółki, 
które zostały ujęte w konsolidacji dla celów księgowych 
zgodnie z Okólnikiem Banku Hiszpanii 4/2004. Zgodnie z 
Zasadą 2 CBE 3/2008 niektóre spółki Grupy Santander są 
konsolidowane z zastosowaniem innej metody niż 
wykorzystywana do konsolidacji księgowej. 

 
Spółki, w odniesieniu do których wykorzystuje się inną 
metodę konsolidacji w oparciu o obowiązujące przepisy 
oraz spółki z kapitałem odejmowanym od kapitału, zostały 
wymienione w Załączniku I, rozróżniając w tym przypadku 
między instytucjami finansowymi, w których Grupa posiada 
udziały powyżej 10% a towarzystwami, w których posiada 
udziały powyżej 20%. 

 
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy Santander w postaci załącznika obejmują pełną listę 
spółek wchodzących w skład Grupy. 

 

 
3.2. Kryteria publikacji informacji zastosowanych w 

raporcie 
 

 
Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z 

obowiązującym prawem hiszpańskim dotyczącym wyliczania 

minimalnych wymogów kapitałowych (CBE 3/2008) oraz na 

podstawie danych zgłaszanych do Banku Hiszpanii w 

poufnych raportach. 

Podstawa informacji stosowanej do celów rachunkowych i 
ujawnianej w notach do sprawozdania finansowego różni się 
od zawartej w niniejszym raporcie informacji 
wykorzystywanej do wyliczania wymogów kapitału 
regulacyjnego. 

 
Wskaźniki ekspozycji na ryzyko mogą różnić się od siebie w 
zależności od celu, dla którego są obliczane, tj. 
sprawozdawczości finansowej, sprawozdawczości w zakresie 
kapitału regulacyjnego czy też informacji zarządczej. 

 
Dane o ekspozycjach uwzględnione w informacji ilościowej 
zawartej w niniejszym dokumencie to dane wykorzystane do 
wyliczenia kapitału regulacyjnego. 

 
Szczegóły informacji, których dotyczą te różnice, zostały 
przedstawione poniżej: 

 
• Miary ekspozycji na ryzyko kredytowe wykorzystywane do 

obliczania wymogów w zakresie kapitału regulacyjnego 
uwzględniają (i) nie tylko ryzyka bieżące, lecz także 
potencjalne ryzyka wynikające z przyszłych ciągnień 
(zobowiązania i zaangażowania warunkowe) oraz ze zmian 
czynników ryzyka rynkowego (instrumenty pochodne), oraz 
(ii) czynniki łagodzące ryzyko dotyczące tych ekspozycji 
(umowy kompensujące i umowy zabezpieczenia dla 
ekspozycji na instrumenty pochodne oraz zabezpieczenia, i 
gwarancje osobiste dla ekspozycji bilansowych). 

 
• Kryteria klasyfikacji ekspozycji jako zagrożonej w portfelach 

w ramach metody zaawansowanej są bardziej 
konserwatywne niż stosowane do sporządzania informacji 
ujawnianych w notach do sprawozdania finansowego. 

 
Poniżej przedstawiono uzgodnienie publikowanego bilansu z 
bilansem niepublikowanym (wymóg regulacyjny) wg stanu na 
grudzień roku 2013. 
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TABELA 1. 
UZGODNIENIE BILANSU PUBLIKOWANEGO Z BILANSEM NIEPUBLIKOWANYM 

 

 
 

 
Bilans  

rachunkowy zgodnie z 
opublikowanym 
sprawozdaniem 

finansowym 

 
 
 
 

Wpływ firm 
ubezpieczeni

owych/ 
innych 

 
 
 

Wpływ 
powiązanych 

spółek 
bankowych/ 

innych  
podmiotów 

 
 
 

Inne 
korekty I 

wyłączenia 
konsolidacyjne 

(*) 

 
 

 
Bilans 

zgodnie z 
regulacyjnym 

zakresem 
konsolidacji  

Gotówka i salda w bankach centralnych 77.102.976 -5.720 29.219 - 77.126.475 

Aktywa w portfelu handlowym 115.287.148 -1.567.805 38.870 2.455.203 116.213.416 

Aktywa finansowe ujmowane w wartości 
godziwej ze zmianami w rachunku wyników 

31.380.784
 -8.850.716 

 
39.353 

 
5.239.535 

 
27.808.956 

Inwestycje dostępne do sprzedaży 83.798.980 -9.987.712 39.051 2.703.092 76.553.411 

Kredyty i pożyczki 714.484.181 -4.977.332 22.083.429 -5.090.784 726.499.494 

Zmiany wartości godziwej pozycji 
zabezpieczonych 

1.626.971 - 15.001 - 
1.641.972 

Pochodne instrumenty zabezpieczające 8.301.486 -6.845 9.079 -2.234 8.301.486 

Pozostałe aktywa 83.654.075 -4.320.307 2.818.729 861.001 83.013.498 

AKTYWA RAZEM 1.115.636.601 -29.716.437 25.072.731 6.165.813 1.117.158.708 

Aktywa w portfelu handlowym 94.672.359 -1.118.162 15.106 2.466.052 96.035.355 

Pasywa finansowe ujmowane w wartości 
godziwej ze zmianami w rachunku wyników 

42.310.524 -19.422.419  1.132.062 24.020.167 

Zobowiązania finansowe wyceniane według 
amortyzowanego kosztu 

863.114.620 -3.630.418 22.203.852 1.084.504 882.772.558 

Zmiany wartości godziwej pozycji 
zabezpieczonych 

86.716 - - - 86.716 

Pochodne instrumenty finansowe 5.283.134 -55.836 50.400 -8.647 5.269.051 

Rezerwy 14.474.215 -15.023 3.662 82.677 14.545.531 

Pozostałe pasywa 15.794.739 -3.510.709 925.107 1.521.754 14.730.890 

PASYWA RAZEM 1.035.736.307 -27.752.567 23.198.127 6.278.402 1.037.460.268 

Kapitał 84.739.522 -2.099.056 2.031.845 67.211 84.739.522 

Korekty z wyceny -14.152.110 197.823 -157.241 -40.582 -14.152.110 

Udziały mniejszościowe 9.312.882 -62.637 - -139.218 9.111.028 

KAPITAŁ RAZEM 79.900.294 -1.963.870 1.874.604 -112.589 79.698.440 

PASYWA I KAPITAŁ RAZEM 1.115.636.601 -29.716.437 25.072.731 6.165.813 1.117.158.708 

 (*) Głównie salda wewnątrzgrupowe między poszczególnymi obszarami. 
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3.3. Istotne zmiany wynikające z zakresu 
konsolidacji i transakcji korporacyjnych 

 
 

Fuzja Banku Zachodniego WBK z Kredyt Bankiem 

28 lutego 2012 r. Grupa podała do publicznej wiadomości, że 
Banco Santander, S.A. i KBC Bank NV (KBC) osiągnęły 
porozumienie inwestycyjne o fuzji spółek zależnych obu grup 
w Polsce, tj. Banku Zachodniego WBK i Kredyt Banku, w 
wyniku której Grupa ma kontrolować ok. 76,5% nowo 
powstałego podmiotu, natomiast KBC 16,4%. Pozostałe 7,1% 
udziałów pozostaje w rękach udziałowców mniejszościowych. 
Grupa zobowiązała się do sprzedaży części swojego udziału 
inwestorom oraz do nabycia do 5% udziału w nowo powstałym 
podmiocie, chcąc pomóc KBC w zredukowaniu jego 
udziału w podmiocie powstałym w wyniku fuzji do poziomu 
poniżej 10%. Celem KBC jest sprzedaż całego pakietu w celu 
zmaksymalizowania wartości. 

 
Uzgodniono, że transakcja zostanie przeprowadzona w drodze 
podwyższenia kapitału w Banku Zachodnim WBK, którego 
nowe akcje zostaną zaoferowane KBC i pozostałym 
akcjonariuszom Kredyt Banku w zamian za ich akcje w Kredyt 
Banku. Współczynnik wymiany to 6,96 akcji Banku 
Zachodniego za 100 akcji Kredyt Banku. 

 
Transakcja została przeprowadzona na początku 2013 roku po 

uzyskaniu akceptacji ze strony polskiego regulatora (KNF). 

W wyniku transakcji Grupa objęła kontrolę nad ok. 75,2% 
nowo powstałego podmiotu, a KBC ok. 16,2%. Pozostałe 8,6% 
udziałów pozostało w rękach udziałowców mniejszościowych. 

 
22 marca 2013 r. Banco Santander i KBC zakończyły 
plasowanie akcji będących w posiadaniu KBC i 5,2% kapitału 
Banku Zachodniego w posiadaniu Grupy w kwocie 285 mln 
EUR, uzyskując podwyżkę udziałów mniejszościowych o 292 
mln EUR.  

 
W następstwie tych transakcji Grupa posiada 70% kapitału 
Banku Zachodniego WBK. Pozostałe 30% kapitału znajduje się 
w rękach udziałowców mniejszościowych. 

 
Fuzja przez wchłonięcie Banesto i  Banco Banif 
17 grudnia 2012 r. Banco Santander, S.A. podał do 
publicznej wiadomości decyzję o przyjęciu propozycji fuzji 
przez wchłonięcie Banco Español de Crédito S.A.  (Banesto) i 
Banco Banif, S.A. Unipersonal, w ramach restrukturyzacji 
hiszpańskiego sektora bankowego. 

 
Wspólny projekt fuzji został zaakceptowany przez zarządy 
Banco Santander, S.A. i Banesto w dniu 9 stycznia 2013 r. 
oraz zarządy Banco Santander, S.A. i Banco Banif, S.A. 
Unipersonal w dniu 28 stycznia 2013 r. Projekt został także 
zaakceptowany przez Walne Zgromadzenia akcjonariuszy 
Banco Santander, S.A. i Banesto, które odbyły się 22 i 21 
marca. 

 
W dniu 29 kwietnia 2013 r., zgodnie ze wspólnym 
projektem fuzji i uchwałami walnych zgromadzeń obu 
spółek, Banco Santander, S.A. ogłosił zasady i procedury 
wymiany akcji Banesto na akcje Banco Santander, S.A.  
Banco Santander, S.A. wymienił akcje Banesto na akcje 
własne według wskaźnika 0,633 akcji Banco Santander, S.A., 
o wartości nominalnej 0,5 EURO każda za jedną akcję 
Banesto o wartości nominalnej 0,79 EUR każda, bez 
dodatkowego wynagrodzenia pieniężnego. W wyniku tej 
wymiany udziały mniejszościowe spadły o 455 mln EUR. 

 
Fuzja z Banesto została wpisana do Rejestru Spółek w 
Kantabrii w dniu 3 maja 2013 r., natomiast Banesto zostało 
z tego Rejestru wykreślone. Akt fuzji Banco Banif został 
podpisany w dniu 30 kwietnia, a Banco Banif, S.A. 
Unipersonal został wyrejestrowany.  Akt został 
zarejestrowany w Rejestrze Spółek w Kantabrii w dniu 7 
maja 2013 r. 

 
Działalność ubezpieczeniowa w Hiszpanii  
20 grudnia 2012 r. Grupa podała do publicznej wiadomości, 
że osiągnęła porozumienie z firmą Aegon w sprawie 
promocji działalności bancassurance w Hiszpanii. W tym 
celu Grupa powołała dwie firmy ubezpieczeniowe, jedną 
specjalizującą się w ubezpieczeniach na życie, a drugą w 
ubezpieczeniach majątkowych, w których Aegon ma objąć 
pakiet w wysokości 51%, natomiast Grupa – 49%, przy czym 
zarządzanie firmami ma być współdzielone przez obie 
spółki. Z zakresu umowy wyłączono ubezpieczenia 
oszczędności, a także ubezpieczenia zdrowotne i 
motoryzacyjne, które pozostaną domeną Santander. 

 
W czerwcu 2013 r., po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń od 
Dyrekcji Generalnej ds. Ubezpieczeń i Funduszy 
Emerytalnych oraz Europejskiego Urzędu 
Antymonopolowego, sfinalizowano umowę zawartą w 
grudniu 2012 r. 
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W wyniku wspomnianej umowy firma Aegon objęła 51% 
udziałów w powyższych spółkach ubezpieczeniowych – tzn. 
w spółce oferującej ubezpieczenia na życie oraz spółce 
specjalizującej się w ubezpieczeniach majątkowych – za 
kwotę 220 mln EUR, natomiast Grupa zachowała 49% 
kapitału. 

 
Zgodnie z powyższą umową Aegon i Grupa wspólnie 
zarządzają spółkami i zawarły 25-letnią umowę w zakresie 
dystrybucji produktów ubezpieczeniowych w Hiszpanii 
poprzez własne sieci sprzedaży. 

 
W wyniku tej transakcji Grupa odnotowała zysk w wysokości 
385 mln EUR (270 mln EUR netto), wykazywany w pozycji 
Zyski wynikające z usunięcia pozycji z bilansu lub Sprzedaż 
aktywów nieklasyfikowanych jako aktywa długoterminowe 
przeznaczone do sprzedaży, z czego kwota 186 mln EUR 
odnosi się do ujęcia 49% udziału posiadanego przez Grupę, 
wycenianego według wartości godziwej. 

 
Umowa z Elavon Financial Services Limited 
19 października 2012 r. Banco Santander, S.A. podał do 
publicznej wiadomości, że zawarł umowę z Elavon Financial 
Services Limited w celu wspólnego rozwijania usług 
płatniczych w Hiszpanii poprzez terminale obsługujące karty 
kredytowe i debetowe w detalicznych punktach sprzedaży. 

 
Transakcja polegała na utworzeniu spółki joint venture, przy 
czym Elavon objął 51% udziałów tej spółki, a Santander 
49%. Do nowo utworzonego podmiotu Grupa Santander 
przeniosła usługi płatnicze w Hiszpanii (z wyłączeniem 
wyrejestrowanego Banesto). Transakcja została 
sfinalizowana w pierwszej połowie 2013 r., generując zysk w 
wysokości 122 mln EUR (85 mln EUR po opodatkowaniu). 

 
Umowa z Warburg Pincus i General Atlantic  

Grupa zawarła umowę ze spółkami zależnymi Warburg 
Pincus i General Atlantic, aby wspierać globalny rozwój 
Santander Asset Management, jednostki specjalizującej się w 
zarządzaniu aktywami.  W następstwie zawartej umowy 
Warburg Pincus i General Atlantic wspólnie objęły 50% 
kapitału spółki holdingowej, grupującej spółki zarządzające 
Santander Asset Management, a pozostałe 50% kapitału 
trafiło w ręce Grupy Santander. 

Umowa z El Corte Inglés 
7 października 2013 r. Grupa podała do publicznej 
wiadomości, że poprzez swoją spółkę zależną Santander 
Consumer Finance, S.A. zawarła umowę strategiczną z El 
Corte Inglés, S.A. w obszarze usług finansowych kierowanych 
do konsumentów, która przewiduje zakup 51% akcji 
Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A.; pozostałe 49% akcji 
pozostaje własnością El Corte Inglés, S.A. 
Za swój 51% pakiet akcji Santander Consumer zapłaci ok. 
140 mln EUR. 

 
Transakcja wymaga jeszcze akceptacji regulatorów i urzędu 
antymonopolowego, i powinna zakończyć się w pierwszym 
kwartale 2014 r. 

 
Umowa z Apollo 
21 listopada 2013 r. Grupa podała do publicznej wiadomości, 
że osiągnęła wstępne porozumienie z Apollo European 
Principal Finance Fund II, funduszem zarządzanym przez 
spółki zależne Apollo Global Management, LLC, w sprawie 
sprzedaży platformy obsługującej odzyskiwanie długów 
Banco Santander, S.A. na terenie Hiszpanii oraz zarządzania i 
sprzedaży nieruchomości uzyskanych w wyniku tej 
działalności. Po sfinalizowaniu transakcji Grupa zachowa 
nieruchomości i portfel kredytowy w bilansie, natomiast 
zarządzanie aktywami odbywać się będzie za pośrednictwem 
platformy należącej do Apollo. 

 
Umowa współpracy z Bank of Shanghai Santander 
zawarł umowę współpracy z Bank of Shanghai (BoS) i 
zobowiązał się nabyć udział stanowiący 8% kapitału 
akcyjnego banku. Transakcja, która wymaga akceptacji 
chińskiego nadzoru bankowego, spowoduje, że Santander 
stanie się drugim co do wielkości akcjonariuszem BoS i 
międzynarodowym strategicznym partnerem banku. 
Transakcja powinna zostać sfinalizowana w pierwszej 
połowie roku 2014. Kwota inwestycji, obejmująca nabycie 
pakietu posiadanego przez HSBC Ltd. oraz umowę 
współpracy z Bank of Shanghai, wynosi ok. 470 mln EUR. 
Wpływ transakcji na kapitał Grupy Santander kształtuje 
się na poziomie ok. jednego punktu bazowego. 
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4. PODSTAWA RAPORTU 
INFORMACYJNEGO – FILAR III 
GRUPY SANTANDER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1. Struktura i polityka w zakresie raportu 
informacyjnego Filar III 

 
 

Zgodnie z Zasadą 109 Okólnika Banku Hiszpanii 3/2008, 
instytucje finansowe muszą publikować Raport 
Ostrożnościowy (Raport Informacyjny dotyczący Filara III), 
którego zawartość została określona w rozdziale 11 
Okólnika 3/2008.  

 
Okólnik Banku Hiszpanii 4/2011, opublikowany w 
listopadzie 2011 r., wymaga przestrzegania zaleceń w 
sprawie przejrzystości polityki wynagrodzeń 
opublikowanych przez Komitet Bazylejski w lipcu 2011 r. 
Niniejszy raport zawiera wymagane informacje jakościowe 
i ilościowe dotyczące praktyk i polityki wynagrodzeń. 

 
Zgodnie z zasadą przejrzystości w odniesieniu do 
wynagrodzeń, Grupa Santander była pionierem w zakresie 
publikowania szczegółów wynagrodzenia swoich 
dyrektorów i członków kierownictwa w roku 2002. 
Informacje te publikowane są od roku 2005 w raporcie 
komitetu ds. nominacji i wynagrodzeń. 

 
Raport Grupy Santander z informacjami dotyczącymi Filara III 
obejmuje 14 rozdziałów i trzy załączniki. Rozdział pierwszy 
opisuje istotne zdarzenia w roku 2013 mające wpływ na 
Grupę. Rozdział drugi przybliża kontekst Filara III w Grupie 
Santander. Rozdział trzeci opisuje ramy korporacyjne funkcji 
kapitału i ryzyka, oraz zawiera wyjaśnienie polityki 
zarządzania ryzykiem i płynnością w Grupie, opis struktur i 
działanie ładu korporacyjnego oraz procedur oceny 
adekwatności kapitałowej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdział czwarty zawiera informacje o obowiązujących 
wymaganiach w zakresie sprawozdawczości kapitałowej oraz 
procedury metodologiczne w zakresie zarządzania 
wypłacalnością i czynnikami ryzyka sklasyfikowanymi zgodnie z 
charakterem ryzyka (ryzyko kredytowe i rozmycia, ryzyko 
rynkowe w portfelu handlowym, ryzyko operacyjne, informacje 
o instrumentach i inwestycjach nieujętych w portfelu 
handlowym), a na koniec przedstawia informacje o polityce 
wynagrodzeń. Umieszczone na końcu Raportu załączniki 
zawierają słowniczek istotnych pojęć ułatwiających 
zrozumienie raportu. 

 

 
4.2. Poprawa przejrzystości  

 
 

Santander uwzględnił szereg rekomendacji wydanych przez 
EBA oraz inne grupy robocze jak np. EDTF dla poprawienia 
przejrzystości informacji publikowanych każdego roku w 
raportach dotyczących Filara III. Uwzględniono wnioski oraz 
najlepsze praktyki ujęte w Analizie pokontrolnej przejrzystości 
raportów banków w zakresie Filara III za rok 2012, 
opublikowanej 9 grudnia 2012 r. Ponadto Santander 
uczestniczy w inicjatywach Komitetu Bazylejskiego poprzez 
udział w grupach roboczych, zgłaszających kwestie związane z 
przejrzystością w zakresie Filara III do Grupy Opracowywania 
Polityki (Grupa Robocza ds. Ujawnień). 

 
Poniżej przedstawiono usprawnienia wprowadzone w wyniku 
tych rekomendacji i uwag. 
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TABELA 2. USPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZEJRZYSTOŚCI  

Obszar usprawnienia 
 
  Nazwa 

Umiejscowienie 
w Raporcie 
Informacyjnym 
dotyczącym 
Filara III 

Ogólne informacje Wprowadzenie do treści rozdziału  Wszystkie rozdziały  

Zakres stosowania  Uzgodnienie bilansu rachunkowego z bilansem regulacyjnym 3.2 

Kapitał i wymogi 
kapitałowe 

Sprawozdanie ze zmian.  Wyjaśnienie rocznych zmian w zakresie kapitału regulacyjnego 

dla każdego ryzyka (ryzyko kredytowe, rynkowe i operacyjne)  

5.5.4 

5.5.6 

5.5.7 

Wyjaśnienie zmian bazy kapitałowej  5.5.1 

Zakres wykorzystania metod ustandaryzowanych oraz IRB w 

odniesieniu do ryzyka kredytowego i akceptacje nadzorcze  

5.5.2 

Szczegóły stałych STD  5.5.2 

Tabela objaśniająca uzyskane akceptacje i plan wdrożenia  5.5.2 

Bazylea III: podejście regulatora  5.7 

Uzgodnienie kapitału księgowego i regulacyjnego 5.5.1 

Ujęcie wartości księgowej zadłużenia podporządkowanego i akcji uprzywilejowanych  5.5.1 

Rozkład geograficzny wymogu kapitałowego dla ryzyka kredytowego   5.5.3 

Ryzyko kredytowe 
 

Rozkład geograficzny ekspozycji  7.2 

Specyfikacja gwarancji osobistych wg ratingu  7.11.3 

Wyniki walidacji wewnętrznej 7.7 

Zarządzanie ryzykiem sekurytyzacji  8.1.3.3 

Informacje o wydanych instrumentach, wg rodzaju instrumentów bazowych i rodzaju zadłużenia  8.1.3.4 

Opis modeli ratingowych i parametrów  7.4 

Płynność i finansowanie Obciążenia aktywów  10.2.2 

Wynagrodzenia  Porównanie z innymi instytucjami 14.3 

Polityka wynagrodzeń wg obszaru geograficznego  14.5 

Programy dodatkowego wynagrodzenia  14.5 

Opis sposobu uwzględniania istniejących i przyszłych ryzyk w polityce wynagradzania  14.7 
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4.3. Ład korporacyjny: Akceptacja i publikacja 
 

 
Zgodnie z formalną polityką informacyjną zaakceptowaną 
przez zarząd w dniu 28 kwietnia 2009 r. Grupa Santander 
będzie publikować raport dotyczący Filara III corocznie po 
jego zaakceptowaniu przez zarząd Grupy. Przed akceptacją 
przez zarząd na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2014 r., 
Raport dotyczący Filara III został zaakceptowany przez 
komitet ds. audytu i compliance Grupy Santander w dniu 10 
lutego 2014 r. 

 

 
 

Informacje zawarte w Raporcie Informacyjnym 
dotyczącym Filara III zostały zweryfikowane przez 
komitet ds. audytu i compliance, poddane ocenie 
audytora, który nie stwierdził istotnych 
nieprawidłowości w zakresie uzasadnienia 
publikowanych informacji oraz zgodności z 
wymogami sprawozdawczymi zawartymi w CBE 
3/2008. 

 

 
 

Raport informacyjny dotyczący Filara III jest dostępny na 
stronie internetowej Grupy Santander (www.santander.com) 
w zakładce „Raporty finansowe” w części „Relacje z 
inwestorami”. 

4.4. Ogólne informacje o Grupie Santander 
 
 

Banco Santander S.A. jest podmiotem prawa prywatnego 
i podlega przepisom prawa dotyczącym działalności 
banków w Hiszpanii. Oprócz działań prowadzonych 
bezpośrednio Banco Santander działa również jako 
podmiot dominujący dla grupy spółek zależnych, 
prowadzących różnorodną działalność, które wspólnie z 
Bankiem tworzą Grupę Santander. Okólnik CBE 3/2008 
dotyczy całej Grupy na poziomie skonsolidowanym. 

 
Na dzień na 31 grudnia 2013 r., zgodnie z Zasadą 5 Okólnika 
CBE 3/2008, Grupa Santander skorzystała ze zwolnień, o 
których mowa w Zasadach 4.1 i 4.2 Okólnika CBE 3/2008 
oraz ze zwolnień w zakresie wewnętrznego ładu 
korporacyjnego dla podmiotów zależnych Santander Leasing, 
S.A., EFC oraz Santander Factoring y Confirming, S.A., EFC. 
Grupa nie korzystała z żadnych innych zwolnień 
przewidzianych w Zasadzie 5 Okólnika CBE 3/2008 w 
odniesieniu do innych podmiotów zależnych Grupy 
Santander. Na dzień 31 grudnia 2013 r. żadna z instytucji 
konsolidowanych w ramach Grupy Santander nie posiadała 
kapitału poniżej minimalnego wymogu zgodnego z 
obowiązującym prawem. 

 
W niektórych jurysdykcjach wprowadzono ograniczenia co 
do wypłaty dywidendy w oparciu o nowe, zaostrzone 
przepisy dotyczące wypłacalności. Obecnie Santander nie 
posiada jednak wiedzy o praktycznych lub prawnych 
przeszkodach dla transferu środków ze spółek zależnych 
Grupy Santander do spółki matki w formie dywidendy, 
kredytów, repatriacji kapitału czy w inny sposób. 

 
 

Santander jest jednym z tych podmiotów, 

które nie potrzebowały pomocy publicznej w 

krajach, gdzie prowadzi swoją działalność. 

  

http://www.santander.com/
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5. KAPITAŁ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1. Kapitał w modelu biznesowym 
Grupy Santander 

 
 

Rozdział 5 przedstawia szczegóły regulacyjnej bazy 

kapitałowej, wymogi w zakresie kapitału regulacyjnego, 

kapitału ekonomicznego i RORAC, oraz wyjaśnia rolę ładu 

korporacyjnego w zakresie funkcji kapitałowej i 

korporacyjnych ram kapitałowych, w tym procesów takich 

jak planowanie kapitałowe i testy warunków skrajnych. 
 
 

Szczegółowe informacje o modelu biznesowym Grupy 
Santander przedstawiono poniżej. 
 

 
 
 

Uwaga: Opis podstaw modelu biznesowego Banku Santander 
znajduje się w rozdziale 1 Raportu Rocznego za rok 2013. 

 

Dyscyplina kapitałowa i stabilność finansowa 

Stabilny bilans to priorytetowy cel Banku Santander. W 

roku 2013 Grupa Santander w dalszym ciągu wzmacniała 

główne wskaźniki kapitałowe i płynnościowe, stawiając 

czoła trudnemu otoczeniu gospodarczemu i finansowemu 

oraz nowym wymogom regulacyjnym. Banco Santander 

posiada solidny kapitał podstawowy, dopasowany do 

modelu biznesowego, struktury bilansu, profilu ryzyka 

Grupy oraz wymogów regulacyjnych. W roku 2013 Grupa 

kontynuowała poprawę wskaźników wypłacalności oraz 

zwiększanie kapitału podstawowego. 

 
Ten wzrost został osiągnięty głównie dzięki istotnemu 

potencjałowi Grupy do organicznego generowania kapitału 

oraz poprzez aktywne zarządzanie portfelem biznesowym. 

Osiągnięcie jest tym większe, że Grupa posiadała o wiele 

wyższy wskaźnik konwersji aktywów na aktywa ważone 

ryzykiem niż średni wskaźnik wśród konkurencji. 

 

Struktura kapitałowa Banku Santander sprzyja spełnianiu 

wymogów co do wartości wskaźników określonej w Bazylei III, 

które zaczęły obowiązywać 1 stycznia 2014 r. Bank zdołał 

utrzymać wypłatę dywidendy na poziomie 0,60 EUR za akcję i 

nie korzystał z pomocy publicznej w żadnym kraju, w którym 

Grupa prowadzi działalność. O wypłacalności Banku świadczy 

fakt, że Santander jest jedynym bankiem na świecie, który 

uzyskał od trzech najważniejszych agencji ratingowych (S&P, 

Fitch i Moody’s), wyższy rating niż obligacje kraju, w którym 

Bank prowadzi działalność. 

 

Model spółek zależnych  

Ekspansja międzynarodowa Grupy Santander została 
przeprowadzona poprzez autonomiczne spółki zależne, 
odpowiedzialne za własne finansowanie i płynność: 
 

• Kapitał: jednostki lokalne posiadają kapitał niezbędny do 

prowadzenia działalności i spełniają wymogi regulacyjne. 

 
• Płynność: każda spółka zależna posiada własne plany 

finansowania i prognozy płynnościowe, oraz oblicza 

własne potrzeby finansowania, nie licząc na środki czy 

gwarancje od spółki dominującej. Pozycja płynnościowa 

Grupy jest koordynowana w komitetach zarządzania 

aktywami i pasywami (ALCO). 
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Grupa prowadzi politykę upubliczniania swoich głównych 
spółek zależnych. Obecnie na giełdach notowane są 
następujące spółki zależne: Santander Brazylia, Chile i 
Meksyk, Bank Zachodni WBK w Polsce oraz, od stycznia 
2014 r., Santander Consumer USA, który przy pierwszej 
ofercie publicznej był wyceniony na 8.300 mln USD. 

 
Bank zapewnia kontrolę nad tymi spółkami zależnymi, 
zachowując w nich ok. 70% udział. Ponadto Santander 
dysponuje wewnętrznymi ramami ładu korporacyjnego, 
spełniającymi wymogi regulacyjne EBA, BIS i Banku Hiszpanii, 
oraz wdraża zasady odnoszące się do relacji między 
korporacją i spółkami zależnymi, dotyczące: i) organizacji 
każdej ze spółek zależnych w sposób ułatwiający interakcje z 
korporacją; ii) nadzoru i kontroli wszystkich spółek zależnych 
oraz iii) wprowadzenia wspólnych ram działania w zakresie 
zarządzania i kontroli. Banco Santander łączy autonomię 
finansową spółek zależnych z synergiami w grupie oraz 
wdraża we wszystkich jednostkach politykę korporacyjną w 
takich obszarach jak ryzyka, finanse, kwestie prawne, 
zasoby ludzkie, technologia, koszty, bankowość komercyjna, 
komunikacja i marketing oraz audyt wewnętrzny w celu: 

 
• Osiągnięcia synergii w zakresie kosztów i przychodów w 

drodze wdrożenia modelu bankowości komercyjnej 
Santander poprzez strategie globalne. 

 
• Wzmocnienia kultury Santander ze szczególnym naciskiem 

na globalne zarządzanie ryzykiem i kontrolę jednostek 
biznesowych. 

 
• Wspierania wymiany najlepszych praktyk pomiędzy krajami. 

 
• Podniesienia efektywności inwestowania poprzez 

współdzielenie systemów informatycznych i operacyjnych. 

 
W rezultacie wyniki Grupy są wyższe niż suma wyników jej 
jednostek lokalnych. 

 

 

 

PRZEWAGI STRATEGICZNE I REGULACYJNE  

 

Autonomia jednostek zależnych ogranicza 
rozprzestrzenianie się negatywnych skutków 
sytuacji kryzysowych między jednostkami Grupy, 
zmniejszając w ten sposób ryzyko systemowe. 
 

Podmioty zależne są nadzorowane i kontrolowane 
wewnętrznie na dwóch poziomach: lokalnym i 
globalnym. 

 
Taki model ułatwia zarządzanie kryzysami i 
rozwiązywanie ich, zachęcając do odpowiedniego 
zarządzania na poziomie lokalnym. 

 
Publiczne spółki zależne:  

 
1. Mają ułatwiony dostęp do kapitału i podlegają 

dyscyplinie rynkowej. 

2. Zapewniają dużą elastyczność finansową, ponieważ 

umożliwiają finansowanie przejęć na rynku lokalnym 

i stanowią alternatywę dla inwestycji kapitałowych.  

3. Zapewniają wysokie standardy przejrzystości i ładu 

korporacyjnego oraz wzmacniają markę w każdym kraju. 

 
Dywersyfikacja  

Grupa Santander zachowuje równowagę pomiędzy 
obecnością na rynkach dojrzałych i wschodzących, których 
udział w zysku za 2013 r. wyniósł odpowiednio 47% i 53%. 
Bank jest obecny przede wszystkim na dziesięciu głównych 
rynkach: w Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Portugali, Wielkiej 
Brytanii, Brazylii, Meksyku, Chile, Argentynie oraz Stanach 
Zjednoczonych. Posiada także istotne udziały na rynku 
urugwajskim i portorykańskim, a także na rynku 
finansowania konsumenckiego w innych krajach 
europejskich. Działa także w Chinach, gdzie świadczy usługi 
bankowości hurtowej i finansowania konsumenckiego. 
Santander posiada także globalne obszary działalności, 
które opracowują produkty dystrybuowane poprzez sieć 
komercyjną Grupy, obsługując klientów na całym świecie. 
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5.2. Funkcja kapitałowa 
 
 

Poniższe podstawowe zasady regulują działalność 
podmiotów Grupy w zakresie zarządzania, monitorowania 
i kontroli kapitału. 

 

 
 
 

ZASADY STRATEGICZNE FUNKCJI KAPITAŁOWEJ  
 

 

 

Autonomia kapitałowa  

Autonomia  

Zcentralizowany monitoring 

Odpowiedni rozkład 
zasobów kapitałowych  

 
 
 
 

 
 
Maksymalizacja tworzenia wartości  

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Siła i dyscyplina kapitałowa  

Wzmocnienie kapitału   

Ochrona kapitału  

Ostrożne zarządzanie  

 

• Autonomia kapitałowa.  Grupa Santander opiera swoją 
strukturę korporacyjną na modelu prawnie autonomicznych 
podmiotów zależnych odpowiedzialnych za swój własny 
kapitał i płynność. Model ten ułatwia pozyskiwanie 
finansowania, ogranicza ryzyko rozprzestrzeniania się 
negatywnych skutków sytuacji kryzysowych, a tym samym 
zmniejsza ryzyko systemowe. W ramach tej struktury 
podmioty zależne są kontrolowane wewnętrznie na dwóch 
poziomach: lokalnym i globalnym. Jednostki lokalne 
posiadają niezbędny kapitał do autonomicznego 
wykonywania działalności i spełniania wymogów 
regulacyjnych. 

• Zcentralizowany monitoring. Model zarządzania 
kapitałowego musi zapewnić holistyczne podejście 
poprzez koordynację i analizę globalną środowiska 
korporacyjnego (każda spółka, każda lokalizacja). Pierwszy 
poziom monitoringu, realizowany przez jednostki lokalne, 
jest uzupełniany monitorowaniem wykonywanym przez 
jednostki korporacyjne. 

• Odpowiedni rozkład zasobów kapitałowych.  Alokacja 
zasobów kapitałowych musi odbywać się zgodnie z 
faktyczną lokalizacją podejmowania ryzyka w ramach grupy 
i w sposób proporcjonalny do podejmowanego ryzyka, co 
pozwala uzyskać równowagę pomiędzy wypłacalnością i 
rentownością. Zarówno podmioty zależne, jak i podmiot 
dominujący wymagają adekwatnej kapitalizacji, a alokacja 
kapitału musi odbywać się z wykorzystaniem 
zbilansowanych kryteriów. 

• Wzmocnienie kapitałowe. Niezależnie od potrzeby 
posiadania nadwyżki kapitałowej (dostępnego 
kapitału) umożliwiającej sprostanie wymogom 
prawnym (jest to minimum, a nie cel), konieczne jest 

 

 

 

 

 

 

zapewnienie prawidłowej struktury kapitału poprzez 
zachęcanie do wyboru najwyższej jakości składników 
uznanego kapitału (kierując się takimi parametrami, jak 
potencjał absorpcji strat, prawdopodobieństwo 
utrzymania w bilansie jednostki w dłuższym terminie oraz 
ranga w ramach priorytetów płatności), aby 
zagwarantować stabilność kapitału w czasie oraz wspierać 
stabilną strategię wzrostu Grupy. 

• Ochrona kapitału. Kapitał jest zasobem trudno 
dostępnym, który musi być wykorzystywany w sposób 
maksymalnie wydajny, zważywszy na wysoki koszt 
organicznego generowania kapitału oraz pozyskiwania 
kapitału na rynkach. Dlatego też wszystkie jednostki 
muszą posiadać mechanizmy monitorowania i 
optymalizacji wykorzystania kapitału. 

• Ostrożne zarządzanie kapitałem. Fundamentalnym celem 
zarządzania kapitałem jest zachowanie płynności jednostki z 
jednoczesną koncentracją na celu, jakim jest generowanie 
zwrotu z zainwestowanego kapitału. Wymaga to określenia 
celów kapitałowych, które są spójne z profilem ryzyka 
każdego podmiotu, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej, 
aby ograniczyć poziom oraz rodzaje ryzyka, które podmiot 
jest skłonny przyjąć w toku prowadzenia działalności oraz 
zapewnić utrzymanie przez podmiot poziomów kapitału 
spójnych z takim ryzykiem. 

• Maksymalizacja tworzenia wartości. Decyzje inwestycyjne 
mają na celu optymalizację tworzenia wartości z 
zainwestowanego kapitału. W celu dopasowania zarządzania 
kapitałem, monitoruje się zbiór wskaźników, które mierzą 
koszt kapitału w stosunku do zwrotu z zainwestowanego 
kapitału. Umożliwia to systematyczne porównanie 
rentowności transakcji, klientów, portfeli i jednostek. 

ZASADY 
STRATEGICZNE 

FUNKCJI 
KAPITAŁOWEJ 
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5.2.1. Organizacja 
Struktura organizacyjna została zaprojektowana w sposób 
zapewniający zgodność z zasadami zarządzania 
kapitałowego oraz gwarantujący zachowanie autonomii 
finansowej w relacjach pomiędzy wszystkimi spółkami 
zależnymi i spółką dominującą, ściśle monitorowanej na 
poziomie Grupy. 

 
5.2.2. Ład korporacyjny  
W celu zapewnienia prawidłowej realizacji funkcji 
kapitałowej, zarówno pod względem decyzyjnym, jak i pod 
względem nadzoru i kontroli, Grupa Santander 
wypracowała strukturę efektywnych organów zarządczych, 
w których uczestniczą wszystkie zainteresowane obszary 
i przedstawiciele wyższego kierownictwa. 

Ze względu na charakterystyczną strukturę spółek zależnych 
Grupy struktura zarządcza funkcji kapitałowej musi 
zabezpieczać autonomię kapitałową spółek zależnych, 
zapewniając zcentralizowany monitoring i skoordynowane 
zarządzanie na poziomie Grupy.  Struktura ładu 
korporacyjnego jest odzwierciedlana w każdej spółce 
zależnej poprzez podobną strukturę i funkcje. Powołano 
specjalne komitety, które posiadają określone zakresy 
odpowiedzialności na poziomie spółki dominującej oraz w 
zakresie koordynacji na poziomie Grupy. Komitety lokalne 
składają, według potrzeby, raporty komitetom 
korporacyjnym w sprawie wszystkich istotnych aspektów 
swojej działalności, które mogą mieć wpływ na kapitał, co 
umożliwia odpowiednią koordynację. 

 
 
 
 
 

Struktura funkcji zarządzania kapitałem  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Statutowe 
Komitety  

 
 

Zarząd  
 
 
 
 
 
 

Komitet ds. Ryzyka  
 

 
 
 
 
 
 

Komitet ds. Audytu i 

Compliance  

Określenie minimalnego poziomu 
adekwatności kapitałowej, uznanego 
za wystarczający, aby podmiot mógł 
działać sprawnie. Wspieranie 
sprawnego zarządzania kapitałem 
poprzez określenie minimalnego 
wymogu rentowności i odpowiednie 
alokowanie kapitału. Ocena i 
akceptacja ujawnianych informacji.  

 

 
 
 

Zbieranie raportów i akceptacja modeli 
ryzyka z uwzględnieniem ich wpływu 
na poziom kapitału. 

 

 
Akcepcja procesu wewnętrznej oceny 
adekwatności kapitałowej (ICAAP) oraz 
ujawnianych informacji dotyczących 
adekwatności kapitałowej i kapitału (Ujawnienia 
Filara III), zapewnienie, aby były one 
odpowiednie i reprezentatywne dla sytuacji 
Grupy. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zarządzanie 
i kontrola 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Komitet 
ds. Kapitału  

Komitet odpowiedzialny za nadzorowanie, akceptację 
i ocenę każdego aspektu kapitału i wypłacalności 
Grupy. 

Nadzorowanie przestrzegania wymogów 
adekwatności kapitałowej.  

 
Nadzorowanie i ocena istniejących procedur w 
celu zapewnienia sprawnego zarządzania 
kapitałowego poprzez monitorowanie 
zaawansowanych miar oraz ocenę i walidację 
planowania kapitałowego i testów warunków 
skrajnych. 

Wprowadzenie i ocena zastosowania metod 
zaawansowanych w Grupie oraz akceptacja 
wdrażania usprawnień i opracowywania metod.  

 
Koordynowanie relacji z organami nadzorczymi 
oraz przepływu informacji na rynek. 

 
Pośrednictwo i koordynacja decyzji w zakresie 
płynności i kapitału. 

 
 

 

Spółki zależne  Struktura funkcji komitetów lokalnych musi być zgodna ze strukturą korporacyjną.   

Poziom Grupy  
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5.3. Zarządzanie kapitałem 
 
 

Celem zarządzania kapitałem w Grupie Santander jest 
zagwarantowanie wypłacalności jednostki oraz 
maksymalizacja jej rentowności, przy jednoczesnym 
zapewnieniu zgodności z wewnętrznymi celami kapitałowymi 
i wymogami regulacyjnymi. Zarządzanie kapitałem to 
podstawowe narzędzie strategiczne do podejmowania 
decyzji na poziomie lokalnym i korporacyjnym, służące także 
za podstawę wspólnych ram działania poprzez określenie 
jednolitych definicji kryteriów, polityki, funkcji, miar 
i procesów w zakresie zarządzania kapitałowego.   

 
 
 

ZMIENNE KAPITAŁOWE 
 

 

Grupa stosuje następujące zmienne dla kapitału: 
 

Kapitał regulacyjny 

• Wymogi kapitałowe: Minimalna kwota kapitału, jaką 
powinien dysponować podmiot, aby zabezpieczyć swoją 
wypłacalność, ustalona w oparciu o poziom 
podejmowanego ryzyka kredytowego, rynkowego i 
operacyjnego.  

• Uznany kapitał: Kapitał uznawany przez regulatora za 
zaliczany do kwoty niezbędnej do spełnienia wymogów 
kapitałowych. Głównymi składnikami uznanego 
kapitału są kapitał księgowy i rezerwy. 

 
Kapitał ekonomiczny 

• Wewnętrzne wymogi kapitałowe: Minimalna kwota 
kapitału niezbędnego Grupie, przy danym poziomie 
pewności, by wchłonąć nieoczekiwane straty 
wynikające z bieżącej ekspozycji na wszystkie typy 
przyjętego ryzyka (w tym dodatkowe ryzyka poza 
uwzględnianymi przy obliczaniu wymogów kapitału 
regulacyjnego). 

• Kapitał dostępny: Kwota kapitału, który sama Grupa 
uznaje za możliwy do zaliczenia, uwzględniając kryteria 
zarządzania, do kwoty kapitału wymaganej do spełnienia 
wymogów kapitałowych. 

 
Koszt kapitału 

Minimalny zwrot oczekiwany przez inwestorów 
(akcjonariuszy) jako wynagrodzenie z tytułu 
poniesionych kosztów oraz ryzyka podjętego w związku 
z zainwestowaniem kapitału w podmiot. Koszt kapitału 
odpowiada „stopie barierowej” lub „minimalnej stopie 
zwrotu”, która ma zostać osiągnięta i może być 
wykorzystywany do porównywania działalności różnych 
jednostek biznesowych oraz analizowania ich 
wydajności. 

Rentowność kapitału ważonego ryzykiem (RORAC) 

Rentowność (rozumiana jako zysk po opodatkowaniu) 
kapitału ekonomicznego wymaganego wewnętrznie. 
Zważywszy na tę relację ewentualny przyrost kapitału 
ekonomicznego oznacza spadek RORAC. Z tego powodu, 
Bank musi wymagać wyższego zwrotu z transakcji lub od 
jednostek biznesowych, które konsumują więcej kapitału.  

RORAC uwzględnia ryzyko inwestycyjne i tym samym 
stanowi wskaźnik rentowności skorygowany o ryzyko. 

Wykorzystanie RORAC pozwala Bankowi na lepsze 
zarządzanie swoją działalnością, ocenę rzeczywistej 
rentowności jego spółek przy uwzględnieniu przyjętego 
ryzyka oraz zwiększenie wydajności procesu 
podejmowania decyzji inwestycyjnych. 

 
Tworzenie wartości 

Każdy wygenerowany zysk przewyższający koszt 
kapitału ekonomicznego. Bank tworzy wartość, kiedy 
rentowność skorygowana o ryzyko, mierzona 
wskaźnikiem RORAC, jest wyższa niż koszt kapitału 
Banku oraz zmniejsza wartość w przypadku 
przeciwnym. Tworzenie wartości mierzy rentowność 
skorygowaną o ryzyko w wartościach absolutnych 
(jednostki waluty) i stanowi uzupełnienie perspektywy 
RORAC. 

 
Oczekiwana strata 

Strata wynikająca ze spodziewanej przeciętnej 
szkodowości w cyklu biznesowym. Z perspektywy 
oczekiwanej straty szkodowość jest uznawana za 
„koszt”, który może być wyeliminowany lub 
zredukowany przez odpowiedni dobór kredytobiorców. 
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Zarządzanie kapitałem w Grupie odbywa się na dwóch 
poziomach: 

 
• Zarządzanie kapitałem regulacyjnym: Zarządzanie 

kapitałem regulacyjnym rozpoczyna się od analizy bazy 

kapitałowej, wskaźników wypłacalności określonych 

obowiązującymi przepisami oraz scenariuszy 

wykorzystanych w planowaniu kapitału. Celem jest 

osiągnięcie maksymalnej efektywności struktury kapitału, 

zarówno pod kątem kosztu, jak i zgodności z wymogami 

regulatorów. Aktywne zarządzanie kapitałem polega na 

sekurytyzacji, sprzedaży aktywów, emisjach instrumentów 

kapitałowych (akcji uprzywilejowanych i 

podporządkowanych papierów dłużnych) oraz 

instrumentów hybrydowych. 
 
 

Na dzień 31 grudnia 2013 r. Grupa spełnia 

minimalne wymogi kapitałowe zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 
 
 
 

• Zarządzanie kapitałem ekonomicznym: Zarządzanie 
kapitałem ekonomicznym ma na celu optymalizację 
tworzenia wartości w Grupie i jej jednostkach biznesowych. 
W tym celu oblicza się kapitał ekonomiczny, RORAC oraz 
wartość wytworzoną dla każdej jednostki biznesowej. Są one 
później analizowane kwartalnie przez komitet zarządzający. 
W ramach wewnętrznego procesu oceny adekwatności 
kapitałowej (bazylejski Filar II), Grupa Santander stosuje 
model pomiaru kapitału ekonomicznego, w celu zapewnienia 
wystarczającego kapitału do przyjęcia wszystkich ryzyk 
swojej działalności w różnych scenariuszach gospodarczych, 
zgodnie z poziomami adekwatności kapitałowej ustalonymi 
przez Grupę. 

 

 
5.4. Priorytety w zarządzaniu kapitałowym  
w roku 2013 

 
Santander prowadził swoją działalność zgodnie z 
globalnymi priorytetami w zakresie zarządzania ustalonymi 
na rok 2013. Grupa zwiększyła swój kapitał podstawowy 
poprzez organiczne generowanie kapitału i aktywne 
zarządzanie swoją działalnością. 

 
Szczegółowe informacje dotyczące najważniejszych działań 
podejmowanych w roku 2013: 

 
1) Rentowność aktywów ważonych ryzykiem  

Bank Santander analizuje rynki i segmenty w celu 
zapewnienia odpowiedniej alokacji kapitału do tych rodzajów 
działalności, które są najbardziej dochodowe i które mają 
największy potencjał wzrostowy, zawsze biorąc pod uwagę 
perspektywę długoterminową. Chcąc zapewnić, aby kapitał 
był inwestowany zgodnie z profilem ryzyka i oczekiwaną 
rentownością w każdej jednostce, Grupa stosuje wspólne dla 
wszystkich jednostek miary zarządzania w oparciu o 
rentowność aktywów ważonych ryzykiem. 

2) Optymalizacja struktury kapitałowej w Santander Brazylia 

Banco Santander (Brasil) S.A. ogłosił zamiar optymalizacji 
struktury kapitałowej poprzez zastąpienie akcji zwykłych 
(kapitał podstawowy tier 1) o wartości 6.000 mln reali 
brazylijskich (które mają być rozdzielone proporcjonalnie 
wśród akcjonariuszy) nowo wyemitowanymi instrumentami o 
tej samej wartości, kwalifikującymi się jako kapitał regulacyjny 
(dodatkowy kapitał tier 1 i tier 2), który zostanie zaoferowany 
akcjonariuszom Banco Santander (Brasil) S.A. 

 
Banco Santander, S.A. zamierza subskrybować część nowo 
emitowanych instrumentów współmiernie do swojego 
udziału w Banco Santander (Brasil) S.A. (ok. 75%), oraz te 
instrumenty, które nie zostaną objęte przez pozostałych 
akcjonariuszy Banco Santander (Brasil) S.A. 

 
Dla Santander Brazylia transakcja ta oznacza: 

 
• Niższy koszt kapitału, ponieważ koszt akcji jest wyższy od 

kosztu kapitału tier 1 i tier 2. 

 
• Większą elastyczność, ponieważ struktura kapitałowa 

będzie bardziej zdywersyfikowana pod względem walut 
(real i dolar) i składu. 

 
• Wyższy zwrot z kapitału banku przy jednoczesnym 

utrzymaniu tego samego poziomu kapitału oraz tej samej 
stabilności i potencjału pozyskiwania finansowania. 

 
Po przeprowadzeniu optymalizacji, wskaźnik Bazylea II w 

Santander Brazylia pozostanie na aktualnym poziomie blisko 

21,5%, który jest najwyższy wśród dużych banków 

detalicznych i istotnie powyżej obowiązującego regulacyjnego 

minimum i minimum Bazylea III. Wskaźnik ten wskazuje na 

ciągły potencjał Santander Brazylia do rozwoju i 

wykorzystywania możliwości biznesowych. 

 
3) Optymalizacja struktury kapitałowej w Santander Meksyk  

Banco Santander (México), S.A. Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Santander México („Banco 
Santander (México)”) ogłosił zamiar: (i) wypłaty dywidendy 
gotówkowej w kwocie od 1.000 do 1.300 mln USD oraz (ii) 
emisji weksli podporządkowanych, kwalifikujących się jako 
tier 2 zgodnie z Bazyleą III w kwocie ok. 1.000 mln USD, na 
warunkach rynkowych. 

 
Ponadto Grupo Financiero Santander México, S.A.B. de 
C.V., która posiada 99,99% kapitału akcyjnego Banco 
Santander (México), ogłosiła walne zgromadzenie 
akcjonariuszy, na którym zaproponuje wypłatę 
dywidendy w kwocie zbliżonej do kwoty, jaką ma 
otrzymać z Banco Santander (México). 
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Banco Santander, S.A. zamierza subskrybować ok. 75% nowych 
instrumentów emitowanych przez Banco Santander (México) 
oraz instrumentów nieobjętych przez innych inwestorów. 

 
Powyższe transakcje przyczynią się do optymalizacji 
struktury kapitału regulacyjnego Banco Santander (México), 
ponieważ zmniejszą koszt kapitału i zwiększą zwrot z 
kapitału. Ustanowią one także precedens w branży, 
ponieważ Bank będzie pionierem na rynku, emitując 
instrumenty kapitałowe zgodnie z zasadami Bazylei III. 
Wpływy z emisji podporządkowanych weksli zostaną 
włączone do kapitału banku jako kapitał uzupełniający w 
celu wsparcia rozwoju spółki w Meksyku, gdzie Santander 
odgrywa ważną rolę w sektorach finansowania MŚP, 
udzielania kredytów hipotecznych i w innych obszarach. 

 
4) Pierwotna oferta publiczna akcji (IPO) Santander 

Consumer USA 

Zależna spółka finansowa Santander w Stanach 
Zjednoczonych z sukcesem zakończyła IPO, umieszczając 
21,6% akcji w obrocie publicznym. Cena oferty została 
ustalona na 24 USD za akcję, co oznacza, że Santander 
Consumer USA zostało wycenione na poziomie 8.300 mln 
USD, a udział Banku wyniósł 5.000 mln USD. Popyt ze 
strony inwestorów instytucjonalnych dziesięciokrotnie 
przewyższył podaż akcji. 

 
W następstwie IPO Banco Santander kontroluje 60,7% 
kapitału SCUSA. Grupa sprzedała pakiet 4%, a pozostałe 
akcje zostały zaoferowane przez Sponsor Auto Finance 
Holdings Series (podmiot założony przez fundusze 
powiązane z Centerbridge Partners, Kohlberg Kravis 
Roberts & Co., Warburg Pincus i DFS Sponsor Investments). 

 
Dzięki IPO Grupa uzyskała zysk kapitałowy w wysokości 740 
mln EUR, a cała kwota została wykorzystana do 
wzmocnienia bilansu. 

 
Santander nabył pakiet 90% w spółce Drive Financial, 
przemianowanej w 2008 roku na Santander Consumer USA, 
od HBOS i założycieli spółki w roku 2006 za 651 mln USD. W 
roku 2011 spółki Sponsor Auto Finance Holdings Series i 
Dundon DFS nabyły udziały w SCUSA w wyniku 
podwyższenia kapitału, zmniejszając udział Banku do 65% i 
generując na rzecz Grupy zysk kapitałowy w wysokości 
1.000 mln USD w wyniku zwiększenia wartości SCUSA do 
4.000 mln USD. 

 
Grupa ogłosiła także zamiar podwyższenia kapitału w 
Santander Holdings USA, który posiada udziały w Santander 
Bank N.A. i Santander Consumer USA, do kwoty 2.000 mln 
USD, aby wspierać plany rozwojowe w Stanach 
Zjednoczonych. 

 
5) Transakcje korporacyjne 

W roku 2013 zysk kapitałowy po opodatkowaniu wyniósł 
łącznie 939 mln EUR, co wynikało z umowy w zakresie 
bancassurance z firmą Aegon oraz z umowy w zakresie 
zarządzania aktywami z Warburg Pincus i General Atlantic, 
które wygenerowały zyski kapitałowe w wysokości 
odpowiednio 270 mln EUR i 669 mln EUR. 

 
 

Zyski te zostaną w całości wykorzystane na pokrycie 

kosztów integracji jednostek nabytych w Hiszpanii i w Polsce, 
na wzmocnienie bilansu i na amortyzację wartości firmy. 

 

 
5.5. Kapitał regulacyjny Filara I 

 
 

Obowiązujące ramy regulacyjne do obliczania kapitału opierają 

się na trzech filarach: 

 
• Filar I wprowadza minimalne wymogi kapitałowe w zakresie 

ryzyka kredytowego, rynkowego oraz operacyjnego, 
umożliwiając wykorzystanie ratingów i modeli 
wewnętrznych (metoda IRB) do obliczania ważonej 
ekspozycji na ryzyko kredytowe oraz modeli wewnętrznych 
(VaR) w odniesieniu do ryzyka rynkowego i modeli 
wewnętrznych (AMA) dla ryzyka operacyjnego. Chodzi o to, 
aby wymogi regulacyjne były bardziej wrażliwe na ryzyka 
faktycznie ponoszone przez instytucje finansowe w ich 
działalności. 

 
• Filar II ustanawia system analizy nadzorczej, którego celem 

jest poprawa wewnętrznego zarządzania ryzykiem przez 

banki oraz ocena adekwatności kapitałowej zgodnie z ich 

profilem ryzyka. 

 
• Z kolei Filar III dotyczy zwiększenia przejrzystości 

sprawozdawczości w zakresie informacji finansowych 
oraz dyscypliny rynkowej. 

 

 

W Hiszpanii przepisy dotyczące obliczania i 

monitorowania minimalnego kapitału zostały 

zaktualizowane po wejściu w życie wymogów 

Bazylei II. Rozporządzenie i przepisy wdrażające 

umowę bazylejską III, które będą zwiększać 

wymogi kapitałowe instytucji kredytowych, 

zostały zaakceptowane w dniu 27 lipca 2013 r. i 

obowiązują od 1 stycznia 2014 r. 
 

 
 

5.5.1. Uznany kapitał 
Łączny kapitał akcjonariuszy po uwzględnieniu zysku 
zatrzymanego wyniósł 84.269 mln EUR, co oznaczało wzrost 
o 3.348 mln EUR, czyli 4% w porównaniu do roku 
poprzedniego. 

 
W 2013 r. wyemitowano szereg akcji zwykłych, by sprostać 
żądaniom ze strony akcjonariuszy, którzy zgodzili się na 
otrzymanie dywidend w akcjach w ramach programów 
Santander Dividendo Elección (dywidenda w wekslach). 
Łącznie w 2013 r. wyemitowano 892.634.796 akcji w 
czterech wypłatach dywidend w formie weksli – dwie na 
trzecią i czwartą wypłatę dywidend za 2012 r. i dwie na 
pierwszą i drugą wypłatę dywidend za 2013 r. – łącznie 
objętych w 87,3%. 
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Udziały mniejszościowe niemal nie zmieniły się w ciągu 
ostatnich dwunastu miesięcy.  Wzrost wynikający z transakcji 
w Polsce został zrównoważony spadkiem w Hiszpanii 
(wynikającym z fuzji z Banesto) i w Brazylii (wynikającym ze 
zmian kursów wymiany). 

 
Korekty z wyceny spadły o 4.678 mln EUR, w szczególności z 
powodu negatywnego wpływu kursów wymiany (częściowo 
zabezpieczonego) na wartość inwestycji w zagranicznych 
spółkach zależnych. Pozycja ta obejmuje także negatywny 
wpływ kursów wymiany na wartość firmy, chociaż wpływ na 
wskaźniki kapitałowe jest neutralny, ponieważ skutki zostały 
ujęte odpowiednio w aktywach bilansu.  

 
W wyniku powyższego środki własne na koniec roku wyniosły 
79.900 mln EUR. 

 
Poniżej przedstawiono uzgodnienie kapitału księgowego, 
opisanego powyżej, z kapitałem regulacyjnym: 
 

 TABELA 3. 
 UZGODNIENIE KAPITAŁU KSIĘGOWEGO I REGULACYJNEGO 

 W tys. EUR 
31 grudnia 2013 r. 

W tys. EUR 
31 grudnia 2012 r. 

Kapitał  5.666.710 5.160.590 

Agio emisyjne akcji 36.804.223 37.411.568 

Rezerwy 38.313.412 37.403.946 

Akcje własne  -8.551 -287.141 

Zysk przypisany 4.370.097 2.294.598 

Wypłacona dywidenda -406.371 -650.081 

Kapitał akcjonariuszy w bilansie publicznym 84.739.520 81.333.481 

Zyski/(straty) z aktualizacji wyceny -14.152.236 -9.473.827 

Udziały mniejszościowe 9.312.849 9.415.105 

Łączny kapitał własny w bilansie publicznym 79.900.133 81.274.758 

Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne (*) -28.269.784 -29.613.324 

Uprawnione akcje uprzywilejowane i udziały 2.948.324 3.194.604 

Naliczona dywidenda -495.051 -422.537 

Pozostałe korekty 2.920.662 2.984.553 

Kapitał Tier 1 brutto 57.004.284 57.418.054 

Potrącenia regulacyjne na 50% -644.804 -629.464 

Kapitał Tier 1 netto 56.359.480 56.788.590 

*Obejmuje zmiany w wyniku zastosowania NIC19 w roku 2012.   

 
 

Poniższa tabela przedstawia składniki uznanego kapitału oraz 
porównanie z rokiem poprzednim: 
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  TABELA 4.  

 UZNANY KAPITAŁ 
 

 W tys. EUR  
31 grudnia 2013 r. 

W tys. EUR 
31 grudnia 2012 r. 

Kapitał Tier 1 brutto 57.004.287 57.418.055 

Kapitał  5.666.710 5.160.590 

Agio emisyjne akcji 36.804.223 37.411.568 

Rezerwy 27.254.201 31.261.935 

Udziały mniejszościowe 7.682.473 8.245.313 

Zysk po wypłacie dywidendy 3.468.675 1.026.674 

Potrącenia -26.820.319 -28.882.629 

Wartość firmy -23.430.234 -25.040.757 

Akcje własne -8.551 -287.141 

Wartości niematerialne i prawne i pozostałe aktywa  -3.381.534 -3.554.732 

Akcje uprzywilejowane  2.948.324 3.194.604 

Kapitał Tier 2 brutto 8.067.011 9.390.992 

Ogólne rezerwy kredytowe i pozostałe 3.810.104 4.027.673 

Dług podporządkowany 4.256.907 5.363.319 

Dług podporządkowany bez terminu spłaty  332.700 441.820 

Dług podporządkowany z terminem spłaty  3.924.207 4.921.499 

Pozostałe potrącenia -1.289.607 -1.258.929 

Inwestycje – instytucje finansowe >10% -242.010 -229.692 

Inwestycje – firmy ubezpieczeniowe >20% -858.743 -777.172 

Sekurytyzacja – transze po 1250% -137.779 -187.379 

Oczekiwana strata – instrumenty kapitałowe -51.075 -64.686 

UZNANY KAPITAŁ RAZEM 63.781.691 65.550.118 

Uwaga: Banco Santander i jego podmioty zależne nie korzystały z żadnych państwowych programów 
pomocowych. 

  

 

Uznany kapitał Grupy Santander zgodnie z zasadami BIS II 

wyniósł 63.782 mln EUR na koniec roku. 

 
Jest to kapitał solidny, bardzo wysokiej jakości, dostosowany 
do modelu biznesowego, struktury bilansu i profilu ryzyka 
Grupy Santander. 



 

 

36 2013 RAPORT INFORMACYJNY – FILAR III 

 

 
Kwota kapitału Tier 1 brutto obejmuje: 

 
a) Kapitał zakładowy, który w grudniu 2013 r. wyniósł 

5.666.710 tys. EUR. 

 
b) Rezerwy, obejmujące (i) wpłacone agio od akcji, (ii) faktyczne 

i bezpośrednie rezerwy obciążające zysk w odniesieniu do 
sald do zapłacenia oraz kwot, które bez ujmowania w 
rachunku wyników, muszą zostać ujęte w „Pozostałych 
rezerwach” zgodnie z Okólnikiem Banku Hiszpanii 4/2004. 
Dla potrzeb wyliczania kapitału poniższe pozycje są 
klasyfikowane jako rezerwy: korekty wyceny wynikające z 
różnic kursowych, pozytywne korekty wyceny wynikające z 
zabezpieczeń inwestycji netto w działalność zagraniczną oraz 
saldo rachunku kapitałowego, gdzie ujmuje się pewne 
wynagrodzenie oparte na instrumentach kapitałowych, 
zgodnie z Okólnikiem Banku Hiszpanii 4/2004. W rezerwach 
ujęto także niezrealizowane straty na portfelach 
kapitałowych dostępnych do sprzedaży, po opodatkowaniu. 

 
c) Opłacona część udziałów mniejszościowych wynikająca z 

emisji akcji zwykłych przez spółki konsolidowane, z 
wyjątkiem części przypisanej do takich udziałów na skutek 
wyceny rezerw oraz korekt wyceny ujętych w środkach 
własnych Grupy. 

 
d) Zysk, bez dywidendy, który w grudniu 2013 wyniósł 

3.468.675 tys. EUR, stanowiący audytowany zysk za rok. 

 
e) Potrącenia, na które składają się zyski z akcji własnych, 

finansowanie zewnętrzne w celu nabycia akcji własnych, 
wartość firmy oraz inne wartości niematerialne i prawne 
ujęte w kapitale. 

 
f) Akcje uprzywilejowane wymienione w Artykule 7.1 

Ustawy 13/1985, wyemitowane zgodnie z Dodatkowym 
Postanowieniem nr 2 do tej ustawy. 

Kapitał Tier 2 obejmuje między innymi następujące 
pozycje: 

 
a) Nadwyżka kwot wynikająca z sumy strat z tytułu trwałej 

utraty wartości aktywów, rezerw na ryzyka dotyczące 
ekspozycji, wyliczonych z zastosowaniem metody IRB oraz 
oczekiwanej w stosunku do nich straty, w części nie 
przekraczającej 0,6% ekspozycji ważonych ryzykiem, 
wyliczonych z zastosowaniem metody IRB. 

 
b) Saldo rachunkowe rezerwy ogólnej dotyczącej portfeli 

podlegających standardowej metodzie wyliczania kapitału 
w części nie przekraczającej 1,25% ważonego ryzyka, które 
stanowiły podstawę wyliczenia rezerwy ogólnej. 

 
c) 45% kwoty brutto zysków netto na portfelach 

instrumentów kapitałowych przeznaczonych do sprzedaży. 

 
d) Dług podporządkowany wyemitowany przez Grupę. 

 
Łączna kwota potrąceń obejmuje wartość księgową 
inwestycji finansowych powyżej 10% kapitału, minimalne 
wymogi kapitałowe towarzystw ubezpieczeniowych 
proporcjonalnie do udziału Grupy w takich podmiotach, 
spodziewane straty na instrumentach kapitałowych oraz 
kwotę ekspozycji na sekurytyzację z wagą ryzyka wynoszącą 
1.250%. 

 
Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące emisji akcji 

uprzywilejowanych oraz długu podporządkowanego: 
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TABELA 5. 
EMISJA AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH ORAZ DŁUGU PODPORZĄDKOWANEGO 

 
W tys. EUR, 31 grudnia 2013 r. 

Emisja Typ 

Wartość  
nominalna  

emisji ISIN 
Kwota 

kwalifikowana 
Wartość 

księgowa 

Santander Central Hispano Issuances, Ltd. Podporządkowany 145.022 US802813AD76 13.903 69.514 

BSCH Podporządkowany 60.101 ES0213900204 10.668 53.341 

Banesto Banco de Emisiones Podporządkowany 500.000 ES0213540018 1.160 2.900 

Santander Central Hispano Financial Services, Ltd. Podporządkowany 239.894 XS0131038522 - 1.967 

Santander Issuances, S.A. Unipersonal, Serie I Podporządkowany 500.000 XS0201169439 402.800 402.800 

Santander Issuances, S.A. Unipersonal, Serie 5 Podporządkowany 500.000 XS0255291626 126.362 157.952 

Santander Issuances, S.A. Unipersonal, Serie 8 Podporządkowany 217.533 US80281TAC27 70.771 176.927 

Santander Issuances, S.A. Unipersonal, Serie 9 Podporządkowany 550.000 XS0261717416 108.960 181.600 

Santander Issuances, S.A. Unipersonal, Serie 10 Podporządkowany 359.842 XS0261787898 324 540 

Santander Issuances, S.A. Unipersonal, Serie 11 Podporządkowany 359.842 XS0284633327 62.141 77.677 

Santander Issuances, S.A. Unipersonal, Serie 12 Podporządkowany 585.000 XS0285087192 580.200 580.200 

Santander Issuances, S.A. Unipersonal, Serie 13 Podporządkowany 1.500.000 XS0291652203 346.590 577.650 

Santander Issuances, S.A. Unipersonal, Serie 14 Podporządkowany 500.000 XS0301810262 308.450 308.450 

Santander Issuances, S.A. Unipersonal, Serie 15 Podporządkowany 114.000 XS0307473214 104.000 104.000 

Santander Issuances, S.A. Unipersonal, Serie 16 Podporządkowany 102.000 XS0307566496 68.000 85.000 

Santander Issuances, S.A. Unipersonal, Serie 17 Podporządkowany 25.000 XS0309495959 25.000 25.000 

Santander Issuances, S.A. Unipersonal, Serie 18 Podporządkowany 1.500.000 XS0327533617 367.890 613.150 

Santander Issuances, S.A. Unipersonal, Serie 19 Podporządkowany 959.578 XS0327310669 19.755 32.926 

Santander Issuances, S.A. Unipersonal, Serie 21 Podporządkowany 93.841 XS0327601711 56.305 93.841 

Santander Issuances, S.A. Unipersonal, Serie 20 Podporządkowany 164.941 XS0327601638 98.965 164.941 

Santander Issuances, S.A. Unipersonal, Serie 22 Podporządkowany 186.716 
US80281TAD00 / 

USE8682YAS75 
163.984 163.984 

Santander Issuances, S.A. Unipersonal, Serie 24 Podporządkowany 1.011.575 XS0440403797 443.925 443.925 

Santander Issuances, S.A. Unipersonal, Serie 23 Podporządkowany 449.250 XS0440402393 171.300 171.300 

Santander Perpetual, S.A. Unipersonal Podporządkowany 750.000 XS0206920141 - 162.217 

Santander Perpetual, S.A. Unipersonal Podporządkowany 1.087.666 
US80281YAA55/ 
USE86920AA84 

4.446 7.411 

Santander Consumer Finance Podporządkowany 500.000 ES0213495007 25.560 63.900 

Exchangeable preference shares Ex Cap Bond ANTSEURO156 Podporządkowany 239.894 XS0060837068 160.553 160.553 

ANplc in Holl ANPLCSUBD180 Podporządkowany 34.549 XS0055579097 6.910 34.549 

ANplc in Holl ANTSEURO139 Podporządkowany 103.648 XS0053134499 20.730 103.648 

ANplc in Holl ANPLCSUBD146 Podporządkowany 34.549 XS0071938822 13.820 34.549 

ANPLCSUBD255 Podporządkowany 389.828 XS0117972702 34.526 34.526 

ANPLCSUBD256 Podporządkowany 509.776 XS0117972967 19.077 95.383 

ANPLCSUBD257 Podporządkowany 209.908 XS0117973262 17.340 17.340 

ANPLCSUBD258 Podporządkowany 329.855 XS0117973429 55.299 55.299 

ANPLCSUBD259 Podporządkowany 400.000 XS0117974740 - 42.025 

ANPLCSUBD243 Podporządkowany 179.921 XS0103012893 35.197 35.197 

ANPLCSUBD245 Podporządkowany 725.111 US002920AC09 188.983 188.983 

Abbey National Sterling Capital plc. GBP30129104011700001 Podporządkowany 179.921 XS0034981661 37.661 62.768 

Abbey National Sterling Capital plc. GBP04029304012300001 Podporządkowany 179.921 XS0041864512 85.354 85.354 

ŁĄCZNIE DŁUG PODPORZĄDKOWANY  16.478.683  4.256.907 5.673.287 

AN Plc PLCPREF01 Uprzywilejowany  239.894 GB0000064393 163.232 163.232 

AN Plc PLCPREF03 Uprzywilejowany  149.934 GB0000044221 29.402 29.402 

Banesto Holding Limited Uprzywilejowany  56.040 US0598731091 1.171 1.171 

Sant. Finance Uprzywilejowany  SA. Unipersonal Uprzywilejowany  137.771 US80281R3003 64.747 64.747 

Sant. Finance Uprzywilejowany  SA. Unipersonal Uprzywilejowany  300.000 XS0202197694 143.981 143.981 

Sant. Finance Uprzywilejowany  SA. Unipersonal Uprzywilejowany  200.000 XS0202774245 155.018 155.018 

Sant. Finance Uprzywilejowany  SA. Unipersonal Uprzywilejowany  362.555 US80281R7061 117.298 117.298 

Sant. Finance Uprzywilejowany  SA. Unipersonal Uprzywilejowany  435.066 US80281R8051 79.374 79.374 

Sant. Finance Uprzywilejowany  SA. Unipersonal Uprzywilejowany  253.789 US80281R8887 152.564 152.564 

Sant. Finance Uprzywilejowany  SA. Unipersonal Uprzywilejowany  299.868 XS0307728146 5.877 5.877 

Sant. Finance Uprzywilejowany  SA. Unipersonal Uprzywilejowany  125.700 XS0441528600 111.750 111.750 

Sant. Finance Uprzywilejowany  SA. Unipersonal Uprzywilejowany  814.921 XS0441528949 768.442 768.442 

Sant. Finance Uprzywilejowany  SA. Unipersonal Uprzywilejowany  117.168 US80281RAC60 117.168 117.168 

Sant. Finance Uprzywilejowany  SA. Unipersonal Uprzywilejowany  598.296 USE8683R1448 598.296 598.296 

Banesto S.A Uprzywilejowany  497.466 ES0113440004 7.824 7.824 

Banesto S.A Uprzywilejowany  200.000 DE000A0DE4Q4 106.489 106.489 

Banesto S.A Uprzywilejowany  125.000 DE000A0DEJU3 36.475 36.475 

Totta Acçores Financing (00419) Uprzywilejowany  300.000 XS0223344689 - - 

BST International Bank Inc. (01113) Uprzywilejowany  261.040 PR11778DAA65 - - 

Santander Finance Capital, S.A. (1001) X Uprzywilejowany  2.000.000 ES0175179078 20.863 20.863 

ANCT1EU247 Uprzywilejowany  725.111 US002927AA95 131.906 131.906 

AN Plc SUBD263 Uprzywilejowany  356.243 XS0124569566 122.079 122.079 

AN Plc SUBD273 Uprzywilejowany  209.908 XS0152838586 14.368 14.368 

ŁĄCZNIE AKCJE UPRZYWILEJOWANE  8.765.771  2.948.324 2.948.324 
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Poniższa tabela przedstawia zmiany w kapitale regulacyjnym 
w roku 2013: 

 

 
TABELA 6. 
UZNANY KAPITAŁ. ZMIANY  

W tys. EUR 

2013 r. 

5.5.2. Zastosowanie metod zaawansowanych i 
akceptacja nadzorcza 
Grupa Santander zamierza przyjąć zaawansowaną metodę 
ratingów wewnętrznych opartych na BIS II (AIRB) w ciągu 
najbliższych lat dla niemal wszystkich swoich banków, tak 
aby objąć nią ponad 90% ekspozycji kredytowej netto. 

 
Na osiągnięcie tego celu w krótkiej perspektywie wpływ będą 
miały nowe nabycia oraz potrzeba koordynacji procesów 
walidacji modeli wewnętrznych przez nadzorców. W 
niektórych krajach, w których Grupa prowadzi działalność, 
ramy prawne działania regulatorów są takie same jak w 
Europie, gdzie obowiązuje dyrektywa w sprawie wymogów 
kapitałowych.  
 
Z kolei w innych jurysdykcjach proces walidacji modelu 
wewnętrznego podlega innym zasadom współpracy między 
organami nadzoru w kraju pochodzenia instytucji i kraju 
goszczącym, działającymi w oparciu o różne systemy prawne. 
W praktyce oznacza to przyjęcie różnych zasad oraz 
harmonogramów w celu uzyskania akceptacji dla 
zastosowania zaawansowanych metodologii na zasadzie 
konsolidacji.  
 
Santander realizował ten cel w roku 2013 zgodnie z planem 
stopniowego wdrażania niezbędnych platform 
technologicznych i usprawnień metodologicznych, aby 
stopniowo wprowadzać zaawansowaną metodę IRB do 
wyliczania kapitału regulacyjnego w pozostałych jednostkach 
Grupy. 

 
 

W ciągu roku Grupa przeprowadziła łącznie cztery podwyżki 
kapitału w ramach programu Santander Dividendo Elección 
(dywidenda w formie weksli). Łącznie wyemitowano 
1.012.240.738 nowych akcji, co stanowi 8,93% kapitału 
akcyjnego Banku. W wyniku emisji podwyższony został 
kapitał zakładowy i zmniejszona pozycja agio emisyjnego. 

 
Dywidenda szacowana za rok 2013 wynosi 901.422 tys. EUR, 
co oznacza przypisany zysk netto po odjęciu dywidendy w 
wysokości 3.468.675 tys. EUR. Zmiany w rezerwach i 
wartości firmy wynikają głównie z różnic kursowych. Zmiana 
wielkości udziałów mniejszościowych to wynik różnic 
kursowych, utraty udziału mniejszościowego w Banesto oraz 
zwiększenia w Polsce w wyniku przejęcia Kredyt Banku. W 
roku 2013 umorzono uprzywilejowane papiery wartościowe 
z prawem do dywidendy na kwotę 246.280 tys. EUR. Dług 
podporządkowany zmniejszył się w wyniku spłat oraz utraty 
możliwości włączenia do kapitału regulacyjnego. 

 

Grupa Santander uzyskała zgodę organu nadzorczego na 
stosowanie metod zaawansowanych do obliczania 
wymaganego kapitału regulacyjnego w zakresie ryzyka 
kredytowego w spółce dominującej oraz w głównych 
spółkach zależnych w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Portugalii 
oraz w odniesieniu do niektórych portfeli w Meksyku, 
Brazylii, Chile, w Santander Consumer Finance España oraz w 
Stanach Zjednoczonych. W 2013 uzyskano zgodę na 
stosowanie modeli zaawansowanych w odniesieniu do 
portfeli dużych przedsiębiorstw w Santander Bank N.A. i 
Santander Brasil EFC. Uzyskano także akceptację na 
integrację modeli kont bankowych w Santander UK. 

 
Na głównych rynkach, na których obecna jest Grupa, 
Santander stosuje metodę IRB w odniesieniu do większości 
swoich portfeli; sytuacja taka ma miejsce w Hiszpanii, 
Wielkiej Brytanii oraz Portugalii, natomiast w Meksyku 
uzyskano zgodę na zastosowanie IRB do portfeli 
niedetalicznych. 

 

 

Kapitał podstawowy   

Kapitał początkowy (31/12/2012) 54.223.451 

Kapitał 506.120 

Rezerwy (z agio) -5.641.752 

Zmiany wartości firmy 1.610.523   

Zysk bez dywidendy 3.468.675 

Zmiany w udziałach mniejszościowych -562.840 

Zmiany w potrąceniach 451.787 

Kapitał końcowy (31/12/2013) 54.055.964 

Kapitał dodatkowy Tier 1  

Kapitał początkowy (31/12/2012) 56.621.103 

Kapitał spłacony -246.280 

Potrącenia -15.339 

Kapitał końcowy (31/12/2013) 56.359.484 

Kapitał Tier 2  

Kapitał początkowy (31/12/2012) 65.121.011 

Zmiany w instrumentach Tier 2 -1.323.981 

Potrącenia -15.339 

Kapitał końcowy (31/12/2013) 63.781.691 
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Z kolei nabycia oraz integracja nowych spółek w Santander 
Brazylia przyniosły konieczność wprowadzenia zmian do 
planów migracji IRB, by zwiększyć prawdopodobieństwo 
powodzenia. Jak dotąd żaden konkurent nie złożył wniosku 
o zgodę na stosowanie modeli IRB. W Stanach 
Zjednoczonych, po uzyskaniu zgody organu nadzoru w 
odniesieniu do portfela dużych przedsiębiorstw, Grupa 
podejmuje kroki w celu uzyskania akceptacji w odniesieniu 
do innych modeli, czekając przy tym na sprzyjające warunki. 
W Polsce, także pozostającej pod wpływem procesów 
integracyjnych wynikających z niedawnego przejęcia KB, 
opracowywany jest plan migracji w stronę metod 
zaawansowanych, przy czym horyzont czasowy wdrożenia 
jest dopasowany do dojrzałości każdego portfela i każdej 
jednostki. 

 
W Chile regulacje dotyczące kapitału będą opierać się na 
umowie bazylejskiej I, dopóki zmiany przepisów lokalnych 
nie umożliwią wykorzystania zaawansowanych metod IRB do 
obliczania wymogów kapitałowych. Pomimo tych ograniczeń 
Santander kontynuuje prace nad systemem wewnętrznym, 
tak, aby pozyskać taką zgodę jak tylko warunki prawne na to 
pozwolą. Santander Meksyk kontynuuje prace nad 
sfinalizowaniem planu wdrożenia zawansowanych metod w 
odniesieniu do portfeli detalicznych. Plan ten także podlega 

procesowi zatwierdzenia przez organy nadzoru kraju 
macierzystego i kraju goszczącego w odniesieniu do 
pozostałych portfeli. 

 
Prowadzone są także prace nad uzyskaniem w najbliższym 
czasie akceptacji organu nadzoru w odniesieniu do 
jednostek działających na innych obszarach w zakresie 
produktów finansowania konsumenckiego, w tym w 
Niemczech, krajach Nordyckich oraz w odniesieniu do 
niektórych portfeli w Consumer España. Strategia Grupy w 
zakresie wdrażania zasad bazylejskich koncentruje się na 
uzyskaniu akceptacji na stosowanie zaawansowanych 
metod dla głównych podmiotów w obu Amerykach i w 
Europie. 

 
Portfele z akceptacją na stosowanie modeli IRB stanowią 
53% łącznej ekspozycji kredytowej Grupy (EAD). Po 
wyłączeniu portfeli należności od państw w walucie 
lokalnej oraz aktywów niefinansowych, które nie są objęte 
planem włączenia IRB, odsetek ten wzrasta do 61%. W 
ujęciu geograficznym, największy udział należy do Hiszpanii 
(26%) i Wielkiej Brytanii (27%), daleko za nimi znajdują się 
Portugalia (3%), Meksyk (2%) i portfele dużych 
przedsiębiorstw w Chile, Brazylii i USA (3%). 

 
 

TABELA 7 
ZAKRES WYKORZYSTANIA METOD STANDARDOWYCH (STD) I ZAAWANSOWANYCH (IRB) 

 

 
STD  

stałe 
 

STD  FIRB AIRB 

Hiszpania (1) 

Należności od  
państw w walutach  

lokalnych 

Nieistotne portfele 
detaliczne 

Nieistotne  
ekspozycje rezydualne Większość detalu  

oraz portfele nie-
detaliczne 

Wielka Brytania 

Portugalia  

Reszta Europy (2) Wszystkie portfele   

 

 
STD  

stałe 
 

STD  FIRB AIRB 

Chile 

Należności od  
państw w walutach  

lokalnych 

  Korporacje 

Meksyk Większość portfela 
Większość detalu oraz 
portfele nie-detaliczne 

 

Brazylia Wszystkie portfele  Korporacje 

Pozostałe kraje Ameryki Łacińskiej (3) Większość portfela   

USA (4)   Korporacje 

 

(1) Hiszpania obejmuje podmiot dominujący, Banesto, specjalistyczną instytucję kredytową oraz Consumer España. 
(2) Obejmuje Zachodni, spółki zajmujące się bankowością prywatną oraz ofertą dla konsumentów (obecność w 13 europejskich krajach, w tym w szczególności w 
Niemczech). 
(3) Obejmuje głównie Argentynę, Urugwaj i Portoryko. 
(4) Obejmuje Santander Bank N.A. i Santander Consumer USA. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Ekspozycja kapitałowa netto. 
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Spośród pozostałych ekspozycji, w odniesieniu do których 
wymogi kapitałowe są obecnie obliczane z zastosowaniem 
metody standardowej, 66% jest objęte planem wdrożenia 
metod zaawansowanych, przy czym celem jest uzyskanie 
akceptacji organów nadzorczych na stosowanie modeli IRB 
do obliczania wymogów kapitałowych dla 90% łącznej 
ekspozycji. Pozostałe portfele nieobjęte planem wdrożenia 
IRB nie stanowią obecnie istotnych ekspozycji i są badane 
pod kątem konieczności ujęcia ich w planie. Poniższy wykres 
przedstawia rozkład ekspozycji na ryzyko kredytowe według 
rodzaju metody stosowanej do obliczania wymogów 
kapitałowych.  

 
 
 

IRB 
61% 

W końcu, zgodnie z wymogami umowy bazylejskiej 2.5, 
Grupa Santander pozyskała zgodę regulatora na 
zastosowanie metodologii korporacyjnej umożliwiającej 
obliczanie obciążenia z tytułu ryzyka szkodowości i migracji 
(IRC) oraz ocenę warunków skrajnych VaR dla ryzyka 
rynkowego w portfelach handlowych. 

 
W odniesieniu do ryzyka operacyjnego, Grupa Santander 
obecnie stosuje metodę standardową do obliczania kapitału 
regulacyjnego; jednak na rok 2014 zaplanowano 
uruchomienia projektu przechodzenia w kierunku metody 
zaawansowanej (AMA), jak tylko uda się zebrać 
wystarczające dane w oparciu o własny model zarządzania. 
Grupa uważa, że model wewnętrzny powinien zostać przede 
wszystkim opracowany na bazie wspólnych doświadczeń w 
zarządzaniu jednostką poprzez wytyczne i kryteria 
korporacyjne ustanowione po przejęciu kontroli, co stanowi 
charakterystyczną cechę Grupy Santander. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wdrożenie  
66% 

 
Stanowisko Santandera w zakresie modeli wewnętrznych 

Jednym z podstawowych celów korporacyjnych Grupy 
Santander jest umożliwienie spółkom zależnym uzyskania 
statusu wiodących instytucji na rynkach, na których są 
obecne, wdrożenie najbardziej zaawansowanych systemów 
zarządzania opartych na kapitale i rentowności oraz zajęcie 
optymalnej pozycji do osiągnięcia sukcesu w nowym 
otoczeniu konkurencyjnym, które jest coraz bardziej złożone 
i wymagające.

 
 

 

W odniesieniu do innych czynników ryzyka wyraźnie ujętych 
w Filarze I Bazylejskiej Umowy Kapitałowej, Grupa Santander 
od grudnia 2009 r. posiada zezwolenie na wykorzystywanie 
własnego modelu wewnętrznego w celu obliczania 
wymogów kapitałowych do wyceny ryzyka w księdze 
handlowej, ryzyka walutowego oraz ryzyka towarowego dla 
pozycji ryzyka Banco Santander S.A. 

 
Od momentu sporządzenia zestawienia kapitału akcyjnego na 
grudzień 2010 r., Grupa pozyskała zgodę na wykorzystanie 
modeli wewnętrznych do obliczania wymogów kapitałowych 
w zakresie ryzyka ceny portfela handlowego oraz ryzyka 
walutowego dla ryzyka pozycji Santander Totta, S.A., Banco 
Santander Totta International Bank, Inc. oraz w Chile dla 
ryzyka pozycji Banco Santander Chile, S.A., Santander 
Investment Chile, Limitada, Santander S.A. Agente de Valores, 
i Santander S.A. Corredores de Bolsa. W tym samym roku 
pozyskano zgodę regulatora w Hiszpanii w odniesieniu do 
ryzyka walutowego oraz ryzyka szkodowości zaangażowania 
w księdze handlowej Banco Español de Crédito, S.A. 
(Banesto). 

 
W 2012 r. Grupa pozyskała zgodę regulatora na 

wykorzystanie modeli wewnętrznych do obliczenia 

wymogów kapitałowych w zakresie ryzyka ceny w księdze 

handlowej oraz ryzyka walutowego dla pozycji ryzyka Banco 

Santander México, S.A. oraz Casa de Bolsa Santander, S.A. de 

C.V. Grupa obecnie oczekuje na akceptację Banku Hiszpanii 

oraz BACEN na stosowanie modelu wewnętrznego. 

 
Grupa Santander jest przekonana, że modele wewnętrzne 
mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tego celu, pomimo 
krytyki ze strony różnych kręgów i obszarów, a także mimo 
pojawiającej się obecnie opinii, która zaleca odejście od 
stosowania modeli wewnętrznych i powrót do metod 
standardowych zbliżonych do opisanych w Bazylei I. 
Naszym zdaniem byłoby to bardzo niekorzystne i bez 
wątpienia stanowiłoby krok wstecz w stosunku do 
znaczących postępów uzyskanych w ostatnich latach. 
Wykorzystanie modeli wewnętrznych umożliwia poprawę 
zarządzania całością ryzyka oraz przyjęcie wymogów 
kapitałowych lepiej odpowiadających rzeczywistości. 

 
Grupa musi nadal pracować na poziomie międzynarodowym 
nad wyeliminowaniem różnic mogących mieć wpływ na 
konkurencyjność oraz nad ujednoliceniem warunków na 
wszystkich obszarach. Niektóre mechanizmy wspierające 
cały proces modelowania w dalszym ciągu wymagają 
korekty, jednakże niezmiernie ważne jest, aby instytucje w 
dalszym ciągu inwestowały w ich usprawnianie oraz aby 
regulatorzy wzmacniali nadzór nad standardami i ich 
spójność. 

 
5.5.3. Wymogi kapitałowe 
W tej części przedstawiono szczegóły dotyczące wymogów 
kapitałowych według rodzaju ryzyka i portfela (zob. Tabela 
8) oraz według obszaru geograficznego (zob. Tabela 9). 
Tabela 8 pokazuje, że wymogi kapitałowe zmniejszyły się o 
8,6% w porównaniu do roku 2012., podczas gdy rozkład 
według typu ryzyka Filara I prezentuje się podobnie jak w 
roku ubiegłym: ryzyko kredytowe 81%, ryzyko rynkowe 6% i 
ryzyko operacyjne 13%. 

 
 

2  Ekspozycja kapitałowa netto, należności od państw w walutach lokalnych oraz aktywa niefinansowe.  

STD Stałe 
44% 

STD  
39% 
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Czynniki, które przyczyniły się do spadku aktywów ważonych 
ryzykiem o 47,9 mln EUR, w porównaniu do roku 
poprzedniego, to spadek wymogów kapitałowych w 
segmencie przedsiębiorstw, wyliczanych zarówno metodą 
standardową, jak i metodą IRB, wynikający częściowo ze 
zmniejszenia ekspozycji oraz zmniejszenie wymogów 
wynikających z korekt zastosowanych w odniesieniu do 
MŚP. Spadek ten wynika także ze zmniejszenia wymogów 
kapitałowych na ryzyko operacyjne podmiotów poza strefą 
euro, które są obliczane w walucie lokalnej i przeliczane po 
kursie wymiany obowiązującym na dzień sprawozdawczy. 

 

 
 

Na dzień 31 grudnia 2013 r. żadna z instytucji 
finansowych skonsolidowanych w Grupie 
Santander nie posiadała kapitału poniżej poziomu 
wymaganego obowiązującymi regulacjami. 

Spadek wymogów kapitałowych na ryzyko kredytowe 
według metody standardowej był związany głównie z 
segmentem korporacyjnym i był częściowo równoważony 
zwiększeniem się innych ekspozycji. 

 
W jednostkach Grupy stosujących metodę IRB, wymogi 

kapitałowe spadły o 11,1% w ciągu roku 2013 w wyniku 

spadku ekspozycji (-4,8%) oraz poprawy wskaźnika kapitału 

do ekspozycji, w szczególności w instytucjach i segmentach 

przedsiębiorstw, gdzie stosowana jest metoda AIRB. 

 
Wymogi kapitałowe na ryzyko rynkowe nie uległy zmianie (-
 0,1%), podczas gdy wymogi w zakresie ryzyka operacyjnego 
spadły o 9,4%. Więcej informacji o powodach tych zmian 
znaleźć można w podpunktach 5.6.5 i 5.6.6. 
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 TABELA 8. 
WYMOGI KAPITAŁOWE 

 
       W tys. EUR  

31 grudnia 2013 r. 
W tys. EUR  

31 grudnia 2012 r. 

Ryzyko kredytowe – metoda standardowa         
Rządy centralne i banki centralne       191.078 190.872 

Rządy regionalne i władze lokalne       106.127 105.352 

Podmioty sektora publicznego i inne publiczne 
instytucje niekomercyjne 

      20.680 19.115 

Instytucje        487.723 492.305 

Korporacje       4.962.692 5.830.166 

Ekspozycje detaliczne       7.107.412 7.091.892 

Ekspozycje zabezpieczone nieruchomościami        2.749.196 3.114.352 

Ekspozycje nieregularne       1.045.118 953.002 

Ekspozycje wysokiego ryzyka        139.349 88.601 

Zabezpieczone obligacje       - - 

Pozycje sekurytyzowane       72.334 79.021 

Ekspozycje wobec instytucji i spółek z krótkoterminowym   
ratingiem kredytowym 

     13.866 8.220 

Ekspozycje wobec funduszy inwestycyjnych (CIS)      8.850 7.826 

Pozostałe ekspozycje       1.741.529 1.489.654 

RAZEM        18.645.953 19.470.378 

W tym: Ryzyko kredytowe kontrahenta        166.241 159.130 

Ryzyka kredytowe – metoda IRB         

Rządy centralne i banki centralne       34.440 42.177 

Instytucje        955.865 1.161.032 

Korporacje       8.049.820 9.560.623 

Ekspozycje detaliczne       4.750.025 4.790.324 

       Kredyty hipoteczne        3.621.216 3.497.302 

       Kwalifikowany odnawialny        258.743 285.707 

       Pozostały detal        870.066 1.007.316 

Instrumenty kapitałowe        767.334 840.335 

       Metoda uproszczona        7.661 

       Metoda PD/LGD       363.701 312.900 

       Modele wewnętrzne       403.633 519.775 

       Instrument publiczne      1 59.915 393.306 

            Niepubliczne: Odpowiednio zdywersyfikowane portfele     607.419 436.738 

Pozycje lub ekspozycje sekurytyzacyjne       76.348 72.817 

RAZEM       14.633.832 16.467.307 

       W tym:  Ryzyko kredytowe kontrahenta         
 

701.492 1.019.706 

Ryzyko rozliczenia – portfel handlowych       63 53 

Ryzyko pozycji – portfel handlowy – 
Metoda standardowa 

      916.01 5 695.807 

Ryzyko pozycji i walutowe  
Portfel handlowy – modele wewnętrzne  

      860.674 1.114.279 

Ryzyko w pozycjach sekurytyzowanych  
(portfel handlowy) 

      108.096 87.818 

Ryzyko w korelacji z pozycjami portfela handlowego       58.758 71.843 

Ryzyko walutowe – metoda standardowa       616.959 595.315 

Ryzyko operacyjne – metoda standardowa       5.275.444 5.820.908 

Inne dodatkowe zapotrzebowanie na kapitał       -599.373 25.744 

RAZEM       40.516.422 44.347.660 

 
 

Na dzień 31 grudnia 2013 r. Grupa Santander nie posiadała 
dodatkowych wymogów kapitałowych wynikających z zastosowania 
limitów ustanowionych Postanowieniem Przejściowym nr 8 Okólnika 
3/2008. 
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TABELA 9. 
WYMOGI KAPITAŁOWE WG OBSZARU GEOGRAFICZNEGO 

  
 

 W tys. EUR 31 grudnia 2013 r. 
 

ROZKŁAD WYMOGÓW  
KAPITAŁOWYCH RAZEM Hiszpania 

Wielka 
Brytania   Brazylia 

Europa 
Kontynental

na 

Reszta Am. 
Łacińskiej 

 USA 

Pozostałe 
Kraje 

świata 
Ryzyko kredytowe – metoda standardowa         

Rządy centralne i banki centralne 191.078 1.007 - - 640 189.431 - - 

Rządy regionalne i władze lokalne 106.127 2.298 - 12.582 9.677 47.541 34.028 - 

Podmioty sektora publicznego i inne 
publiczne instytucje niekomercyjne 

20.680 - 4.752 - 406 15.522 - - 

Wielostronne banki rozwoju - - - - - - - - 

Organizacje międzynarodowe  - - - - - - - - 

Instytucje  487.723 48.304 55.424 136.231 77.839 70.860 96.872 2.192 

Korporacje 4.962.692 322.631 1.186.652 1.076.379 837.504 816.423 708.535 14.569 

Detal 7.107.411 108.431 472.471 1.965.454 2.610.044 1.100.653 849.564 794 

Ekspozycje zabezpieczone nieruchomościami  2.749.195 259.725 94.702 248.815 596.085 596.509 953.359 - 

Ekspozycje nieregularne 1.045.118 468.769 53.591 155.937 138.077 168.010 60.735 - 

Ekspozycje wysokiego ryzyka  139.349 58.316 19.406 - 31.720 29.182 724 - 

Zabezpieczone obligacje - - - - - - - - 

Ekspozycje wobec instytucji i spółek z 
krótkoterminowym ratingiem kredytowym  
 

13.866 - - - - 13.866 - - 

Ekspozycje na fundusze inwestycyjne 8.850 6.041 - 2.488 - 321 - - 

Pozostałe ekspozycje  1.741.529 520.814 202.435 363.619 206.859 159.586 274.307 13.909 

Pozycje sekurytyzowane  72.334 1.055 - 26.830 3.600 - 40.849 - 

RAZEM  18.645.953 1.797.391 2.089.433 3.988.335 4.512.451 3.207.905 3.018.973 31.465 

Ryzyka kredytowe – metoda IRB         

Rządy centralne i banki centralne  34.440 34.440       

Instytucje  955.865 716.751 121.640  70.486 46.989   

Korporacje 8.049.820 4.656.282 1.130.193 839.531 463.576 638.671 321.566  

Detal  4.750.025 1.797.052 2.609.268  343.706    

Kredyty hipoteczne  3.621.216 1.177.336 2.201.665  242.21 5    

Karty 258.743 60.124 189.383  9.236    

Pozostały detal  870.066 559.591 218.221  92.255    

Instrumenty kapitałowe  767.334 767.334       

Metoda uproszczona 0 -       

Metoda PD/LGD 363.701 363.701       

Modele wewnętrzne 403.633 403.633       

Pozycje sekurytyzowane  76.348 50.434 18.575  7.339    

RAZEM 14.633.832 8.022.292 3.879.676 839.531 885.107 685.660 321.566 - 

Ryzyko rozliczenia – portfel handlowy 63 63       

Ryzyko pozycji – portfel handlowy  
Metoda standardowa 

916.015 65.848 401.254 220.579 169.368 39.674 19.293  

Ryzyko pozycji i walutowe  
Portfel handlowy – modele wewnętrzne  
 

860.674 646.579   172 213.923   

Ryzyko w pozycjach sekurytyzowanych  
(portfel handlowy)  

108.096 108.096       

Ryzyko w korelacji z pozycjami portfela 
handlowego 

58.758 58.758       

Ryzyko walutowe – metoda standardowa * 616.959 616.959       

Ryzyko operacyjne - metoda standardowa 
** 

5.275.444 917.396 692.165 1.604.014 731.765 853.969 476.134  

Inne dodatkowe zapotrzebowanie na kapitał -599.373 -599.373       

RAZEM 40.516.422 11.634.009 7.062.528 6.652.459 6.298.864 5.001.132 3.835.966 31.465 

 
* Ryzyka obliczane na poziomie korporacyjnym. Całe ryzyko przypisano Hiszpanii.  
** Wykorzystanie ryzyka operacyjnego dla działalności korporacyjnej przypisano do Hiszpanii.  
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5.5.4. Ryzyko kredytowe  
Poniższa tabela prezentuje najważniejsze zmiany wymogów 

kapitałowych w zakresie ryzyka kredytowego: 

 
TABELA 10. 
WYMOGI KAPITAŁOWE NA RYZYKO KREDYTOWE. ZMIANY  

 

* Nie był włączony do kapitału regulacyjnego według sekurytyzacji, 
korekt regulacyjnych MŚP oraz metody PD/LGD dla ekspozycji w 
instrumentach kapitałowych. 

 

Spadek wymogu kapitałowego wynika głównie z kursów 
wymiany oraz, w mniejszym stopniu, ze zmian 
metodologicznych wprowadzonych w ciągu roku. 

 
5.5.4.1. Metoda standardowa 

W celu wyliczenia kapitału regulacyjnego zgodnie z metodą 
standardową, Grupa Santander korzysta z zewnętrznych 
agencji ratingowych uznawanych przez Bank Hiszpanii. Do 
obliczenia kapitału na 31 grudnia 2013 r. wykorzystano 
ratingi takich agencji jak Fitch, Moody’s oraz Standard & 
Poor’s. 

Obecnie Grupa nie posiada procesu dla 
przyznawania ratingów kredytowych dla emisji 
publicznych papierów wartościowych dla 
porównywalnych aktywów, które nie znajdują się w 
portfelu handlowym. 

 
Poniższe tabele pokazują wartość ekspozycji netto po 

zastosowaniu odpisów z tytułu trwałej utraty wartości i po 

zastosowaniu technik ograniczania ryzyka według 

segmentów i poziomu jakości kredytowej. 

 
Przy realokacji ekspozycji do odpowiednich kategorii aktywów 

oraz wagi ryzyka wykorzystywane są gwarancje. 

 
Zgodnie z Zasadą 24 Okólnika 3/2008 Banku Hiszpanii Grupa 
Santander w sposób stały wykorzystuje metodę 
standardową w odniesieniu do ekspozycji wobec pewnych 
ryzyk krajów, które są denominowane i finansowane w 
walucie lokalnej Państwa Członkowskiego, stosując wagę 
ryzyka 0%. 

 W mln EUR 

Zmiany łącznego kapitału regulacyjnego: ryzyko 
kredytowe  

Razem (*) 

Kapitał początkowy (31/12/2012) 35.024 

Zmniejszenie ekspozycji -66 

Zmiany zakresu -6 

Zmiana działalności -60 

Zmiany metodologiczne -613 

Kurs wymiany -1.847 

Zmiany jakości portfela kredytowego -63 

Kapitał końcowy (31/12/2013) 32.436 
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TABELA 11. 
METODA STANDARDOWA. EAD PRZED OGRANICZENIEM RYZYKA 
 

 W tys. EUR 31 grudnia 2013 r. 
 

 Wagi ryzyka  

Kategoria ekspozycji 0% 10% 20% 35% 50% 75% 100% 150% Razem 

Rządy centralne lub centralne banki 115.257.108 - 714.540 - 4.590.371 - 1.234.324 450.289 122.246.632 

Rządy regionalne i władze lokalne  191.131 - 1.797.923 - 51.360 - 723.088 - 2.763.502 

Zabezpieczone obligacje - - - - - - - - - 

Kategoria regulacyjna wysokiego ryzyka - - - - - - 126.058 1.077.201 1.203.260 

Korporacje - - 249.497 - 536.054 - 65.244.653 60.482 66.090.686 

Podmioty sektora publicznego i inne 
publiczne instytucje  

1.470.891 - 407.716 - 72.527 - 137 - 1.951.271 

Ekspozycje nieregularne   - - - - 501.007 - 9.623.361 2.296.131 12.420.500 

Ekspozycje zabezpieczone na 
nieruchomościach  

- - - 55.044.970 11.721.923 - 9.001.291 - 75.768.184 

Instytucje  - - 24.633.163 - 568.650 - 2.255.672 8.795 27.466.281 

Ekspozycje detaliczne   - - - - - 121.489.257 - - 121.489.257 

Pozostałe ekspozycje  18.002.075 - 6.885.508 - 1.946 - 20.577.375 - 45.466.904 

Wielostronne banki rozwoju 381.976 - - - - - - - 381.976 

Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw 
bez ratingu kredytowego    

- - 21.052 - 112.057 - 86.132 442.111 661.351 

Ekspozycje w formie funduszy inwestycyjnych   
 

- - - - - - 35.115 - 35.115 

Ryzyko kredytowe – metoda standardowa  135.303.181  34.709.400 55.044.970 18.155.895 121.489.257 108.907.207 4.335.009 477.944.919 

Pozycje sekurytyzacyjne *         2.393.923 

Łączne ryzyko kredytowe – metoda 
standardowa 

135.303.181  34.709.400 55.044.970 18.155.895 121.489.257 108.907.207 4.335.009 480.338.842 

 

Uwaga: „EAD przed obniżeniem ryzyka” – ekspozycja netto po uwzględnieniu strat z tytułu trwalej utraty wartości aktywów i po konwersji pozycji pozabilansowych na ekspozycje 
kredytowe z wykorzystaniem CCF. 
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 TABELA 12. 
 METODA STANDARDOWA. EAD PO OGRANICZENIU RYZYKA 

 

Uwaga: „EAD po obniżeniu ryzyka” ekspozycja netto po uwzględnieniu strat z tytułu trwalej utraty wartości aktywów i rezerw oraz po zastosowaniu technik 
ograniczających ryzyko i po konwersji pozycji pozabilansowych na ekspozycje kredytowe z wykorzystaniem CCF.  

 

5.5.4.2. Metoda oparta na ratingach wewnętrznych (IRB) 

Poniższe tabele pokazują rozkład wartości ekspozycji, 
parametrów ryzyka kredytowego i kapitału według ocen 
ratingowych dla każdego segmentu działalności (według 
wewnętrznych modeli ratingowych oraz modeli Standard & 
Poor’s) zgodnie z metodą IRB, rozróżniając między metodą 
podstawową IRB (FIRB) i zaawansowaną IRB (AIRB). 
 

TABELA 13. 
METODA AIRB. BANKI CENTRALNE I RZĄDY CENTRALNE 

 

W tys. EUR 31 grudnia 2013 r.  

Wewnętrzne 
ratingi Poziomy S&P 

Średni PD ważony 
wskaźnikiem EAD 

Ekspozycja 
oryginalna 

Kwota pozycji 
pozabilansowych EAD 

Średni LGD 
ważony 

wskaźnikiem EAD 
Kapitał/ 

EAD EL/EAD 

1 AAA/AA
- 

0,01% 153.275 108.915 1.162.611 42,19% 1,07% 0,00% 

2 A+ 0,03% - 19 65 42,70% 1,54% 0,00% 

3 A/BBB 0,07% 1.334.719 254.773 875.811 43,23% 2,30% 0,03% 

4 BBB-
/BB+ 

0,99% 760 - 760 40,00% 4,61% 0,39% 

5 BB 1,60% 58.231 940 516 71,00% 18,60% 1,16% 

6 BB-/B- 5,45% 27.570 64 11.005 49,32% 15,17% 2,69% 

RAZEM 2013  0,07% 1.574.555 364.711 2.050.768 42,68% 1,68% 0,03% 

RAZEM 2012  
 

0,09% 
 

1.499.722 
 

445.416 
 

2.090.544 
 

44,07% 
 

2,02% 
 

0,04% 
 

% średniego kapitału 1,68%        

Uwaga: wymogi kapitałowe dla ekspozycji w walutach lokalnych na dług państwowy zostały obliczone z wykorzystaniem metody standardowej  

 

 W tys. EUR 31 grudnia 2013 r. 

 
 

 Wagi ryzyka  
Kategoria ekspozycji 0% 10% 20% 35% 50% 75% 100% 150% Razem 

Rządy centralne lub centralne banki 129.646.610 - 714.540 - 671.623 - 1.234.324 450.289 132.717.386 

Rządy regionalne i władze lokalne  191.131 - 2.889.122 - 51.360 - 723.088 - 3.854.701 

Zabezpieczone obligacje - - - - - - - - - 

Kategoria regulacyjna wysokiego ryzyka - - - - - - 126.058 1.077.201 1.203.260 

Korporacje - - 626.288 - 559.667 - 61.537.836 60.482 62.784.271 

Podmioty sektora publicznego i inne publiczne 
instytucje  

1.470.891 - 1.090.845 - 80.400 - 137 - 2.642.274 

Ekspozycje nieregularne   - - - - 501.007 - 9.369.274 2.296.131 12.166.412 

Ekspozycje zabezpieczone na 
nieruchomościach  

- - - 54.995.227 11.721.923 - 9.255.651 - 75.972.802 

Instytucje  - - 18.452.265 - 915.537 - 1.935.118 8.795 21.311.715 

Ekspozycje detaliczne   - - - - - 118.456.857 - - 118.456.857 

Pozostałe ekspozycje  20.926.896 - 6.013.307 - 1.946 - 20.565.475 - 47.507.625 

Wielostronne banki rozwoju 381.976 - - - - - - - 381.976 

Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw 
bez ratingu kredytowego    

- - 21.052 - 112.057 - 86.132 17.969 237.209 

Ekspozycje w formie funduszy inwestycyjnych   
 

- - 377.563 - - - 35.115 - 412.678 

Ryzyko kredytowe – metoda  
standardowa  

 
152.617.505 

 
- 

 
30.184.982 

 
54.995.227 

 
14.615.520 

 
118.456.857 

 
104.868.209  

 
3.910.867  

 
479.649.167  

Pozycje sekurytyzacyjne *         2.393.923 

Łączne ryzyko kredytowe – metoda 
standardowa 152.617.505 - 30.184.982 54.995.227 14.615.520 118.456.857 104.868.209 3.910.867 482.043.090 
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57% ekspozycji dotyczy ratingów powyżej AA, a niemal 
cały portfel (ponad 99%) posiada rating kredytowy 
powyżej BBB. Średnie LGD wynosi 42,68%, podczas gdy 
wykorzystanie kapitału kształtuje się na poziomie 1,68%. 
Wskaźnik EAD obniżył się (-2%) w porównaniu do roku 
2012, podobnie jak średnia wartość wskaźnika PD i średnia 
wartość LGD. Prowadzi to do obniżenia wykorzystania 
kapitału w odniesieniu do całości EAD. 

 
Zgodnie z Zasadą 24 Okólnika 3/2008 Banku Hiszpanii Grupa 
Santander w sposób stały wykorzystuje metodę standardową 
w odniesieniu do ekspozycji wobec pewnych ryzyk krajów, 
które są denominowane i finansowane w walucie lokalnej 
Państwa Członkowskiego, stosując wagę ryzyka 0%. 

 
TABELA 14. 
METODA AIRB. INSTYTUCJE 

 

W tys. EUR 31 grudnia 2013 r.  

         

Wewnętrzne  
ratingi Poziomy S&P 

Średni PD ważony 
wskaźnikiem EAD 

Ekspozycja 
oryginalna 

Kwota pozycji 
pozabilansowych EAD 

Średni LGD 
ważony 

wskaźnikiem EAD 
Kapitał/ 

EAD EL/EAD 

1 AAA/A+ 0,03% 16.558.572 3.283.543 17.083.190 43,95% 0,75% 0,01% 

2 A 0,06% 7.690.350 1.278.138 8.197.605 43,04% 1,08% 0,02% 

3 A-/BBB+ 0,13% 7.745.938 909.976 7.188.562 39,93% 1,99% 0,05% 

4 BBB+/BBB- 0,42% 6.994.781 928.385 6.288.090 32,90% 3,64% 0,14% 

5 BB+/BB 0,92% 5.386.989 696.475 5.134.411 13,79% 2,55% 0,13% 

6 BB-/B 4,82% 6.330.025 248.098 6.179.555 10,18% 2,93% 0,53% 

7 B-/C 22,60% 64.695 3.598 60.412 19,34% 9,39% 4,34% 

Brak spłaty D 100,00% 132.899 2.251 132.516 37,35% 1,03% 36,32% 

RAZEM 2013  1,07% 50.904.249 7.350.464 50.264.341 34,56% 1,81% 0,21% 

RAZEM 2012  1,10% 51.308.314 6.717.906 50.679.278 39,39% 2,23% 0,31% 

% średniego kapitału 1,81%        

 

77% EAD dotyczy ratingów powyżej całości portfela, który 
wynosi 1,81%. W porównaniu do roku 2012 wskaźnik EAD 
utrzymuje się niemal na tym samym poziomie (-0,8%), 
natomiast wykorzystanie kapitału spadło (z 2,23% w roku 
2012), ze względu na spadek średniej wartości LGD portfela, 
podczas gdy średni PD pozostaje stabilny. 

 

TABELA 15. 
METODA AIRB. KLIENCI KORPORACYJNI (Z WYŁĄCZENIEM KREDYTOWANIA SPECJALISTYCZNEGO) 

 

W tys. EUR 31 grudnia 2013 r.  

         

Wewnętrzne  
ratingi Poziomy S&P 

Średni PD ważony 
wskaźnikiem EAD 

Ekspozycja 
oryginalna 

Kwota pozycji 
pozabilansowych EAD 

Średni LGD 
ważony 

wskaźnikiem EAD 
Kapitał/ 

EAD EL/EAD 

1 AAA/A+ 0,04% 23.309.613 11.717.795 16.024.220 30,29% 1,04% 0,01% 

2 A/BBB+ 0,13% 41.151.252 24.815.062 27.943.010 40,18% 2,59% 0,05% 

3 BBB 0,28% 32.509.432 13.690.587 25.695.383 39,03% 3,55% 0,11% 

4 BBB- 0,51% 22.954.011 10.006.574 17.161.249 42,01% 3,74% 0,21% 

5 BB+/BB 1,11% 30.759.231 8.568.452 23.240.352 39,10% 6,49% 0,43% 

6 BB-/B 4,99% 17.512.214 3.159.121 14.392.093 34,13% 8,89% 1,68% 

7 B-/C 24,44% 5.025.889 723.107 3.939.398 31,03% 12,18% 7,60% 

Brak spłaty D 100,00% 17.202.755 1.853.538 15.978.323 36,87% 1,01% 35,64% 

RAZEM 2013  12,55% 190.424.397 74.534.236 144.374.028 37,70% 4,07% 4,45% 

RAZEM 2012  11,58% 193.936.938 71.811.068 150.242.028 36,09% 4,68% 3,56% 

% średniego kapitału 4,07%        
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68% ekspozycji w sytuacji normalnej odnosi się do 
kontrahentów z ratingiem powyżej BBB; ponad 12% 
kontrahentów posiada rating kredytowy powyżej A+. W ciągu 
roku 2013 nastąpił spadek EAD (-4%), co w połączeniu ze 
spadkiem pozycji PD w sytuacji normalnej, spowodowało 
obniżenie kapitału regulacyjnego (-17%) i wykorzystania 
kapitału w stosunku do całości EAD (z 4,68% do 4,07% w 2013 
r.) pomimo wzrostu średniego LGD. Jednocześnie wzrosła 

średnia wartość PD portfela ze względu na wzrost nieregularnych 
ekspozycji, podczas gdy średnia wartość PD dla ekspozycji w 
sytuacji normalnej spadła. To z kolei spowodowało wzrost 
wskaźnika oczekiwanej straty do EAD. Należy zauważyć, że w 
czerwcu 2013 r. ekspozycje Modeli Globalnych w Brazil EFC i 
Santander Bank N.A. przeszły na metodę AIRB z ekspozycjami 
odpowiednio w kwotach 87 mln EUR i 4.930 mln EUR. 

 

 
TABELA 16. 
METODA AIRB. PORTFELE DETALICZNE 

         

Wewnętrzne ratingi Poziomy S&P 
Średni PD ważony 
wskaźnikiem EAD 

Ekspozycja 
oryginalna 

Kwota pozycji 
pozabilansowych EAD 

Średni LGD 
ważony 

wskaźnikiem EAD 
Kapitał/ 

EAD EL/EAD 

1 AAA/A+ 0,03% 15.391.813 521.563 15.414.571 9,00% 0,08% 0,00% 

2 A/A- 0,08% 22.944.390 1.298.426 22.891.267 14,56% 0,25% 0,01% 

3 BBB+ 0,17% 47.677.522 4.435.445 46.417.264 9,47% 0,29% 0,02% 

4 BBB/BBB- 0,40% 62.217.906 4.877.287 60.857.627 10,06% 0,58% 0,04% 

5 BB+/BB 1,02% 57.951.036 1.657.753 57.746.159 10,77% 1,17% 0,11% 

6 BB-/B- 4,01% 41.912.415 672.964 41.973.225 13,96% 3,42% 0,56% 

7 B-/C 31,45% 14.351.509 40.752 14.399.529 14,75% 6,35% 4,40% 

Brak spłaty D 100,00% 7.513.323 34.604 7.479.476 21,91% 0,60% 21,30% 

RAZEM 2013  5,48% 269,959,914  13.538.794  267.179.118  11,63% 1,36% 0,96% 

RAZEM 2012  5,33% 284,535,613  11.263.775  282.609.294  11,27% 1,24% 0,86% 

% średniego kapitału 1,36%        

 
 

         

Wewnętrzne ratingi Poziomy S&P 
Średni PD ważony 
wskaźnikiem EAD 

Ekspozycja 
oryginalna 

Kwota pozycji 
pozabilansowych EAD 

Średni LGD 
ważony 

wskaźnikiem EAD 
Kapitał/ 

EAD EL/EAD 

1 AAA/A+ 0,04% 1.368.863 1.152.557 684.874 54,53% 0,13% 0,02% 

2 A/A- 0,06% 1.172.841 1.172.510 886.235 50,66% 0,17% 0,03% 

3 BBB+ 0,18% 2.991.324 1.991.945 2.852.059 72,83% 0,60% 0,13% 

4 BBB/BB+ 0,49% 2.525.542 1.827.558 1.847.664 58,97% 1,10% 0,30% 

5 BB/B+ 2,20% 2.287.189 1.153.774 1.936.305 63,99% 3,63% 1,39% 

6 B/B- 7,14% 1.023.721 308.611 955.245 67,35% 8,59% 4,84% 

7 CCC/C 29,83% 451.218 85.407 436.422 66,52% 14,65% 19,45% 

Brak spłaty D 100,00% 139.103 5.962 136.137 69,99% 1,92% 68,06% 

RAZEM 2013  4,03% 11,959,801 7.698.324 9.734.941 64,28% 2,66% 2,67% 

RAZEM 2012  4,52% 10,981,655 7.448.858 8.558.442 67,79% 3,34% 3,33% 

% średniego kapitału 2,66% 
 

       

 
 

         

Wewnętrzne ratingi Poziomy S&P 
Średni PD ważony 
wskaźnikiem EAD 

Ekspozycja 
oryginalna 

Kwota pozycji 
pozabilansowych EAD 

Średni LGD 
ważony 

wskaźnikiem EAD 
Kapitał/ 

EAD EL/EAD 

1 AAA/A+ 0,03% 17.214 1.621 16.900 18,80% 0,16% 0,01% 

2 A/BBB 0,24% 1.322.109 191.783 1.283.242 34,97% 1,36% 0,09% 

3 BB 0,69% 3.304.757 808.312 2.962.264 45,08% 3,61% 0,31% 

4 BB/BB- 1,86% 4.825.786 843.694 4.463.154 48,76% 5,18% 0,89% 

5 B+ 4,34% 3.984.382 336.386 3.848.762 47,27% 6,38% 1,95% 

6 B/B- 7,97% 2.417.904 425.520 2.319.569 40,63% 5,80% 3,20% 

7 CCC/C 31,09% 1.507.407 81.757 1.461.311 41,46% 7,90% 13,24% 

Brak spłaty D 100,00% 1.280.447 84.790 1.241.314 54,69% 1,50% 53,19% 

RAZEM 2013  12,24% 
 

18.660.006 2.773.863  17.596.516  45,52% 4,94% 5,98% 

RAZEM 2012  10,46% 22.275.690 3.180.240  20.865.008  45,23% 4,83% 5,27% 

% średniego kapitału 4,94% 
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Portfele detaliczne. Hipoteki na nieruchomościach 

56% ekspozycji w sytuacji regularnej koncentruje się w 
obszarach z oceną ratingową powyżej BBB-. Zaobserwowano 
spadek EAD o 5% w porównaniu z rokiem 2012. Z drugiej 
strony nastąpił wzrost średniej wartości LGD, co pomimo 
spadku PD w sytuacji regularnej, wywołało wzrost 
wykorzystania kapitału (z 1,24% do 1,36% w roku 2013) oraz 
wymogu kapitałowego portfela jako całości (+4%). Średnia 
wartość PD wzrosła z powodu wzrostu pozycji nieregularnych 
w porównaniu do roku poprzedniego. W połączeniu ze 
wzrostem LGD daje to wyższy wskaźnik oczekiwanej straty do 
EAD. 

 
Portfele detaliczne. Kwalifikacja ekspozycji na odnawialne 

kredyty detaliczne 

65% ekspozycji w sytuacji regularnej koncentruje się w 
obszarach z oceną ratingową powyżej BB+. Wskaźnik EAD 
wzrósł w porównaniu do roku 2012 (+14%). Nastąpił spadek 
PD (pozycji nieregularnych i regularnych) oraz LGD, co 
spowodowało spadek wykorzystania kapitału (z 3,34% w 2012 
r. do 2,66% w 2013 r.). Należy zauważyć, że w grudniu 2013 r. 
ekspozycje na konta bankowe Santander UK, plc zostały 
przestawione na metodę AIRB z ekspozycją w kwocie 840 mln 
EUR. 

 
Pozostały detal 

Wskaźnik EAD spadł o 16%, powodując spadek 
zapotrzebowania kapitałowego portfela jako całości (-14%). 
W odniesieniu do parametrów ryzyka, średnia wartość PD 
obniżyła się w porównaniu do roku 2012, zarówno dla 
całości ekspozycji (wzrost z 10,46% do 12,24%) oraz dla 
kredytów regularnych (wzrost z 5,00% do 5,58%). Z 
podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku 
wskaźnika LGD (wzrost z 45,23% do 45,52%). Wzrost 
parametrów wyjaśnia wzrost wykorzystania kapitału jako 
procent EAD (z 4,83% do 4,94%) oraz oczekiwanej straty 
jako procent EAD (z 5,27% do 5,98%). 

 
TABELA 17.  
METODA FIRB. INSTYTUCJE 

 

W tys. EUR 31 grudnia 2013 r.  
 

         

Wewnętrzne ratingi Poziomy S&P 
Średni PD ważony 
wskaźnikiem EAD 

Ekspozycja 
oryginalna 

Kwota pozycji 
pozabilansowych EAD 

Średni LGD 
ważony 

wskaźnikiem EAD 
Kapitał/ 

EAD EL/EAD 

1 AAA/A
+ 

0,03% 926.505 59.070 903.572 45,00% 1,29% 0,01% 

2 A 0,06% 863.913 19.391 857.897 45,00% 1,79% 0,03% 

3 A-
/BBB+ 

0,10% 690.268 15.294 684.317 45,00% 2,46% 0,04% 

4 BBB+/BBB
- 

0,41% 77.134 38.961 58.186 45,00% 5,36% 0,19% 

6 BB-/B 2,12% 651 651 325 45,00% 9,85% 0,92% 

Brak spłaty D 100,00% 218 218 214 45,00% 0,00% 44,86% 

RAZEM 2013  0,08% 2.558.689 133.585 2.504.511 45,00% 1,88% 0,03% 
RAZEM 2012  0,05% 1.977.387 102.886 1.925.943 45,00% 1,65% 0,02% 
% średniego kapitału 1,88% 

 
       

Nastąpił bardzo istotny wzrost EAD (z 1.926 mln EUR w 2012 r. 
do 2.505 mln EUR w 2013 r.). Należy zauważyć, że 98% 
ekspozycji posiada rating kredytowy powyżej BBB+, a ponad 
70% posiada rating powyżej A. Średnia wartość PD portfela 
wzrosła z 0,05% do 0,08%, a wykorzystanie kapitału jako 
procent EAD także wzrosło w porównaniu do roku 2012 z 
1,65% do 1,88%. W połączeniu ze wzrostem ekspozycji 
powoduje to wzrost łącznego zapotrzebowania na kapitał 
(+48%). 
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TABELA 18.  
METODA FIRB. KLIENCI KORPORACYJNI (Z WYŁĄCZENIEM KREDYTOWANIA SPECJALISTYCZNEGO) 

 

W tys. EUR 31 grudnia 2013 r.  

         

Wewnętrzne ratingi Poziomy S&P 
Średni PD ważony 
wskaźnikiem EAD 

Ekspozycja 
oryginalna 

Kwota pozycji 
pozabilansowych EAD 

Średni LGD 
ważony 

wskaźnikiem EAD 
Kapitał/ 

EAD EL/EAD 

1 AAA/A
+ 

0,04% 2.877.694 881.029 2.615.085 44,38% 1,47% 0,02% 

2 A/BBB
+ 

0,13% 822.137 289.530 738.780 45,00% 2,93% 0,06% 

3 BBB 0,28% 2.852.157 628.120 2.925.575 44,44% 4,35% 0,12% 

4 BBB- 0,44% 1.571.912 322.587 1.479.775 40,10% 4,73% 0,18% 

5 BB+/B
B 

1,02% 4.373.615 562.845 4.121.019 43,05% 6,95% 0,44% 

6 BB-/B 3,04% 2.054.109 319.020 1.815.574 42,84% 9,36% 1,30% 

7 B-/C 31,60% 47.081 6.516 44.736 43,04% 19,38% 13,68% 

Brak spłaty D 100,00% 474.213 4.873 472.539 41,96% 0,00% 41,96% 

RAZEM 2013  4,23% 15.072.918 3.014.520 14.213.083 43,31% 5,08% 1,78% 
RAZEM 2012  2,41% 16.224.793 3.000.176 14.910.796 43,67% 5,15% 1,06% 
% średniego kapitału 5,08% 

 
       

 

56% ekspozycji w sytuacji regularnej koncentruje się w 
obszarach z oceną ratingową powyżej BBB-. W roku 2013 
wskaźnik EAD spadł (-5%), podobnie jak łączne 
zapotrzebowanie na kapitał w portfelu (-6%). Średnia wartość 
PD wzrosła (z 2,41% do 4,23%), ze względu na wzrost pozycji 
nieregularnych, podczas gdy zanotowano spadek PD w sytuacji 
normalnej (z 1,07% do 0,93%) i LGD (z 43,67% do 43,31%). W 
wyniku powyższego wykorzystanie kapitału spadło w 
porównaniu z rokiem 2012 z 5,15% do 5,08%. Z drugiej strony 
wzrost pozycji w sytuacji nieregularnej spowodował wzrost 
oczekiwanej straty jako procenta ekspozycji. 

 
TABELA 19. 
KREDYTOWANIE SPECJALISTYCZNE. KRYTERIA KLASYFIKACJI  

 

W tys. EUR 31 grudnia 2013 r.  

     

Transze RW  
Ekspozycja 
oryginalna 

Kwota pozycji 
pozabilansowych EAD Kapitał /EAD 

0% 1.295.231 99.115 1.260.274 0,00% 

50% 200.862 111.534 133.545 4,00% 

70% 3.800.515 350.161 3.539.248 5,60% 

90% 12.208.834 977.373 11.697.141 7,20% 

115% 2.972.730 102.694 2.908.188 9,20% 

250% 743.906 41.290 710.059 20,00% 

RAZEM 2013 21.222.078 1.682.167 20.248.455 7,19% 

RAZEM 2012 24.214.394 2.658.733 22.554.910 7,78% 

% średniego kapitału: 7,19%    
 

Wskaźnik EAD spadł w porównaniu do roku 2012 (-10%). 
Wzrost ekspozycji (+6%) z lepszą oceną ratingową (RW od 
50% do 90%) w połączeniu z nieznacznym wzrostem 
wartości w sytuacji nieregularne, przyniósł skutek w postaci 
spadku wykorzystania kapitału z 7,78% do 7,19%. 
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TABELA 20.  
INSTRUMENTY KAPITAŁOWE  

 

W tys. EUR 31 grudnia 2013 r.  

 

Uwaga: W przypadku instrumentów kapitałowych EAD jest równe oryginalnej 
ekspozycji, a kwota pozabilansowa wynosi zero. 

 

Ekspozycje na instrumenty kapitałowe spadły ogółem w roku 
2013 (-5%). Zmniejszenie nastąpiło w modelach 
wewnętrznych (-16%) natomiast wzrost w metodzie PD/LGD 
(+21%). Ekspozycja według metody uproszczonej 
odpowiadająca Banesto przeszła na modele wewnętrzne po 
fuzji z Banco Santander od czerwca 2013 r. 

 
Wykorzystanie kapitału jako procent EAD zmniejszyło się 
w 2013 r. z 25,16% do 24,22%, przede wszystkim z 
powodu mniejszej zmienności wartości VaR 
wykorzystywanej w metodzie modeli wewnętrznych do 
obliczania kapitału, w połączeniu ze spadkiem wartości 
PD dla ekspozycji obsługiwanych terminowo, obliczanej z 
wykorzystaniem metody PD/LGD (spadek z 6,44 do 
4,20%). 

 
Poniższe wykresy opisują trend średnich parametrów 
ryzyka, ekspozycji i procent kapitału wobec EAD dla 
różnych portfeli w roku 2012 i 2013. 

Transze PD/RW  
Średni ważony 

PD 
Ekspozycja 
oryginalna  EAD 

Średni LGD 
ważony 

wskaźnikiem 
EAD Kapitał /EAD EL/EAD 

Metoda PD/LGD       

1 1,25% 181.767 181.767 90,00% 13,61% 1,13% 

2 1,66% 87.670 87.670 90,00% 8,00% 1,50% 

3 3,39% 450.484 450.484 90,00% 31,37% 3,05% 

4 5,27% 51.129 51.129 90,00% 8,00% 4,74% 

5 6,04% 579.050 579.050 90,00% 32,16% 5,44% 

6 11,59% 709 709 90,00% 39,39% 10,44% 

Brak spłaty 0,00% - - 0,00% 0,00% 0,00% 

RAZEM 2013 4,20% 1.350.809 1.350.809 90,00% 26,92% 3,78% 

RAZEM 2012 6,44% 1.115.538 1.115.538 90,00% 28,05% 5,80% 

% średniego kapitału: 26,92%      

       
Metoda uproszczona       

  - -  - - 

Razem 2013  - -  - - 

Razem 2012  50.339 50.339  15,20% - 

% średniego kapitału   -     

       

Modele wewnętrzne 2013  1.817.495 1.817.495  22,21%  

Modele wewnętrzne 2012  2.174.341 2.174.341  23,90%  

Razem 2013  3.168.304 3.168.304  24,22%  

Razem 2012  3.340.278 3.340.278  25,16%  
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5.5.5. Ryzyko kredytowe – sekurytyzacje 
5.5.5.1. Metodologia obliczania ekspozycji ważonych 

ryzykiem w działalności sekurytyzacyjnej  

Grupa oblicza kapitał regulacyjny dla pozycji sekurytyzowanych 
jedynie wtedy, kiedy celowa spółka sekurytyzacyjna (SPV) 
spełnia warunki regulacyjne określone w CBE 3/2008 w 
zakresie skutecznego przeniesienia istotnego ryzyka 
kredytowego. W przeciwnym przypadku kapitał wyliczany jest 
dla ekspozycji sekurytyzowanych w taki sposób, jak gdyby 
sekurytyzacja nie wystąpiła. 

 

Wymogi kapitałowe dla pozycji sekurytyzowanych są obliczane 
z zastosowaniem odpowiedniej wagi ryzyka do wartości 
ekspozycji każdej pozycji w zależności od metody 
(standardowej lub IRB) stosowanej przez podmiot do 
wyliczania kwot ekspozycji ważonych ryzykiem 
sekurytyzowanego portfela. Jeśli jednostka stosuje obie 
metody dla różnych ekspozycji sekurytyzacyjnych składających 
się na bazowy portfel, zostanie zastosowana metoda dotycząca 
dominującej części ekspozycji. 

 
Jednostki stosujące metodę standardową do wyliczania 
zapotrzebowania kapitałowego stosują poniższe wagi ryzyka 
określone w Okólniku CBE 3/2008 Banku Hiszpanii, zgodnie 
poziomem jakości kredytowej przyznanej przez Bank Hiszpanii 
zewnętrznym ratingom kredytowym uznanych Zewnętrznych 
Instytucji Oceny Kredytowej (ECAI) dla każdej pozycji 
sekurytyzacyjnej lub resekurytyzacyjnej: 
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Poziomy wewnętrznej jakości kredytu 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4* 

 
Inne 
ratingi 
kredyto
we 

Pozycje sekurytyzacyjne 20% 50% 100% 350% 1.250% 

Pozycje resekurytyzacyjne 40% 100% 225% 650% 1.250% 
 

(*) Wagi ryzyka stosowane w metodzie standardowej wyłącznie w odniesieniu do średnio- i długoterminowego ratingu kredytowego. 
 

 

W przypadku, gdy nie ma zewnętrznego ratingu 
kredytowego, jednostka przypisuje średnią wagę ryzyka 
stosowaną do sekurytyzowanych ekspozycji, pomnożoną 
przez wskaźnik koncentracji, chyba że nie posiada 
wystarczających informacji o bazowym portfelu – wówczas 
stosuje się wagę ryzyka 1250%. 

 
Jednostki posiłkujące się metodą IRB do wyliczania 
zapotrzebowania kapitałowego stosują metodę opartą na 
ratingu, wykorzystując poniższe wagi ryzyka określone w 
Okólniku CBE 3/2008 Banku Hiszpanii, zgodnie z poziomem 
jakości kredytowej przyznanej przez Bank Hiszpanii 
zewnętrznym ratingom kredytowym uznanych ECAI dla 
każdej pozycji sekurytyzacyjnej lub resekurytyzacyjnej. 
Wagi ryzyka mnoży się przez 1,06 w celu wyliczenia 
ekspozycji ważonych ryzykiem (z wyjątkiem transz 
ważonych wartością 1,250%): 

 
 

  

 Sekurytyzacje Resekurytyzacje 

 
 

Poziomy 
wewnętrzne
j jakości 
kredytu 

 

 
Ratingi 

krótkoter
minowe  

 
 
 

Moody's 

 
 
 

Fitch 

 
 
 

S&P 

 
 

Pozycja 
uprzywilejo

wana 

 
 

Pozycja 
odniesienia 

Pozycja 
nierozdr
obniona 

 
 

Pozycja 
uprzywilejo

wana 

 
 

Pozycja 
odniesie

nia 

CQS1 CQS1 Aaa AAA AAA 7% 12% 20% 20% 30% 

CQS2  Aa1 AA+ AA+ 8% 15% 25% 25% 40% 

CQS2  Aa2 AA AA 8% 15% 25% 25% 40% 

CQS2  Aa3 AA- AA- 8% 15% 25% 25% 40% 

CQS3  A1 A+ A+ 10% 18% 35% 35% 50% 

CQS4 CQS2 A2 A A 12% 20% 35% 40% 65% 

CQS5  A3 A- A- 20% 35% 35% 60% 100% 

CQS6  Baa1 BBB+ BBB+ 35% 50% 50% 100% 150% 

CQS7 CQS3 Baa2 BBB BBB 60% 75% 75% 150% 225% 

CQS8 CQS8 Baa3 BBB- BBB- 100% 100% 100% 200% 350% 

CQS9 CQS9 Ba1 BB+ BB+ 250% 250% 250% 300% 500% 

CQS10 CQS10 Ba2 BB BB 425% 425% 425% 500% 650% 

CQS11 CQS11 Ba3 BB- BB- 650% 650% 650% 750% 850% 

Pozostałe poziomy i pozycje bez ratingu 1.250%   
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Dla pozycji sekurytyzacyjnych z ratingiem krótkoterminowym: 

 
 

Poziomy wewnętrznej 
jakości kredytu 

S&P Moody's Fitch DBRS A B C 

1 A-1+, A-1 P-1 F-1+, F-1 R-1 (wysoki, średni, niski) 7% 12% 20% 

2 A-2 P-2 F-2 R-2 (wysoki, średni, niski) 12% 20% 35% 

3 A-3 P-3 F-3 R-3 60% 75% 75% 

Pozostałe Poniżej A-3 NP Poniżej F-3 Poniżej R-3 1.250% 1.250% 1.250% 
 

 

Poniższa tabela przedstawia rozkład pozycji w spółkach 

celowych (SPV) z przeniesieniem ryzyka według rodzaju 

aktywów bazowych oraz metody zastosowanej do wyliczenia 

kapitału regulacyjnego: 

 
 
 

 
TABELA 21.  
DANE POZYCJI ODKUPIONYCH W SPV Z PRZENIESIENIEM RYZYKA KREDYTOWEGO, WG FUNKCJI I ZASTOSOWANEJ METODY 

 

 
W tys. EUR 31 grudnia 2013 r. W tys. EUR 31 grudnia 2012 r. 

 

Kwota 
pozycji 

bilansowych  

Kwota 
pozycji 

pozabilanso
wych  

EAD 
 

EAD po 
obniżce 
kapitału  

RWA 
 

Kwota 
pozycji 

bilansowych 

Kwota 
pozycji 

pozabilanso
wych  

EAD 
 

EAD po 
obniżce 
kapitału  RWA 

Inicjator – metoda standardowa  76.489 - 50.648 50.648 17.104 110.951 2.712 77.472 63.972 12.795 

Inicjator – metoda IRB  

 

243.820 1.396 245.216 245.216 1.038.671 303.358 7.201 310.559 310.559 1.455.434 

Razem inicjator 320.309 1.396 295.864 295.864 1.055.775 414.309 9.913 388.031 374.531 1.468.229 

Inwestor – metoda standardowa 2.387.800 - 2.387.800 2.343.274 887.068 1.862.692 - 1.862.692 1.862.546 974.971 

Inwestor – metoda IRB 

  

 

 

1.905.500 223.554 2.129.054 2.036.615 685.797 2.501.641 273.075 2.774.716 2.640.983 694.537 

Razem inwestor 4.293.300 223.554 4.516.854 4.379.889 1.572.865 4.364.333 273.075 4.637.408 4.503.529 1.669.508 

Sponsor – metoda IRB 

 

2.516 43.130 45.646 45.646 112.974 3.087 44.623 47.710 7.710 61.295 

Razem sponsor 2.516 43.130 45.646 45.646 112.974 3.087 44.623 47.710 7.710 61.295 

RAZEM  4.616.125 268.080 4.858.364 4.721.399 2.741.614 4.781.729 327.611 5.073.149 4.885.770 3.199.032 

W tym: tradycyjna  
sekurytyzacja 

4.616.125 268.080 4.858.364 4.721.399 2.741.614 4.781.729 327.611 5.073.149 4.885.770 3.199.032 

W tym: sekurytyzacja 
syntetyczna 

- - - - - - - - - - 

RAZEM  4.616.125 268.080 4.858.364 4.721.399 2.741.614 4.781.729 327.611 5.073.149 4.885.770 3.199.032 

Łączne pozycje bilansowe i pozabilansowe przed rezerwami oraz po odpisach do innej sprawozdawczości regulacyjnej. 
IRB EAD: ekspozycje po odjęciu zabezpieczeń, przed rezerwami i potrąceniami i po odpisach do innej sprawozdawczości regulacyjnej.  
STD EAD: ekspozycje po odjęciu zabezpieczeń, przed potrąceniami i po rezerwach i odpisach do innej sprawozdawczości regulacyjnej.  
IRB RWA: przed rezerwami, po potrąceniach i przed zastosowaniem limitu. 
STD RWA: po rezerwach, potrąceniach i odpisach na inne statusy oraz przed zastosowaniem limitu. 
IRB RWA: przed rezerwami, po potrąceniach i odpisach na inne statusy oraz przed zastosowaniem limitu. 

 
 
 
 

Pozycje sekurytyzowane w portfelu handlowym są 

eliminowane z obliczania kapitału regulacyjnego w oparciu o 

wewnętrzny model ryzyka rynkowego, zgodnie z zasadą 87 

Okólnika CBE 3/2008 dotyczącego wymogów kapitałowych 

dla danego ryzyka korelacji kredytowej portfela handlowego 

instrumentów pochodnych oraz innych instrumentów 

pochodnych korelacji kredytowej i ich zabezpieczeń. Stąd też 

te pozycje sekurytyzacyjne nie są uwzględniane przy 

obliczaniu spreadu VaR oraz IRC, choć są brane pod uwagę 

przy obliczaniu stopy procentowej VaR (ryzyko ogólne). 



 

 

 2013 55 

 

Ponadto, wymogi kapitałowe na te sekurytyzowane pozycje 

są obliczane jak gdyby znajdowały się w portfelu 

inwestycyjnym, rozróżniając pomiędzy: 

 
• Pozycjami sekurytyzowanymi posiadającymi rating od 

zewnętrznej agencji ratingowej: wymogami kapitałowymi 
obliczanymi z zastosowaniem metody opartej na ratingach. 
Oznacza to, że stosowane są wagi ryzyka wskazane w 
Okólniku CBE 3/2008 w oparciu o zewnętrzne ratingi 
kredytowe. 

 
• Pozycjami sekurytyzacyjnymi bez oceny ratingowej: stosuje 

się metodę formuły nadzorczej pod nadzorem Banku 
Hiszpanii.  

 
5.5.5.2. SPV z przeniesieniem ryzyka 

Sekurytyzacyjne pozycje w sekurytyzacyjnych spółkach celowych 

(SPV) z przeniesieniem ryzyka 

Grupa Santander, jako podmiot inicjujący, zatrzymuje pozycje 
sekurytyzacyjnych spółek celowych z przeniesieniem ryzyka 
wyemitowanych przez podmioty Grupy. Grupa nabywa także 
pozycje sekurytyzacyjne w sekurytyzacyjnych spółkach 
celowych zainicjowane przez jednostki spoza Grupy i jest 
sponsorem jednej sekurytyzacyjnej spółki celowej (SPV). 

 
Poniższe tabele prezentują informacje o saldach pozycji 
sekurytyzowanych nabytych i zachowanych w SPV przy 
przeniesieniu ryzyka w księdze bankowej i księdze handlowej. 

 
 

TABELA 22 
KWOTA ŁĄCZNA ZAKUPIONYCH I ZACHOWANYCH POZYCJI SEKURYTYZACYJNYCH Z PRZENIESIENIEM RYZYKA  

 
W tys. EUR 31 grudnia 2013 r.  

EAD RWA 

Sekurytyzacje Resekurytyzacje Razem EAD Sekurytyzacje Resekurytyzacje Razem EAD 

Metoda standardowa. 
Rozkład wg rodzaju 
ekspozycji i wagi ryzyka Ek

sp
o

zy
cj

e
 

b
ila

n
so

w
e

; 

Ek
sp

o
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e
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R
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e
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Pozycje inwestora  
20% 1.364.993 - - - 1.364.993 272.999 - - - 272.999 

50% 101.165 - - - 101.165 50.583 - - - 50.583 

Metody stosujące 
ekspozycje sekurytyzowane 
do zważenia ryzykiem 

877.116 - - - 877.116 563.487 - - - 563.487 

RAZEM 2.343.274 - - - 2.343.274 887.068 - - - 887.068 

Pozycje inicjatora           

20% 48.535 - - - 48.535 9.707 - - - 9.707 

350% 2.113 - - - 2.113 7.396 - - - 7.396 

RAZEM 50.648 - - - 50.648 17.103 - - - 17.103 

Razem metoda RBA 2.393.922 - - - 2.393.922 904.171 - - - 904.171 
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TABELA 22 
ŁĄCZNA KWOTA POZYCJI SEKURYTYZACYJNYCH NABYTYCH I ZATRZYMANYCH – PORTFEL HANDLOWY. 

 
W tys. EUR 31 grudnia 2013 r.  
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Pozycje inwestora  
7-10% 835.865 17.649 - - 853.514 64.154 1.497 - - 65.650 

12-18% 121.180 37.860 - - 159.040 17.413 4.816 - - 22.229 

20-35% 105.655 69.679 519.845 - 695.179 28.853 22.781 116.168 - 167.802 

40-75% 55.035 80.223 23.194 - 158.452 35.852 51.022 13.370 - 100.243 

100% 137.136 - - - 137.136 145.364 - - - 145.364 

250% 9.923 - - - 9.923 26.296 - - - 26.296 

425% 5.786 - - - 5.786 26.066 - - - 26.066 

650% 10 - - - 10 67 - - - 67 

1250% 17.575 - - - 17.575 219.684 - -  219.684 

RAZEM 1.288.165 205.411 543.039 - 2.036.615 563.749 80.115 129.537 - 773.401 

Pozycje inicjatora           

7-10% 840 934 - - 1.774 71 79 - - 151 

12-18% 74.100 - - - 74.100 11.782 - - - 11.782 

20-35% 66.534 451 - - 66.985 18.785 167 - - 18.953 

250% 18.938 - - - 18.938 - - - - - 

425% - - - - - 85.314 - - - 85.314 

650% - 11 - - 11 - 80 - - 80 

1250% 83.408 - - - 83.408 1.042.595 - - - 1.042.595 

RAZEM 243.820 1.396 - - 245.216 1.158.548 326 - - 1.158.874 

Pozycje sponsora            

100% - - - 40.000 40.000 - - - 42.400 42.400 

1250% - - 2.516 3.130 5.646 - - 31.449 39.122 70.571 

RAZEM - - 2.516 43.130 45.646 - - 31.449 81.522 112.971 

Razem metoda RBA 1.531.985 206.807 545.555 43.130 2.327.477 1.722.297 80.442 160.986 81.522 2.045.247 

IRB EAD: przed rezerwami i po potrąceniach. 
STD EAD: po rezerwach i po potrąceniach. 
IRB RWA: RWA po potrąceniach, przed rezerwami i przed zastosowaniem limitu 
STD RWA: RWA po potrąceniach i rezerwach oraz przed zastosowaniem limitu. 

Uwaga: W metodzie standardowej pozycje inwestora bez ratingu są utrzymywane w bilansie, a wykorzystanie kapitału jest obliczane w oparciu o średnią wartość RW 
aktywów bazowych pomnożoną przez wskaźnik koncentracji. 
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TABELA 22 BIS. 
ŁĄCZNA KWOTA POZYCJI SEKURYTYZACYJNYCH NABYTYCH I ZATRZYMANYCH – PORTFEL HANDLOWY 

 

W tys. EUR 31 grudnia 2013 r.  

Uwaga: tabela nie uwzględnia zabezpieczeń produktów na korelację oraz sekurytyzacji ABS na łączną kwotę 33.897 tys. EUR. Wymogi kapitałowe dla tych pozycji 
zostały obliczone z wykorzystaniem metody ryzyka konkretnego emitenta oraz obejmują RWA w wysokości 29.849 tys. EUR.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pozycje inwestora Pozycje inicjatora Pozycje sponsora 

 Wycena 
rynkowa 

RWA 
Wycena 
rynkowa 

RWA 
Wycena 
rynkowa 

RWA 

Portfel ABS       

Metoda RBA       

20-35% 350.374 110.540 25.073 5.734 - - 

50-75% 36.010 21.373 - - - - 

100% 26.207 27.779 0.0 0.0 - - 

250% 2.246 5.953 - - - - 

425% 1.508 6.795 4.230 19.054 - - 

650% 3.006 13.542 -0.0 0.0 - - 

1250% 4.247 53.083 93 1.159 86.893 1.086.164 

Razem portfel ABS 423.597 239.065 29.395 25.947 86.893 1.086.164 

Portfel korelacji       

Metoda RBA        

100% 75.000 79.500 - - - - 

250% 50.000 625.000 - - - - 

Metoda formuły nadzorczej       

Formuła nadzorcza -116 29.180 - - - - 

Razem portfel korelacji portfolio 124.884 733.680 - - - - 

RAZEM 548.482 972.746 29.395 25.947 86.893 1.086.164 
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Poniżej przedstawiono podział pozycji sekurytyzowanych 
zakupionych i zachowanych w księdze bankowej według 
typu sekurytyzowanych aktywów. 

 
TABELA 23.  
 NABYTE LUB ZATRZYMANE POZYCJE SEKURYTYZACYJNE Z PRZENIESIENIEM RYZYKA W PORTFELU BANKOWYM WG RODZAJU EKSPOZYCJI  

 

 W tys. EUR 31 grudnia 2013 r. W tys. EUR 31 grudnia 2012 r. 
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Sekurytyzacja 
tradycyjna 

            

Hipoteki na 
nieruchomościach 
mieszkalnych 

83.769 746.121 - 68.567 332.956 - 123.934 1.223.120 - 145.786 433.028 - 

Hipoteki 
komercyjne 

- 24.934 - - 27.118 - - 45.252 - - 10.789 - 

Karty kredytowe - 177.977 - - 35.587 - - 113 - - 20 - 

Kredyty dla 
korporacji lub MŚP 
traktowanych jako 
korporacje 

201.479 1.502.601 - 974.698 451.005 - 216.132 707.689 - 975.924 141.884 - 

Kredyty 
konsumenckie 

- 773.241 - - 410.185 - 34.465 1.174.836 - 346.518 834.799 - 

Pozostałe 10.617 611.976 - 132.713 274.081 - - 1.352.519 - - 248.986 - 

Resekurytyzacje             

Pozycje 
sekurytyzacyjne 

- 543.039 45.646 - 129.537 112.974 - - 7.710 - - 61.295 

Sekurytyzacja 
syntetyczna 

- - - - - - - - - - - - 

RAZEM 295.865 4.379.888 45.646 1.175.978 1.660.470 112.974 374.531 4.503.529 7.710 1.468.228 1.669.507 61.295 

 
IRB EAD: przed rezerwami i po potrąceniach oraz odpisach na inne statusy.  
STD EAD: po rezerwach, potrąceniach oraz odpisach na inne statusy.  
IRB RWA: po potrąceniach i przed rezerwami oraz zastosowaniem limitu 
STD RWA: po potrąceniach i rezerwach oraz przed zastosowaniem limitu 

 

 
 
 

Saldo w zachowanych pozycjach sekurytyzacyjnych w 

sekurytyzacyjnych spółkach celowych (SPV) z przeniesieniem 

ryzyka spadło w porównaniu do grudnia 2012 r. ze względu 

na umorzenie pozycji sekurytyzacyjnych, a jedynie jedna 

sekurytyzacyjna spółka celowa powołana przez Grupę w roku 

2013 spełnia wymogi w zakresie przeniesienia ryzyka. 

 
Aktywa bazowe poddane sekurytyzacji w spółkach celowych 

(SPV) powołanych przez Grupę z przeniesieniem ryzyka 

obejmowały głównie kredyty hipoteczne. 
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TABELA 24.  
STRUKTURY SEKURYTYZACYJNE Z PRZENIESIENIEM RYZYKA 

 
W tys. EUR 31 grudnia 2013 r.  W tys. EUR 31 grudnia 2012 r.  

 

Uwaga: straty z tytułu trwałej utraty wartości w okresie obejmują straty z tytułu trwałej utraty wartości aktywów oraz rezerwy (ogólne i celowe). 
 

W roku 2013 saldo bazowych aktywów spadło w wyniku 
umorzenia aktywów w czasie oraz z racji braku nowych 
zainicjowanych struktur sekurytyzacyjnych z przeniesieniem 
ryzyka. 

 
5.5.5.3. SPV bez przeniesienia ryzyka  

Grupa zachowuje większość pozycji powołanych 

sekurytyzacyjnych spółek celowych (SPV), na skutek czego nie 

spełniają one wymagań regulacyjnych dla ustalenia istotnego 

przeniesienia ryzyka. Stąd też dla ekspozycji 

sekurytyzowanych kapitał obliczany jest tak jak gdyby 

sekurytyzacja nie wystąpiła. 

 
Aktywa bazowe sekurytyzowane w spółkach celowych (SPV) 

powołanych przez Grupę bez przeniesienia ryzyka obejmowały 

głównie kredyty hipoteczne oraz kredyty konsumenckie i dla 

podmiotów gospodarczych. 

 
Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące salda 
sekurytyzowanych ekspozycji w spółkach celowych (SPV) bez 
przeniesienia ryzyka według rodzaju aktywów bazowych, na 
dzień 31 grudnia 2013 r.: 

  
 

Saldo bieżące 

 
 

W tym: 
Nieregular
ne 

Straty z 
tytułu 

trwałej 
utraty 

wartości w 
okresie 

 
 
 

RWA 

 
 

Saldo bieżące 

 
 

W tym: 
Nieregular
ne 

Straty z 
tytułu 

trwałej 
utraty 

wartości w 
okresie 

 
 
 

RWA 

Tradycyjna 
sekurytyzacja SPV 

        

Hipoteki na 
nieruchomościach 
mieszkalnych 

577.060 9.472 -156 3.150 1.213.315 29.727 496 324.071 

Hipoteki komercyjne 62.278 - - - 215.890 - - 131.693 

Kredyty dla korporacji 
lub MŚP traktowanych 
jako korporacje   

247.447 18.861 -9.460 106.877 313.457 21.444 7.285 137.232 

Kredyty konsumenckie -  - - - 257.861 44.647 45.730 153.054 

Pozostałe  382.182 - - - - - - - 

Resekurytyzacje         

Pozycje sekurytyzacyjne     179.190     

Ogółem tradycyjne SPV  

268.967 28.333 -9.616 289.217 2.000.523 95.818 53.511 746.051 

Sekurytyzacja syntetyczna SPV  

Łącznie 
syntetyczne SPV 

- - - - - - - - 

RAZEM 1.268.967 28.333 -9.616 289.217 2.000.523 95.818 53.511 746.051 
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TABELA 25.  
STRUKTURY SEKURYTYZACYJNE BEZ PRZENIESIENIA RYZYKA  

 
 W tys. EUR 31 grudnia 2013 r.  W tys. EUR 31 grudnia 2012 r. 

 Saldo  Saldo 

 

Tradycyjna 
sekurytyzacja 

Struktury 
odnawialne Resekurytyzacje 

Sekurytyzacja 
syntetyczna  

Tradycyjna 
sekurytyzacja 

Struktury 
odnawialne Resekurytyzacje 

Sekurytyzacja 
syntetyczna 

Hipoteki na nieruchomościach 
mieszkalnych 

48.200.434 - - 599.758  57.869.619 - - 815.344 

Leasing finansowy 373.479 - - -  671.020 - - - 

Kredyty dla korporacji lub MŚP 
traktowanych jako korporacje 

9.158.992 - - -  13.000.896 - - - 

Kredyty konsumenckie 26.747.042 - - -  24.237.395 - - - 

Obligacje zabezpieczone na hipotekach 450.000 - - -  450.000 - - - 

Należności 1.941.418 1.941.418 - -  1.246.244 1.070.209 - 1.282.458 

Pozycje sekurytyzacyjne 494.858 - 494.858 -  791.077 - 791.077 - 

Pozostałe 1.272.762 - - 1.170.970  3.338.579 - - - 

RAZEM 88.638.985 1.941.418 494.858 1.770.728  101.604.830 1.070.209 791.077 2.097.802 

 

5.5.6. Ryzyko rynkowe 
5.5.6.1. Kapitał regulacyjny 

Poniższa tabela przedstawia rozkład wykorzystania kapitału 

regulacyjnego na ryzyko rynkowe w Grupie na koniec grudnia 

2013 r.: 

 
TABELA 26. 
KAPITAŁ REGULACYJNY NA RYZYKO RYNKOWE 

 

 W mln EUR 

 RAZEM 

Ryzyko pozycji – portfel handlowy – metoda standardowa 916.48 

Szczegółowe ryzyko korelacji wg portfeli kredytowych 166.85 

Ryzyko walutowe – metoda standardowa  616.96 

Ryzyko pozycji i walutowe – portfel handlowy – metody wewnętrzne 860.67 

Hiszpania* 646.58 

Chile 38.64 

Portugalia 0.17 

Meksyk 175.28 

 2.560.97 

* Obejmuje część strukturalnego ryzyka instrumentów kapitałowych sklasyfikowanych jako działalność handlowa.   

 
Na koniec roku 2013 Grupa Santander posiadała akceptację 

Banku Hiszpanii na stosowanie wewnętrznego modelu 

ryzyka rynkowego do obliczania kapitału regulacyjnego w 

portfelach handlowych w jednostkach w Hiszpanii, Chile, 

Meksyku i Portugalii. Grupa ma na celu stopniowe 

rozszerzanie tego modelu na pozostałe jednostki. 
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Skonsolidowany kapitał regulacyjny zgodnie z wewnętrznym 
modelem ryzyka rynkowego dla Grupy Santander jest 
obliczany przez sumowanie kapitału regulacyjnego każdej 
jednostki, która posiada wymaganą akceptację Banku 
Hiszpanii. Jest to konserwatywne kryterium przy konsolidacji 
kapitału Grupy, ponieważ nie uwzględnia oszczędności 
kapitałowych wynikających z efektu dywersyfikacji 
geograficznej. 

 
W wyniku tej akceptacji kapitał regulacyjny dla działalności 
handlowej w danym obszarze jest obliczany z wykorzystaniem 
metod zaawansowanych, przy zastosowaniu VaR, VaR w 
warunkach skrajnych oraz IRC (przyrostowego obciążenia 
ryzyka) jako miar podstawowych zgodnie z nowymi 

wymogami kapitału bankowego w ramach Umowy Bazylejskiej, 
a w szczególności zgodnie z unijną dyrektywą o wymogach 
kapitałowych (CRD IV), która wdraża zasady BIS III. 

 
Grupa ściśle współpracuje z Bankiem Hiszpanii w celu 
rozszerzenia zakresu akceptacji modeli wewnętrznych (w 
sensie geograficznym i operacyjnym) oraz analizowania 
wpływu nowych wymogów, zgodnie z dokumentami 
opublikowanymi przez Komitet Bazylejski, na wzmacnianie 
kapitału instytucji finansowych. 

 
Poniższa tabela przedstawia wykorzystanie kapitału 
regulacyjnego w jednostkach stosujących model wewnętrzny 
według lokalizacji i komponentów: 

 

 
 

TABELA 27. 
WYMOGI KAPITAŁOWE DLA RYZYKA RYNKOWEGO ZGODNIE Z MODELAMI WEWNĘTRZNYMI WG OBSZARU GEOGRAFICZNEGO  

  W mln EUR 

 CR (VaR) CR (SVaR) IRC RAZEM 

Hiszpania* 159.39 273.03 214.16 646.58 

Chile 10.32 21.92 6.40 38.64 

Portugalia 0.09 0.09 0.00 0.17 

Meksyk 36.07 65.89 73.32 175.28 

RAZEM 205.87 360.92 293.88 860.67 

* Obejmuje część strukturalnego ryzyka instrumentów kapitałowych sklasyfikowanych jako działalność handlowa. 
 

 
 

Poniższa tabela przedstawia informacje dotyczące zmian 
wymogu kapitałowego dla ryzyka rynkowego w latach 2012-
2013:  

 

 
TABELA 28. 

WYMOGI KAPITAŁOWE NA RYZYKO RYNKOWE. ZMIANY 
K
A
P
I
T
A
Ł
  

 

 
 
 

Wymogi kapitałowe na ryzyko rynkowe obniżyły się w 
porównaniu do roku 2012 ze względu na zmiany w portfelu. 
Wzrost IRC wynika ze zwiększonej ekspozycji na ryzyko 
emitenta w ramach średniej ekspozycji w ciągu ostatnich 
dwunastu tygodni. 

Zmiany łącznego kapitału regulacyjnego: ryzyko 

rynkowe w ramach metody modeli wewnętrznych  W mln EUR 

Kapitał regulacyjny na dzień 1 stycznia  1.114 

Zmiany księgowe  -272 

IRC 18 

Kapitał regulacyjny na dzień 31 grudnia  861 
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5.5.7. Ryzyko operacyjne 
5.5.7.1. Kapitał regulacyjny 

Grupa Santander obecnie stosuje metodę standardową do 
wyliczania regulacyjnego kapitału BIS II w odniesieniu do 
ryzyka operacyjnego. Opracowane przez Grupę metodologie 
mają jednak stanowić podstawę do skutecznego wdrożenia 
metody IRB, opartej na następujących założeniach: 

 
• Ograniczaniu ryzyka nadaje się priorytet w 

codziennym zarządzaniu ryzykiem operacyjnym. 

 
• Podstawy metody IRB są już w znacznym stopniu obecne w 

metodzie standardowej i zarządzaniu ryzykiem 
operacyjnym w Grupie Santander. 

 
Zastosowanie metody standardowej w Grupie Santander 

wymaga spełnienia pewnych wymagań jakościowych oraz 

zasad dotyczących wyliczania wymogu kapitałowego. 

 
Bank Hiszpanii opublikował „Wytyczne stosowania metody 
standardowej do określania środków własnych dla ryzyka 
operacyjnego”, które rozwijają zasadę 97 Okólnika 3/2008 
dotyczącą warunków wstępnych stosowania metody 
standardowej.  

 
W roku 2014 Grupa zamierza rozpocząć wdrażanie projektu 
umożliwiającego przejście na zaawansowane metody 
pomiaru (AMA), gdyż spełnia już większość wymogów 
regulacyjnych, które były także warunkiem stosowania 
metod standardowych. Należy jednak podkreślić, że 
krótkoterminowym celem zarządzania ryzykiem 
operacyjnym pozostaje zmniejszanie ryzyka. 

 
W metodzie standardowej wymogi kapitałowe są obliczane 
jako średnia z ostatnich trzech dwunastomiesięcznych 
okresów dodatnich wartości wyników i sumy 
kwalifikowanego dochodu z każdej linii biznesowej, 
pomnożonego przez wagi przypisane każdej linii 
biznesowej. Obliczenia dokonuje się według następującego 
wzoru:  

Gdzie:  

 
RI1-8 = Odnośny dochód każdej linii biznesowej z 
odpowiednim znakiem. 

 
1-8 = Waga przypisana do każdej linii biznesowej. 

 
Odnośny dochód będzie liczony jako suma poniższych 
komponentów (wg terminologii zawartej w Okólniku Banku 
Hiszpanii nr 4/2004: 

 
a) odsetki i podobny dochód 

 
b) koszt odsetkowy i podobne koszty  

 
c) Zwrot z instrumentów kapitałowych  

 
d) Dochód z opłat i prowizji  

 
e) Koszt opłat i prowizji  

 
f) Zyski i straty na aktywach i pasywach finansowych  

 
g) Różnice kursowe (netto)  

 
h) Pozostały dochód operacyjny. 

 
Grupa rozkłada swoją działalność i kwalifikowany dochód 
na osiem linii biznesowych określonych w Okólniku CBE 
3/2008 i stosuje regulacyjne wagi wskazane dla każdej z 
tych linii. 

 
Za zbieranie danych o kwalifikowanym dochodzie, 
alokowanie go do poszczególnych linii biznesowych oraz 
obliczanie wymogu kapitałowego odpowiada Kontroler i Pion 
Zarządzania Kontrolą.  

 
Wartość kwalifikowanego dochodu jest uzyskiwana ze 

skonsolidowanych informacji zarządczych z każdego obszaru 

biznesowego, generowanych na podstawie danych 

księgowych. Skonsolidowane informacje zarządcze są 

publikowane kwartalnie w postaci zagregowanej i stanowią 

podstawę pomiaru przestrzegania budżetu przez dany 

podmiot. Informacje te są sporządzane przez obszar kontroli 

zarządzania działalnością, który reguluje obszary działalności 

wszystkich jednostek Grupy na podstawie pewnych 

kryteriów korporacyjnych, które wszystkie jednostki muszą 

stosować w toku przygotowywania informacji zarządczej. 
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W miarę potrzeb szczegółowe dane (według segmentu, 
produktu itp.) są stosowane jako uzupełnienie 
zagregowanych danych dla obszaru działalności w celu 
rozłożenia kwalifikowanego dochodu na grupy określone w 
CBE 3/2008. Ewentualne różnice pomiędzy danymi 
szczegółowymi i danymi zagregowanymi są przypisywane do 
linii biznesowej o największym wykorzystaniu kapitału 
regulacyjnego. 

 
Kwalifikowany dochód jest korygowany zgodnie z przepisami 
w przypadku nowej działalności, przedsiębiorstw nabytych, 
działalności zaniechanej oraz transakcji nadzwyczajnych. 

 
Od grudnia 2013 r. wymogi kapitałowe jednostek 
nienależących do strefy euro są obliczane w walucie lokalnej 
i przeliczane na EUR po kursie obowiązującym na koniec roku 
2013. 

 
Obecnie w sprawozdawczości publicznej, zgodnie z 

kryteriami określonymi w międzynarodowych standardach 

sprawozdawczości finansowej (MSSF), Grupa Santander 

przedstawia swoją strukturę działalności na dwóch 

poziomach:  

 
1) Poziom podstawowy lub geograficzny: 

 
a) Europa kontynentalna: wszystkie jednostki bankowości 

komercyjnej, zarządzania aktywami i ubezpieczeń, 
Bankowość Globalna & Rynki oraz segment hipoteczny 
zaniechany w Hiszpanii, ale kontynuowany w pozostałych 
krajach europejskich z wyjątkiem Wielkiej Brytanii.  
Obejmuje: Sieć hiszpańską, Banesto, Santander Consumer 
Finance (w tym Santander Consumer Finance USA), 
Polskę i Portugalię. 

 
b) Wielka Brytania. 

 
c) Ameryka Łacińska: działalność Grupy prowadzona za 

pośrednictwem banków i spółek zależnych. Powyższe 
obejmuje także wyspecjalizowane jednostki Santander 
Private Banking jako globalnie zarządzanej niezależnej 
jednostki oraz działalność w Nowym Jorku. 

 
d) Stany Zjednoczone.  

2) Poziom wtórny czyli biznesowy: działalność każdej 

jednostki operacyjnej jest podzielona według rodzaju 

działalności, z raportowaniem według segmentów: 

 
a) Bankowość komercyjna: obejmuje działalność bankową 

dla klientów (z wyjątkiem i bankowości korporacyjnej, 
która jest zarządzana przez globalne modele relacji). 

 
b) Bankowość Globalna i Rynki: obejmuje działalność 

globalnej bankowości korporacyjnej, bankowość 
inwestycyjną i rynki na całym świecie, w tym wszystkie 
departamenty skarbu z zarządzaniem globalnym w 
zakresie handlu i dystrybucji na rzecz klientów oraz 
działalność w zakresie instrumentów kapitałowych. 

 
c) Zarządzanie aktywami i ubezpieczenia: obejmuje pracę 

nad projektowaniem i zarządzaniem działalnością w 

zakresie funduszy inwestycyjnych i emerytalnych w 

poszczególnych jednostkach. 

 
d) Ubezpieczenia: projektowanie działalności 

ubezpieczeniowej i zarządzanie nią w całej Grupie. 

 
Poza działalnością operacyjną obszar działalności 
korporacyjnej obejmuje centralne zarządzanie inwestycjami 
finansowymi i przemysłowymi, zarządzenie finansowe 
strukturalną pozycją walutową spółki dominującej oraz 
strukturalną pozycją w zakresie stopy procentowej, a także 
zarządzanie płynnością i kapitałem własnym poprzez emisje i 
sekurytyzację. 

 
Poniższy wykres prezentuje kryterium strukturalne dla 
obszarów publicznych i biznesowych: 
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Poziom podstawowy – kryterium geograficzne  

 
 

   
 

 
  

 
 
 

 
 

 

 

Działalność 
korporacyjna  

 
Bankowość Globalna i Rynki  

 Zarządzanie aktywami i ubezpieczenia  

 

Poziom wtórny – kryterium biznesowe  
 

 
 
 
Poniższy wykres przedstawia rozkład kapitału według linii 
biznesowych na dzień 31 grudnia 2013 r.: 

 
Poniżej przedstawiono rozkład geograficzny kapitału dla 
potrzeb ryzyka operacyjnego: 

 
 
 
 
 
 

 

TABELA 29. WYMOGI KAPITAŁOWE NA RYZYKO OPERACYJNE 
WG OBSZARU GEOGRAFICZNEGO 

 
Poniższa tabela przedstawia zmiany wymogów kapitałowych dla 
ryzyka operacyjnego w roku 2013 w stosunku do roku 2012 

 

TABELA 30. WYMOGI KAPITAŁOWE NA RYZYKO OPERACYJNE. 
ZMIANY 

Zmiany łącznego kapitału regulacyjnego: ryzyko 

operacyjne 

 

Kapitał regulacyjny na dzień 1 stycznia 5.821 

Zmiany zakresu 55 

Ryzyko biznesowe i zmian kursów wymiany -36 

Zmiana metody kalkulacji -565 

Kapitał regulacyjny na dzień 31 grudnia 5.275 

(*) Zmiana zakresu w wyniku integracji Kredyt Banku  

Większość zmian wynika ze zmiany metody kalkulacji, 
ponieważ od grudnia 2013 r. wymogi kapitałowe jednostek 
spoza strefy euro są obliczane w walucie lokalnej i są 
przeliczane po kursie obowiązującym w dniu 
sprawozdawczym.  

 

Europa 

Kontynentalna 

 

Wielka 

Brytania 

 

Ameryka  

Łacińska 

 

USA 

 

Bankowość 
komercyjna 

 

Bankowość 
komercyjna 

 

Bankowość 
komercyjna 

 

Bankowość 
komercyjna 
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5.6. Kapitał ekonomiczny Filara II 
 
 

Kapitał regulacyjny: Ocena adekwatności kapitału 

wewnętrznego. 

Celem Filara II umowy bazylejskiej jest zapewnienie 
dopasowania profilu ryzyka instytucji kredytowej jest do 
faktycznie posiadanego kapitału, zarówno w kategoriach 
bezwzględnych oraz – jak w przypadku konsolidowanych 
grup instytucji kredytowych – w kategoriach dystrybucji 
kapitału pomiędzy poszczególne prawnie niezależne 
podmioty tworzące grupę. Dopasowanie kapitału do ryzyka 
instytucji usprawnia zarządzanie ryzykiem. 

 
Aby osiągnąć ten cel zgodnie z art. 22 oraz 123 Dyrektywy 
2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, instytucje 
muszą przeprowadzić proces wewnętrznej oceny adekwatności 
kapitałowej (ICAAP), w związku z czym muszą wdrażać 
rzetelne, skuteczne i kompleksowe strategie i procedury oceny 
i ciągłego utrzymania kwot, rodzajów oraz dystrybucji kapitału 
wewnętrznego w sposób dopasowany do rodzaju i poziomu 
ryzyka, na który są lub mogą być narażone. 

 
Dzięki procesowi ICAAP instytucje powinny być w stanie 
określić cel kapitałowy oraz strategię zarządzania kapitałem w 
celu sprostania ryzykom, na jakie są narażone. W tym celu, 
poza oceną bieżących ryzyk, instytucje muszą przeprowadzić 
testy warunków skrajnych, aby zidentyfikować zdarzenia oraz 
zmiany warunków na rynkach, na których funkcjonują, które 
mogłyby mieć negatywny wpływ na ich wypłacalność w 
przyszłości. 

 
Proces oceny adekwatności kapitałowej opiera się na 
pewnej liczbie wymogów ilościowych i jakościowych, 
umożliwiających instytucjom kredytowym: 

 
• Identyfikację i pomiar istotnych czynników ryzyka. 

 
• Alokację wystarczającej ilości kapitału w oparciu o swój 

profil ryzyka, w tym w scenariuszach warunków skrajnych. 

 
• Wdrożenie dobrych praktyk i systemów zarządzania 

ryzykiem, w tym prognoz długoterminowych. 

 
Powyższe działania muszą zostać udokumentowane w 
corocznym raporcie z oceny wewnętrznej adekwatności 
kapitałowej (ICAAR), kontrolowanym przez Bank Hiszpanii. 

 
Aby zachować zgodność z zapisami Filara II umowy 
bazylejskiej, Santander stosuje swój model ekonomiczny w 
procesie oceny wewnętrznej adekwatności kapitałowej, 
uwzględniając wszystkie czynniki ryzyka związane z 
działalnością, w tym także te, które nie zostały 
uwzględnione przez regulatora oraz istotne kwestie, które 
nie znajdują odzwierciedlenia w kapitale regulacyjnym, jak 
koncentracja portfela lub dywersyfikacja pod kątem ryzyka i 
lokalizacji. W tym celu Grupa planuje rozwój działalności i 
potrzeby kapitałowe zgodnie ze scenariuszem bazowym 
oraz różnymi scenariuszami skrajnymi. Grupa wykorzystuje 
planowanie do zapewnienia, że jej cele adekwatności 
kapitałowej są realizowane nawet w niekorzystnych 
scenariuszach gospodarczych. Proces oceny wewnętrznej 
adekwatności kapitałowej, uzupełniony jakościowym 

opisem zarządzania ryzykiem oraz systemów kontroli 
wewnętrznej podlega analizie kontroli wewnętrznej oraz 
wewnętrznych zespołów walidacyjnych i jest objęty hierarchią 
ładu korporacyjnego, którego kulminacją jest zatwierdzenie 
przez zarząd Grupy, który każdego roku określa cele 
strategiczne w zakresie apetytu na ryzyko i adekwatności 
kapitałowej.  

 
Model kapitału ekonomicznego Grupy Santander 

Kapitał ekonomiczny to kapitał konieczny zgodnie z 
modelem wewnętrznym do pokrycia wszystkich ryzyk 
związanych z działalnością podmiotu przy zakładanym 
poziomie wypłacalności.  W przypadku Santandera 
poziom wypłacalności jest określany przez docelowy 
rating długoterminowy AA-/A+, który wymaga stosowania 
poziomu ufności 99,95% (wyższego od poziomu 
regulacyjnego 99,90%) do wyliczenia niezbędnego 
kapitału. 

 
Uzupełniając metodę regulacyjną, model kapitału 
ekonomicznego Grupy Santander mierzy wszystkie istotne 
ryzyka, na jakie Grupa jest narażona w swojej działalności. 
Dlatego obejmuje on ryzyko koncentracji, strukturalne 
ryzyko stopy procentowej, ryzyko działalności, ryzyko 
emerytalne oraz inne ryzyka, pozostające poza zakresem 
kapitału regulacyjnego Filara I. Ponadto kapitał ekonomiczny 
uwzględnia efekt dywersyfikacji, który – zważywszy na 
wielonarodowy i wszechstronny charakter działalności 
Grupy Santander – stanowi podstawę określania globalnego 
profilu ryzyka i wypłacalności. 

 
Na porównanie wymogów kapitału regulacyjnego i 
ekonomicznego wpływa fakt, że dla potrzeb regulacyjnych 
niektóre ryzyka, takie jak ryzyko wartości firmy, są 
przedstawiane jako potrącenia od bazy kwalifikowanego 
kapitału, a nie włączenia. Podobnie wymogi kapitału 
ekonomicznego w odniesieniu do tych ryzyk mogą być 
przedstawiane jako potrącenia z bazy kapitału wewnętrznego 
(zgodnie z modelem regulacyjnym) lub jako część wymogu 
kapitału ekonomicznego, przy czym ta druga możliwość jest 
wewnętrznie preferowana. Ponadto, jak już wspomniano, 
kapitał ekonomiczny obejmuje pomiar ryzyk, które nie są 
uwzględnione w metodzie regulacyjnej (tzw. ryzyka Filara II). 

 
Poniższa tabela zawiera podsumowanie dostępnego i 
wymaganego kapitału ekonomicznego zgodnie z dwoma 
opcjami prezentacyjnymi opisanymi powyżej.  
„Regulacyjna” prezentacja bazy kapitału ekonomicznego i 
wymogu kapitału ekonomicznego (gdzie niektóre ryzyka są 
odejmowane od podstawy) będzie bardziej zbliżona do 
tradycyjnego podejścia regulatora, podczas gdy prezentacja 
„ekonomiczna", gdzie te ryzyka są włączone do wymogu 
kapitałowego, to model stosowany wewnętrznie. W obu 
przypadkach nadwyżka dostępnego kapitału nad kapitałem 
ekonomicznym jest taka sama, ponieważ są to po prostu 
dwa różne sposoby prezentacji tej samej kwestii. 
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    DOSTĘPNY I WYMAGANY KAPITAŁ EKONOMICZNY 

   (PREZENTACJA „REGULACYJNA”) 
     DOSTĘPNY I WYMAGANY KAPITAŁ EKONOMICZNY 

   PREZENTACJA „EKONOMICZNA”) 
 

Kapitał akcyjny  5.667  Kapitał akcyjny  5.667 

Akcje własne  (81)  Akcje własne  (81) 

Zyski/straty kapitałowe w portfelu AFS 41  Zyski/straty kapitałowe w portfelu AFS 41 

Rezerwy – korekty z wyceny 64.058  Rezerwy – korekty z wyceny 64.058 

Przypisany zysk po odjęciu rezerw  3.445  Przypisany zysk po odjęciu rezerw  3.445 

Udziały mniejszościowe 7.682  Udziały mniejszościowe 7.682 

Potrącenia na emerytury  (1.764)  Potrącenia na emerytury  (1.764) 

Wartość firmy (13.192)  Baza dostępnego kapitału ekonomicznego  79.048 

Wartości niematerialne i prawne  (773)    
Aktywa z tytułu odroczonego podatku  (1.856)  Ryzyko kredytowe  26.213 

Baza dostępnego kapitału ekonomicznego  63.226  Ryzyko rynkowe  3.991 

   Ryzyko operacyjne 3.264 

Ryzyko kredytowe  26.213  Aktywa trwałe 780 

Ryzyko rynkowe  3.991  Podsuma ryzyk Filara I  34.248 

Ryzyko operacyjne 3.264  Wartość firmy 13.192 

Aktywa trwałe 780  Odsetki (ALM) 5.570 

Podsuma ryzyk Filara I  34.248  Ryzyko działalności  3.170 

Odsetki (ALM) 5.570  Wartości niematerialne i prawne  773 

Ryzyko działalności  3.170  Ryzyko emerytur  1.852 

Ryzyko emerytur  1.852  Aktywa z tytułu odroczonego podatku  1.856 

Podsuma ryzyk Filara II  10.592  Podsuma ryzyk Filara II  26.414 

Konieczny kapitał ekonomiczny  44.841  Konieczny kapitał ekonomiczny  60.663 

 

  NADWYŻKA KAPITAŁU  

 

18.385 
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Przykładowo regulator wymaga, aby wartość firmy była w 
całości odejmowana od kwalifikowanej bazy kapitału 
regulacyjnego zakładając, że jej wartość w sytuacji 
skrajnej wynosi właściwie zero. Jednakże, chociaż 
hipotetyczna sytuacja sytuacji skrajnej mogłaby 
zmniejszyć wartość firmy inwestycji w pewne spółki 
zależne Grupy do zera, jednoczesne zaistnienie takiej 
sytuacji we wszystkich krajach, gdzie Grupa prowadzi 
działalność, jest mało prawdopodobne. Nawet w sytuacji 
skrajnej Grupa zachowałaby część wartości tych aktywów 
i dlatego niezbędny kapitał jest niższy od księgowej 
wartości firmy a dla potrzeb zarządzania wartość firmy 
nie jest odejmowana od wewnętrznej bazy kapitałowej.  
Jest to możliwe dzięki specyfice modelu Santander, 
opierającego się na geograficznie zdywersyfikowanych, 
autonomicznych spółkach zależnych, kontrolujących 
własne źródła finansowania.  

 
Bez odniesienia do dywersyfikacji pomiar oraz zrozumienie 
profilu ryzyka grupy prowadzącej działalność na skalę 
globalną, tak jak Santander, byłyby niemożliwe. Dzięki temu, 
że Grupa prowadzi działalność w różnych krajach poprzez 
strukturę zróżnicowanych jednostek obsługujących różne 
segmenty klientów i oferujących różne produkty, narażonych 
na różne rodzaje ryzyka, przychód Grupy jest mniej wrażliwy 
na negatywną sytuację na poszczególnych rynkach, związaną 
z konkretnym portfelem, klientem lub typem ryzyka. Pomimo 
zaawansowanej globalizacji współczesnych gospodarek, cykle 
gospodarcze w poszczególnych obszarach nie są 
zsynchronizowane i różnią się pod względem intensywności.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sprawia to, że grupy działające na skalę globalną osiągają 
większą stabilność wyników oraz posiadają większą zdolność do 
przetrzymywania kryzysów dotykających konkretne rynki lub 
portfele, co przekłada się na niższy poziom ryzyka. Innymi 
słowy, ryzyko i kapitał ekonomiczny związany z Grupą jako 
całością są niższe od ryzyka i kapitału sumy części 
rozpatrywanych oddzielnie. 

 
Ponadto pomiar kapitału ekonomicznego i model agregacji 
ryzyka uwzględnia także ryzyko koncentracji portfeli 
hurtowych (duże przedsiębiorstwa, banki i państwa), 
zarówno w kategoriach wielkości ekspozycji, jak i ich 
koncentracji branżowej czy geograficznej. Identyfikacja 
koncentracji geograficznej lub produktowej w portfelach 
detalicznych odbywa się z wykorzystaniem modelu korelacji. 

 
Pomiar adekwatności kapitałowej  

 
5.6.1. Analiza globalnego profilu ryzyka pod kątem 
kapitału ekonomicznego 
Globalny profil ryzyka Grupy mierzony pod kątem kapitału 

ekonomicznego według rodzaju ryzyka oraz najważniejszych 

podmiotów na dzień 31 grudnia 2013 r. był następujący:
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UDZIAŁ WEDŁUG RODZAJU RYZYKA 

Zmiany łącznego kapitału regulacyjnego: ryzyko 
operacyjne 

 

Ryzyko kredytowe 26.213 

Ryzyko rynkowe 3.991 

Ryzyko instrumentów kapitałowych niebędących w 
obrocie 

2.014 

Strukturalne ryzyko walutowe 1.654 

Ryzyko handlowe 323 

Ryzyko operacyjne 3.264 

Aktywa trwałe 780 

Poduma ryzyk Filara I  34.248 

Wartość firmy 13.192 

Odsetki (ALM) 5.570 

Ryzyko działalności  3.170 

Wartości niematerialne i prawne  773 

Ryzyko emerytur  1.852 

Aktywo z tytułu odroczonego podatku  1.856 

Podsuma ryzyk Filara II  26.414 

Konieczny kapitał ekonomiczny  60.663 

 

 
Rozłożenie kapitału ekonomicznego na poszczególne obszary 
działalności odzwierciedla zdywersyfikowany charakter 
działalności i ryzyka Grupy. Relatywna waga centrum 
korporacyjnego jest uzależniona przede wszystkim od ryzyka 
stopy procentowej.  
Europa Kontynentalna odpowiada za 40% kapitału 
ekonomicznego Grupy. Ameryka Łacińska, w tym Brazylia za 
36%, Wielka Brytania – 15%, a Stany Zjednoczone – 9%. 
Centrum korporacyjne przyjmuje ryzyko wartości firmy, 
strukturalne ryzyko walutowe (wynikające z inwestycji w 
zagraniczne spółki zależne denominowane w walutach 
innych niż EUR) oraz ryzyko większości inwestycji 
kapitałowych. 

 
Na dzień 31 grudnia 2013 r. łączne wymogi Grupy w zakresie 
kapitału ekonomicznego wyniosły 60.663 mln EUR, kapitał 
dostępny kształtował się na poziomie ponad 79.048 mln EUR (i 
składał się z kapitału oraz rezerw powiększonych o korekty i 
bez odliczenia wartości firmy). 

 
Korzyść z dywersyfikacji w ramach modelu kapitału 
ekonomicznego, w tym dywersyfikacji wewnętrznej ryzyka 
(tj. geograficzna) i zewnętrznej wyniosła ok. 30% w grudniu 
2013 r. 

 

 

 

 

 

Główne segmenty Wkład 

Europa Kontynentalna 27% 

Wielka Brytania 10% 

Brazylia 15% 

Reszta Ameryki Łacińskiej 9% 

USA 6% 

Podsuma obszary operacyjne 67% 

Centrum korporacyjne 33% 

Razem kapitał ekonomiczny Grupy 100% 
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ROZKŁAD RYZYKA WG DZIAŁALNOŚCI 
 

 

GRUPA SANTANDER  

 

 
 
 

  Wszystkie ryzyka: 

Ryzyko kredytowe  

 
 

69% 

   Wszystkie ryzyka: 

Ryzyko kredytowe  

 
 

58% 

   Wszystkie ryzyka: 

Ryzyko kredytowe  

 
 

58% 

   Wszystkie ryzyka: 

Ryzyko kredytowe  

 
 

71% 

Ryzyko operacyjne 7%  Ryzyko emerytur  19%  Ryzyko emerytur  10%  Ryzyko emerytur  9% 

Ryzyko działalności  7%  Ryzyko stopy procentowej 8%  Ryzyko działalności  9%  Ryzyko działalności  7% 

Ryzyko rynkowe  5%  Ryzyko operacyjne 7%  Ryzyko stopy procentowej  9%  Ryzyko rynkowe  6% 

Pozostałe ryzyka  12%  Ryzyko działalności  6%  Pozostałe ryzyka  14%  Ryzyko stopy procentowej  5% 

   Pozostałe ryzyka  2%     Pozostałe ryzyka  2% 

Wyłącznie ryzyka Filara 
I 

  Wyłącznie ryzyka Filara 
I 

  Wyłącznie ryzyka Filara 
I 

  Wyłącznie ryzyka Filara I  
Wyłącznie  
ryzyka Filara I 

  Wyłącznie  
ryzyka Filara I 

  Wyłącznie 
ryzyka Filara I 

  Wyłącznie  
ryzyka Filara I 

 

Ryzyko kredytowe  83%  Ryzyko kredytowe  87%  Ryzyko kredytowe  80%  Ryzyko kredytowe  81% 

Ryzyko operacyjne 8%  Ryzyko operacyjne 10%  Ryzyko operacyjne 14%  Ryzyko operacyjne 11% 

Ryzyko rynkowe  6%  Aktywa trwałe 2%  Ryzyko rynkowe  4%  Ryzyko rynkowe  7% 

Aktywa trwałe 3%  Ryzyko rynkowe  1%  Aktywa trwałe 2%  Aktywa trwałe 1% 

 
 
 

5.6.2. RORAC i tworzenie wartości 
Od 1993 r. Grupa Santander stosuje metodologię RORAC w 

zarządzaniu ryzykiem, mając na względzie następujące cele: 

 
• Obliczanie wykorzystania kapitału ekonomicznego i zwrotu z 

niego dla jednostek biznesowych Grupy oraz dla 

poszczególnych segmentów, portfeli lub klientów w celu 

ułatwienia optymalnej alokacji kapitału ekonomicznego. 

 
• Budżetowanie wykorzystania kapitału oraz RORAC jednostek 

biznesowych Grupy oraz ich uwzględnienie w planach 

wynagradzania. 

 
• Analiza i ustalanie cen dla decyzji w zakresie transakcji 

kredytowych (akceptacja wniosków kredytowych) oraz 

klientów (monitoring). 

 
Metodologia RORAC umożliwia porównanie według 
jednolitych standardów wyników na transakcjach, klientach, 
portfelach i obszarach działalności oraz wskazuje obszary, w 
których uzyskuje się rentowność skorygowaną ryzykiem 
wyższą od kosztu kapitału Grupy, łącząc w ten sposób 
zarządzanie ryzykiem i zarządzanie działalnością, tak aby 
uzyskać zarządczy cel maksymalnego tworzenia wartości. 

 
Grupa okresowo przeprowadza ocenę poziomu i trendu 
tworzenia wartości (VC) oraz poziomu rentowności 
kapitału skorygowanego o ryzyko bankowe (RORAC) 
Grupy i swoich głównych jednostek biznesowych. VC to 
zysk wygenerowany ponad koszt wykorzystanego 
kapitału ekonomicznego (EC) i jest obliczany za pomocą 
poniższego wzoru: 

 
VC = Zysk – (średni EC x koszt kapitału) 

Wartość zysku uzyskuje się poprzez odpowiednią korektę 
zysku księgowego w celu wykazania jedynie powtarzalnego 
zysku, który każda jednostka uzyskuje ze swojej działalności. 

 
Minimalna stopa zwrotu z kapitału, jaką należy uzyskać z 
transakcji, jest określana kosztem kapitału, co stanowi 
minimalne wynagrodzenie oczekiwane przez akcjonariuszy. 
W celu wykonania obiektywnego obliczenia tej stopy, do 
stopy zwrotu bez ryzyka dodawana jest premia, jakiej 
akcjonariusze oczekują z inwestycji w Grupę. Premia ta 
zależy zasadniczo od stopnia zmienności ceny rynkowej 
akcji Banco Santander w stosunku do trendów rynkowych. 
W 2013 r. koszt kapitału w różnych jednostkach Grupy 
wyniósł 11,21%. Poza doroczną oceną kosztu kapitału 
Grupy, dla potrzeb zarządzania wewnętrznego szacowany 
jest zróżnicowany lokalny koszt kapitału każdej jednostki 
biznesowej. W tym celu uwzględnia się cechy każdego 
rynku przy założeniu autonomii spółek zależnych 
odpowiedzialnych za własne źródła finansowania i 
płynność, w celu oceny, czy każda jednostka jest w stanie 
samodzielnie generować wartość.  

 
Jeśli transakcja lub portfel generują zysk, wnoszą one wkład 

do zysku Grupy, chociaż niekoniecznie będą tworzyć wartość 

dla akcjonariuszy, chyba że ten zysk jest wyższy od kosztu 

kapitału. 

 
Wyniki jednostek biznesowych pod kątem tworzenia wartości 
w 2013 r. były niejednorodne – zmalały w Europie i zwiększyły 
się w Ameryce. Wyniki Grupy, a co za tym idzie RORAC i 
wielkość tworzonej wartości odzwierciedlają słabą 
koniunkturę, która spowodowała pogorszenie jakości portfela 
kredytowego oraz marży w poszczególnych jednostkach Grupy 
w Europie, w szczególności w Hiszpanii. 

EUROPA 
KONTYNENTALNA 

WIELKA BRYTANIA AMERYKA ŁACIŃSKA USA 
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Poniższa tabela przedstawia szczegóły tworzenia wartości i 
RORAC dla głównych obszarów działalności Grupy: 

 
  RORAC I TWORZENIE WARTOŚCI 
   Mln EUR 

 
Główne segmenty 

 
RORAC 

 
Tworzenie 

wartości 

Europa Kontynentalna 7,8% (597) 

Wielka Brytania  18,6% 420 

Ameryka Łacińska 26,5% 2.389 

USA 17,0% 248 

Razem główne obszary działalności  16,9% 2.460 
 

 
Ponadto odnotowuje się straty w obszarze działalności 
korporacyjnej, które występują w momencie ujmowania m.in. 
kosztu poduszki płynnościowej, transakcji zabezpieczających 
stopy procentowe i kursy walutowe oraz zyski lub straty z 
inwestycji kapitałowych. Przy włączeniu wyniku na działalności 
korporacyjnej, RORAC Grupy wyniósł 8,2%, co oznacza, że 
ostateczny wynik wyniósł 1.988 mln EUR poniżej kosztu 
kapitału. 

 
Cykl ekonomiczny, w którym znajdują się jednostki Grupy, 
miał wyraźny wpływ na te wyniki, co znalazło swoje 
odzwierciedlenie głównie w wyższych rezerwach na straty 
kredytowe oraz osiągnięciu końcowej stopy zwrotu poniżej 
kosztu kapitału. Jeśli, w celu pominięcia wpływu 
koniunktury na te wyniki, w miejsce faktycznych rezerw 
kredytowych wstawimy średnie oczekiwane rezerwy 
kredytowe dla całego cyklu, RORAC Grupy poprawi się i 
wyniesie d11,0%, właściwie zgodnie z kosztem kapitału 
Grupy. 

 
5.6.3. Planowanie kapitałowe i testy warunków skrajnych  
Kapitałowe testy warunków skrajnych stały się szczególnie 
istotne dla długoterminowej oceny ryzyk a wypłacalności 
banku. Nowy model oceny, oparty na metodzie 
perspektywicznej, staje się kluczowym elementem analizy 
adekwatności kapitałowej banku. 

 
Jest to ocena perspektywiczna, oparta na mało 
prawdopodobnych, ale realnych scenariuszach 
makroekonomicznych i idiosynkratycznych.  Wymaga to 
wdrożenia skutecznych modeli planowania, które potrafią 
przenieść skutki wskazane w przewidywanych scenariuszach 
na elementy mające wpływ na wypłacalność instytucji. 

 
Ostatecznym celem kapitałowych testów warunków 
skrajnych jest przeprowadzenie wszechstronnej oceny ryzyk 
i wypłacalności banku, aby ustalić ewentualny dodatkowy 
konieczny kapitał w przypadku, kiedy stwierdzi się, że 
instytucja nie spełnia obowiązujących regulacyjnych i 
wewnętrznych wymogów kapitałowych. 

 
Europejski Bank Centralny (EBC) ogłosił, że proces oceny 
wszechstronnej, przeprowadzany w roku 2014, który będzie 
wstępem do przejęcia przez EBC roli jedynego organu 
nadzoru (jednolity mechanizm nadzoru, czyli SSM), zakończy 
się testem warunków skrajnych. Ten test zostanie 
przeprowadzony przez Europejski Urząd Nadzoru 
Bankowego (EBA) we współpracy z EBC i ma być zakończony 
do listopada 2014 r. Celem procesu oceny jest rozwianie 

wątpliwości co do wypłacalności europejskiego systemu 
bankowego oraz uzyskanie informacji o sile i wypłacalności 
banków, a także podjęcie, w razie potrzeby, niezbędnych 
działań (w tym ustanowienia dodatkowych obciążeń 
kapitałowych). 

 
Kolejne testy warunków skrajnych zostaną przeprowadzone 
łącznie w 124 bankach, obejmując w ten sposób co najmniej 
50% sektora bankowego w każdym kraju według wartości 
aktywów. Będą one przeprowadzane w horyzoncie 
trzyletnim i będą oceniać ryzyka istotne z punktu widzenia 
wypłacalności banków, w tym ryzyko kredytowe, rynkowe, 
państwa i sekurytyzacji oraz koszty finansowania. 

 
Cele kapitałowe, mierzone jako wskaźnik kapitału własnego 

Tier 1, będą wynosić 8% dla scenariusza bazowego oraz 

5,5% dla scenariusza negatywnego. Oczekuje się, że wyniki 

zostaną opublikowane pod koniec października 2014 r. 

 
Uzupełnieniem tych testów w 2014 roku będzie 
przeprowadzona przez EBC w ramach procesu oceny 
wszechstronnej szczegółowa analiza jakości bilansów i 
aktywów banków (Ocena Jakości Aktywów), która posłuży 
za punkt wyjścia do testów warunków skrajnych. 

 
Grupa Santander wprowadziła procesy testów warunków 
skrajnych i planowania kapitałowego nie tylko dla potrzeb 
różnych zadań regulacyjnych, ale także jako podstawowe 
narzędzie w zarządzaniu i planowaniu strategii Banku. 

 
Proces planowania kapitału i testów warunków skrajnych 

został zaprojektowany w celu weryfikacji bieżącej i przyszłej 

adekwatności kapitałowej, nawet w bardzo negatywnych, choć 

możliwych, warunkach gospodarczych. W oparciu o 

początkową sytuację Grupy (określoną na podstawie 

sprawozdania finansowego, bazy kapitałowej, parametrów 

ryzyka oraz wskaźników regulacyjnych), oblicza się szacunkowe 

oczekiwane wyniki w różnym otoczeniu gospodarczym (z 

uwzględnieniem poważnych recesji oraz „normalnego” 

otoczenia makroekonomicznego), a wskaźniki adekwatności 

kapitałowej Grupy są prognozowane w perspektywie 

trzyletniej. 

 
Uzyskane wyniki umożliwiają wgląd w kapitał Grupy w 
wybranym horyzoncie czasowym (zwykle trzy kolejne lata), 
w każdym z określonych wariantów gospodarczych. W 
analizie uwzględnione mogą zostać następujące wskaźniki 
kapitału regulacyjnego, ekonomicznego oraz dostępnego. 
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Strukturę bieżącego procesu planowania kapitałowego 

przedstawiono na poniższym diagramie: 
 
 

1 
SCENARIUSZE MAKROEKONOMICZNE  Centralny i z recesją  

Idiosynkratyczny: w oparciu o indywidualne ryzyka banku  

Ramy wieloletnie  

2 
PROGNOZA BILANSU  

I RACHUNKU WYNIKÓW  
 
 
 
 
 

3 
PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA  

KAPITAŁ 
 

4 
ANALIZA WYPŁACALNOŚCI  

 

 
 
 
 

5 
PLAN DZIAŁANIA  

Prognozy wolumenów.  Strategia działalności   

Marże i koszt finansowania  
Dochody prowizyjne i koszty operacyjne   

Szoki rynkowe i straty operacyjne  

Odpisy i rezerwy kredytowe.  Modele PD i LGD PIT  
 
 

Spójna z prognozowanym bilansem   
Parametry ryzyka (PD, LGD i EaD) 

 
 

 

Dostępna baza kapitałowa. Zysk i dywidenda.  

Wpływ przepisów i regulatorów   

Wskaźniki kapitałowe i wypłacalności  

Zrealizowanie celów kapitałowych  
 
 
 

Na wypadek niezrealizowania celów wewnętrznych lub wymogów regulacyjnych  
 
 
 
 
 

Prezentowana wyżej struktura pomaga osiągnąć ostateczny 
cel planowania kapitału jako funkcji o strategicznym 
znaczeniu w Grupie, która: 

 
• Zapewnia bieżącą i przyszłą adekwatność kapitałową, 

nawet przy negatywnych scenariuszach ekonomicznych. 

 
• Umożliwia zintegrowane zarządzanie kapitałem oraz 

zapewnia analizy poszczególnych czynników, umożliwiając 

ich uwzględnienie w planowaniu strategicznym Grupy. 

 
• Umożliwia efektywniejsze wykorzystanie kapitału. 

 
• Wspiera projekt strategii zarządzania kapitałem Grupy. 

 
• Ułatwia komunikację z rynkiem i organami nadzoru. 

 
Co więcej, cały proces jest prowadzony z maksymalnym 
zaangażowaniem i pod ścisłym nadzorem wyższego 
kierownictwa oraz z zapewnieniem stosowania 
odpowiedniego ładu korporacyjnego, a wszystkie elementy 
takiego ładu są poddawane badaniu, ocenie i analizie. 

 
Kluczowym aspektem planowania kapitałowego i testów 

warunków skrajnych, szczególnie ważnym dla 

prognozowania rachunku wyników w ramach ustalonych 

negatywnych scenariuszy, jest obliczanie rezerw 

wymaganych w ramach tych scenariuszy, w szczególności 

rezerw na nieregularne kredyty.
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Grupa Santander oblicza odpisy na kredyty z zastosowaniem 
metodologii zapewniającej istnienie wystarczających rezerw 
w każdym momencie na pokrycie wszystkich strat 
kredytowych prognozowanych przez modele wewnętrzne 
oczekiwanych strat. 

 
Jest to uznana metodologia, podobna do stosowanej w 
poprzednich testach warunków skrajnych (np. testach 
warunków skrajnych EBA w roku 2011 i testach warunków 
skrajnych banków hiszpańskich w roku 2012). 

 
Proces planowania kapitałowego i testów warunków 
skrajnych kończy się analizą adekwatności kapitałowej w 
ramach określonych scenariuszy w założonym horyzoncie 
czasowym, mającą na celu ocenę adekwatności kapitałowej 
i zapewnienie spełniania przez Grupę ustalonych celów 
kapitałowych. 

 

 
Początkowa baza kapitałowa  

 

Wewnętrzne testy warunków skrajnych, jakie Bank 
przeprowadza od roku 2008 w ramach wewnętrznego 
procesu oceny adekwatności kapitałowej (Filar II), także 
pokazują, że Grupa Santander jest w stanie stawić czoła 
najbardziej niekorzystnym scenariuszom – i to zarówno na 
poziomie globalnym, jak i w głównych lokalizacjach. Należy 
także zauważyć, że pomimo sporych rozmiarów kryzysu 
rzeczywistość malowała się w jaśniejszych barwach niż 
zakładano w scenariuszach. 

 

 
5.7. Bazylea III 

 
 

5.7.1. Bazylea III 
Bazylea III ponownie definiuje kapitał dostępny w bankach 
(nowe potrącenia i zaostrzone wymogi dotyczące 
kwalifikowanych instrumentów kapitałowych), podnosi 
minimalny poziom wymaganego kapitału, zmusza instytucje 
finansowe do zagwarantowania buforów ochronnych dla 
kapitału oraz wprowadza nowe wymogi dotyczące 
określonych ryzyk.

  

 

   

 Nowe przepisy weszły w życie w dniu 27 lipca 2013 r., a 

najważniejsze aspekty zostały wdrożone od 1 stycznia 2014 

r., zgodnie z Dekretem Królewskim na temat pilnych działań 

w celu dostosowania prawa hiszpańskiego do przepisów 

Unii Europejskiej w zakresie nadzoru i wypłacalności 

kapitałowej instytucji finansowych.  
 
 
 
 

 

W kontekście niedawnego kryzysu gospodarczego Grupa 
Santander została poddana czterem testom warunków 
skrajnych, w których zademonstrowała siłę finansową 
i wypłacalność nawet w najbardziej skrajnych i 
niekorzystnych scenariuszach makroekonomicznych. 
Wszystkie testy wykazały, że – głównie dzięki modelowi 
biznesowemu oraz dywersyfikacji geograficznej – Bank 
Santander nadal będzie generował zysk dla akcjonariuszy, 
jednocześnie spełniając zaostrzone wymogi regulacyjne. 

 
W pierwszym teście warunków skrajnych (CEBS 2010) Grupa 
okazała się podmiotem z najmniejszymi skutkami dla 
wskaźnika wypłacalności, nie licząc banków, które miały tę 
przewagę, że nie płaciły dywidendy.  W drugim teście, 
przeprowadzonym przez EBA w roku 2011, Santander był 
nie tylko jednym z niewielu banków, których wypłacalność 
poprawiła się w scenariuszu skrajnym, ale także instytucją z 
najwyższym poziomem zysku. 

 
Z kolei w testach warunków skrajnych przeprowadzonych 
przez Olivera Wymana w bankach hiszpańskich w roku 2012 
(metodą top-down i bottom-up), Santander ponownie 
wykazał potencjał utrzymania pełnej wypłacalności, nawet 
w najbardziej skrajnych scenariuszach gospodarczych, 
będąc jedyną instytucją, której wskaźnik kapitału 
podstawowego faktycznie się poprawił, a nadwyżka 
kapitałowa wyniosła ponad 25.000 mln EUR powyżej 
wymaganego minimum.  

 
 

      

Dekret Królewski dostosował hiszpańskie przepisy do 
postanowień Dyrektywy 2013/36/UE Europejskiego 
Parlamentu i Rady z dnia 26 czerwca 2013 w sprawie 
dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz 
nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi 
i firmami inwestycyjnymi oraz Rozporządzenia (UE) nr 
575/2013 Europejskiego Parlamentu i Rady z dnia 26 
czerwca 2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla 
instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, a także 
wprowadził inne pilne reformy. 

 
Ponadto 31 stycznia 2014 r. rząd hiszpański zaakceptował 
projekt ustawy o regulowaniu, nadzorze i wypłacalności 
instytucji kredytowych, która wprowadza zasady Bazylei III 
i przepisy Dyrektywy Wymogów Kapitałowych (CRD IV) do 
prawa hiszpańskiego. 

 
Do ustawy włączono także Dekret Królewski nr 14/2013 z 29 
listopada 2013 r., dostosowujący prawo hiszpańskie do 
najpilniejszych zmian regulacyjnych. Projekt ustawy został 
wprowadzony na szybką ścieżkę legislacyjną, aby mógł wejść 
w życie w pierwszym kwartale 2014 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2013 73 

 
 

 
 
Poniższa tabela przedstawia zmiany koncepcji bazy 
kapitałowej BIS II w ramach nowych przepisów BIS III. Liczby 
w tabeli odzwierciedlają sposób traktowania poszczególnych 
pozycji w ramach Bazylei II oraz w ramach nowych przepisów 
Bazylei III. 

 
 

BAZYLEA III ZMIANY KOMPONENTÓW BAZY KAPITAŁOWEJ   

BAZA KAPITAŁOWA ZGODNIE Z BIS

Tier 1KAPITAŁ PODSTA-WOWY (1) 
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Nowe minimalne wymogi kapitałowe będą wprowadzane 

stopniowo do roku 2019 w następujący sposób: 

 
KALENDARZ BIS III  

Fazy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kapitał        

Wskaźnik dźwigni finansowej Równoległy proces 1 stycznia 2013 r. – 

Raportowanie rozpoczyna się 1 stycznia 2015 r. 
Migracja do Filara 1 

Wskaźnik minimalnego kapitału podstawowego 3,50% 4% 4,50% 4,50% 

Bufor ochrony kapitału   0,62% 1,25% 1,87% 2,50% 

Minimalny kapitał własny plus bufor ochrony kapitału 3,50% 4% 4,50% 5,12% 5,75% 6,37% 7,00% 

Stopniowe wprowadzanie potraceń z CET1* 20% 40% 60% 80% 100% 100% 

Minimalny kapitał Tier 1  4,50% 5,50% 6,00% 6,00% 

Minimalny łączny kapitał 8,00% 8,00% 

Minimalny łączny kapitał plus bufor ochrony kapitału 8,00% 8,62% 9,25% 9,87% 10,50% 

Instrumenty kapitałowe, które już się nie kwalifikują jako 
niepodstawowy kapitał  Tier 1 lub kapitał Tier 2 Wycofanie przez okres 10 lat poczynając od roku 2013 

Płynność 
 

Wskaźnik pokrycia płynności – wymóg minimalny  60% 70% 80% 90% 100% 

Wskaźnik finansowania stabilnego netto       

    Wprowadzenie  
minimalnego  

standardu 

 

*CET1: Kapitał podstawowy Tier 1. Potrącenia obejmują kwoty przekraczające limit aktywa odroczonego podatku dochodowego (DTA), prawa obsługi hipotek (MSR) i 
pozycje finansowe.  Źródło: Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego. Raport na temat postępu wdrażania bazylejskich ram regulacyjnych. Październik 2013 r.  

okresy przejściowe 

 
Zasada 4 (wymogi kapitałowe) Okólnika Banku Hiszpanii nr 
2/2014, zgodnie z postanowieniami artykułu 465 
Rozporządzenia (EU) nr 575/2013, określa, że od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2014 r. instytucje kredytowe powinny spełniać 
następujące wymogi kapitałowe: a) wskaźnik kapitału 
podstawowego Tier 1 w wysokości 4,5%, i b) wskaźnik 
kapitałowy Tier 1 w wysokości 6%. 

 
Grupie Santander, podobnie jak regulatorowi, zależy na 
poprawie stabilności i siły międzynarodowego systemu 
finansowego. Od wielu lat Grupa angażuje się w badania 
sponsorowane przez Komitet Bazylejski oraz Europejski 
Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), a koordynowane na 
poziomie lokalnym przez Bank Hiszpanii, mające na celu 
dopracowanie nowych przepisów. 
 
Status wdrożenia BIS III  

Chociaż zasady BIS III zostały już wdrożone w krajach 

unijnych, nie wszystkie jurysdykcje, gdzie Grupa 

funkcjonuje są w tej samej sytuacji w odniesieniu do 

Bazylei II, Bazylei 2.5 i Bazylei III.   

 

Dyrektywa 2013/36 i Rozporządzenie 575/2013 są wynikiem 

porozumienia między Parlamentem Europejskim i Radą Unii 

w sprawie przeniesienia zasad Bazylei III i innych środków 

prawnych dotyczących ładu korporacyjnego i struktur 

wynagradzania na grunt wszystkich państw członkowskich 

od 1 stycznia 2014 r. Ponadto opublikowano wymogi 

dotyczące stopniowego wprowadzania, do roku 2019, 

obowiązkowych buforów kapitałowych dla banków 

systemowych, wskaźników płynnościowych i wskaźnika 

dźwigni finansowej. Podczas, gdy w Chile regulator niemal 

zupełnie zignorował kwestię wdrożenia standardów 

bazylejskich, w Meksyku, Brazylii i Argentynie wdrożenie BIS 

III zostało już zakończone.  
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Stopień wdrożenia Bazylei 2.5 różni się w zależności od 
kraju, przy czym Brazylia to jedyny kraj, który już 
wprowadził odnośne przepisy. Jeśli chodzi o Bazyleę III, to 
chociaż wszystkie kraje opublikowały wiążące przepisy 
dotyczące wymogów kapitałowych ważonych ryzykiem (z 
wyjątkiem Meksyku, którego przepisy o ekspozycjach 
banków wobec kontrahentów centralnych nie zostały 
jeszcze wydane), nie poczyniono jeszcze żadnych 
postępów w sprawie obciążenia kapitałowego dla 
instytucji systemowych, wskaźników płynnościowych czy 
wskaźnika dźwigni finansowej. W Stanach Zjednoczonych 
ostateczne przepisy dotyczące BIS III zostały przyjęte w 
lipcu 2013 r. i obowiązują od 1 stycznia 2014 r. Obejmują 
one wymogi w zakresie wskaźnika dźwigni finansowej, 
które wejdą w życie w styczniu 2018 r., ale muszą być 
raportowane od stycznia 2015 r. Opublikowano także 
pierwsze propozycje legislacyjne odnoszące się do bufora 
systemowego i wskaźników płynności.  
 

Kraj  Bazylea II Bazylea 2.5 

Bazylea III 

Kapitał ważony 
ryzykiem  

Wymogi G-SIB/ D-SIB  Płynność (LCR) 
Wskaźnik dźwigni 
finansowej 

Niemcy 4 4 (3) 

(zgodnie z 
procesem UE) 

(3) 

(zgodnie z procesem 
UE) 

(3) 

(zgodnie z procesem 
UE) 

 
(zgodnie z procesem UE) 

Argentyna 3,4 3,4 3,4 1 1  

Brazylia 4 4 4 1 1  

Hiszpania 
 
 
 
USA 

4 4 
 
 
 

3,4 

(3) 
(zgodnie z 

procesem UE) 

(3) 

(zgodnie z procesem 
UE) 

 
1 

(3) 

(zgodnie z procesem 
UE) 

 
1 

 
(zgodnie z procesem UE) 

4 
 

3 

Meksyk 4 1,4 4 1 1  

Wielka 
Brytania 

4 4 (3) 

(zgodnie z 
procesem UE) 

(3) 

(zgodnie z procesem 
UE) 

(3) 

(zgodnie z procesem 
UE) 

 
(zgodnie z procesem UE) 

Unia 
Europejska  

4 4 (3) 

(zgodnie z 
procesem UE) 

(3) 

(zgodnie z procesem 
UE) 

(3) 

(zgodnie z procesem 
UE) 

 
(zgodnie z procesem UE) 

Nie opublikowano projektu przepisu. 2 Opublikowano projekt przepisu. 3 Opublikowano ostateczne przepisy. 4 Ostateczna zasada obowiązuje.  

Wdrożenie zakończone. Wdrożenie w trakcie.  Brak wdrożenia. Źródło: Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (BIS). Październik 2013 r. 

Uwaga: włączone są tylko te kraje członkowskie Komitetu Bazylejskiego, gdzie Grupa posiada istotną obecność. 
 

 

5.7.2. Globalne systemowo ważne instytucje 
finansowe  
Bank Santander został uznany za globalną systemowo ważną 
instytucję. W reakcji na kryzys finansowy organy regulacyjne 
podjęły decyzję na spotkaniu G-20 w listopadzie 2011 r. o 
nałożeniu dodatkowych wymogów na instytucje finansowe, 
których trudna sytuacja lub upadłość mogłyby 
zdestabilizować system finansowy z powodu ich wielkości, 
złożoności lub zasięgu globalnego. Takie instytucje nazwano 
„globalnymi systemowo ważnymi instytucjami”. Dodatkowe 
wymogi to przede wszystkim dodatkowy bufor kapitałowy, 
wymóg ujawniania informacji z większą częstotliwością, 
zaostrzone wymogi dotyczące wewnętrznych organów 
kontrolnych, specjalny nadzór oraz wymóg przedkładania 
szczegółowych raportów organom nadzoru. 
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Nie stanowią one dla Banku Santander szczególnego 
wyzwania, gdyż oznaczają jedynie formalne uregulowanie 
wcześniej wdrożonych praktyk.  

 
Aby określić, które instytucje muszą spełnić dodatkowe 
wymogi, regulatorzy zdefiniowali pięć kryteriów, podzielonych 
na 12 wskaźników: 

 
Źródło: Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (BIS). Październik 2013 r. Globalne systemowo ważne banki:  uaktualnienie metodologii oceny i wymóg wyższej absorpcji 
strat. lipiec 2013 r. 

 

 
 

Wszystkie instytucje z ekspozycją (mianownik wskaźnika 
dźwigni finansowej) powyżej 200.000 mln oraz instytucje, 
które zostały sklasyfikowane jako ważne systemowo w roku 
poprzednim muszą publikować tych 12 wskaźników.  

 
W oparciu o te dane i z zastosowaniem pewnych wag, każdej 
instytucji przypisuje się ocenę, która w połączeniu z 
określonymi wartościami odniesienia opublikowanymi przez 
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (BCBS) służy za 
podstawę identyfikacji instytucji systemowych. Instytucje 
uznane za ważne systemowo są przydzielane do pięciu 
koszyków, z których każdy oznacza inny wymóg dodatkowego 
bufora kapitałowego.  

 
W listopadzie 2013 r. Rada Stabilności Finansowej (FSB) 
zaktualizowała listę banków o znaczeniu systemowym w 
skali globalnej. Poniższa tabela zawiera listę instytucji 
systemowych obowiązującą w roku 2014, sklasyfikowanych 
na podstawie odnośnego wymogu posiadania bufora 
kapitału podstawowego.  
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BANKI SYSTEMOWE  

Bufor kapitał.  G- SIBs 

3,5% (puste) 

2,5% HSBC 
JP Morgan Chase 

2% Barclays  

BNP Paribas 

Citigroup 

Deutsche Bank 

1,5% Bank of America 

Credit Suisse 

Goldman Sachs 

Mitsubishi UFJ FG 

Morgan Stanley 

Royal Bank of Scotland 

UBS 

Group Crédit Agricole 

1% Bank of New York Mellon 

Bank of China 

BBVA 

Groupe BPCE   

ING Bank 

Mizuho FG 

Nordea  

Santander  

Société Générale 

Standard Chartered 

State Street 

Sumitomo Mitsui FG 

Unicredit Group  

Wells Fargo 

Industrial and Commercial Bank of China 
Limited 

 
 

Źródło: Rada Stabilności Finansowej (FSB). listopad 2013 r. 
 

 
 

5.7.3. Dźwignia finansowa 
Nowym, kluczowym elementem umowy BIS III jest 
wprowadzenie regulacyjnego wskaźnika dźwigni 
finansowej. 

 
Regulacyjny wskaźnik dźwigni finansowej jest odwrotnością 
wskaźnika finansowania mierzącego stosunek kapitału 
dłużnego do środków własnych, gdyż mierzy stosunek 
środków własnych do łącznej ekspozycji:  

 
WSKAŹNIK REGULACYJNY  

Zastosow. miara  Opis  

Licznik  Tier 1 Definicja kapitału używanego dla potrzeb kapitału regulacyjnego. Obejmuje kapitał, rezerwy, zyski 
itp., po odjęciu akcji własnych, wartości firmy itp. Więcej informacji znajduje się w sekcji 5.5.1 (Uznany 
kapitał). 

 Mianownik  Ekspozycja  Jest to przybliżenie ekspozycji na ryzyko kredytowe stosowanej dla potrzeb kapitału regulacyjnego.   

Obejmuje sumę aktywów bilansowych plus pozycji pozabilansowych (z czynnikiem wagi, CCF, który  

mierzy prawdopodobieństwo, że staną się aktywami), po odjęciu korekt technicznych w celu  

zapewnienia spójności z licznikiem. 
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Wymogi oraz główne cechy tego wskaźnika są następujące: 

 
• Poziom odniesienia wynosi 3%. Nie jest on obowiązujący i 

oczekuje się, że zostanie zweryfikowany w roku 2017; być 
może dla każdego modelu biznesowego lub punktu w cyklu 
gospodarczym będzie używany inny wskaźnik. Od roku 2018 
stanie się obowiązującym wymogiem. 

 
• Prostota i przejrzystość. 

 
• Brak wrażliwości na ryzyko, to znaczy dwa banki z tym 

samym poziomem tego wskaźnika mogą mieć różny 
poziom ryzyka. 

 
• W modelach wewnętrznych służy za limit przy obliczaniu 

ryzyka kredytowego. 

 
• Nie można go wykorzystywać do porównywania banków o 

różnych modelach biznesowych.   

 
• Wskaźnik będzie obowiązkowo publikowany od roku 2015. 

 
Zasady obliczania i raportowania tego wskaźnika w Europie 
określa Dyrektywa 2013/36/UE („CRD IV”), opublikowana w 
czerwcu 2013 r. 

5.8 Inwestycje i instrumenty kapitałowe nie 
włączone do portfela handlowego 

 

 
Niniejszy rozdział opisuje inwestycje w jednostki 

stowarzyszone oraz instrumenty kapitałowe dostępne do 

sprzedaży, a także politykę rachunkową i stosowane w niej 

metody pomiaru. Zawiera on także informacje na temat 

kwot instrumentów kapitałowych niewłączonych do 

portfela handlowego.  
 
 

Inwestycje w jednostki stowarzyszone są inwestycjami w 
podmioty, na które Bank wywiera znaczący wpływ, lecz nad 
którymi nie sprawuje samodzielnej ani wspólnej kontroli, 
posiadając w nich co najmniej 20% praw głosu. 

 
Instrumenty kapitałowe klasyfikowane jako dostępne do 
sprzedaży to instrumenty kapitałowe emitowane przez 
jednostki inne niż spółki zależne, spółki stowarzyszone i 
jednostki współkontrolowane, pod warunkiem, że takie 
instrumenty nie zostały sklasyfikowane jako aktywa / pasywa 
finansowe przeznaczone do obrotu lub jako pozostałe aktywa 
finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek 
zysków i strat. 

 
Inwestycje w spółki stowarzyszone są ujmowane metodą 
kapitałową i okresowo badane pod kątem utraty wartości.  

 
Instrumenty kapitałowe klasyfikowane jako dostępne do 
sprzedaży są wyceniane w wartości godziwej, a zmiany 
wartości godziwej są ujmowane w kapitale w pozycji korekty z 
wyceny, chyba że istnieją dowody na trwałą utratę wartości; 
w takim przypadku trwała utrata wartości jest ujmowana w 
sprawozdaniu z dochodów. 

 
Instrumenty kapitałowe, których wartości godziwej nie da 
się zmierzyć w sposób wiarygodny, są ujmowane po koszcie 
z odjęciem ewentualnej trwałej utraty wartości.  

 
 

TABELA 31. 

 INSTRUMENTY KAPITAŁOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY 

W tys. EUR 

31 grudnia 2013 r. 

 Wartość  
księgowa  

Wartość  
godziwa 

Korekty  
z wyceny 

Notowane 506.967 788.639 281.672 

Fundusze inwestycyjne: 888.379 901.266 12.887 

Nienotowane 1.594.091 1.880.777 286.686 

RAZEM 2.989.437 3.570.682 581.244 
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TABELA 32. 
INSTRUMENTY KAPITAŁOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY  
– SKONSOLIDOWANE KOREKTY WYCENY BRUTTO 

 W tys. EUR 

31 grudnia 
2013 r. 

W tys. EUR 

31 grudnia 
2012 r. 

   

Saldo ubiegłego roku 435.789 237.804 

Zyski lub straty z aktualizacji wyceny 128.403 191.988 

Kwoty przeniesione do dochodów: 17.053 5.997 

Z tego, ze sprzedaży -144.932 -338.133 

Z tego, z tytułu trwałej utraty 
wartości 

161.985 344.130 

Saldo roku bieżącego 581.244 435.789 

 
 

Na koniec 2013 r. inwestycje w podmioty stowarzyszone 
wyniosły 2.042 mln EUR, plus 290 mln EUR inwestycji w 
podmioty wspólnie kontrolowane ujmowane według metody 
kapitałowej na koniec 2013 r. Istnieją także inwestycje w 
podmioty Grupy w łącznej kwocie 1.811 mln EUR, które w 
sprawozdawczości publicznej są w pełni konsolidowane. Te 
inwestycje są regularnie badane pod kątem utraty wartości.  
W roku 2013 nie stwierdzono trwałej utraty wartości.  
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6. RYZYKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1. Zasady zarządzania ryzykiem korporacyjnym 
 

 
Niniejszy rozdział opisuje podstawowe zasady zarządzania 

ryzykiem w Grupie Santander, podsumowuje główne 

funkcje przypisane komitetowi Zarządu ds. ryzyka oraz 

wyjaśnia zasady ładu korporacyjnego dotyczące funkcji 

ryzyka, prezentując jej strukturę organizacyjną. 
 
 
 

Celem polityki Grupy Santander w zakresie ryzyka jest 

utrzymanie ogólnego przewidywalnego profilu ryzyka na 

niskim lub średnim-poziomie. Model zarządzania ryzykiem 

Grupy jest kluczowym czynnikiem w osiąganiu 

strategicznych celów Grupy. 

 
Model zarządzania ryzykiem Santander związany jest z 
modelem biznesowym i opiera się na następujących zasadach: 

 
• Niezależność funkcji związanej z ryzykiem od funkcji 

biznesowych. Szef Pionu Ryzyka Grupy, będący drugim 

Wiceprezesem i Przewodniczącym Komitetu Zarządu ds. 

ryzyka, podlega bezpośrednio Komitetowi Wykonawczemu i 

Zarządowi. Aby zapewnić niezależność i autonomię funkcji 

ryzyka w zakresie prawidłowej kontroli ryzyka, wyraźnie 

rozdzielono funkcje między jednostkami biznesowymi i 

obszarami ryzyka zajmującymi się pomiarem, analizą, 

monitorowaniem oraz raportowaniem ryzyka. 

 
• Bezpośrednie zaangażowanie kierownictwa wyższego 

szczebla w proces decyzyjny. 

 
• Wspólne decyzje zapewniają uwzględnianie różnych opinii i 

pozwalają unikać sytuacji podejmowania indywidualnych 

decyzji, nawet na poziomie oddziałów. Wspólna 

odpowiedzialność obszarów ryzyka i komercyjnego za 

decyzje o transakcjach kredytowych, przy czym ostateczna 

decyzja w przypadkach spornych należy do obszarów 

ryzyka. 

• Określenie uprawnień. Rodzaje czynności do wykonania, 

segmenty, ryzyka do przyjęcia oraz decyzje związane z 

ryzykiem są jasno określone dla każdej jednostki 

podejmującej decyzje kredytowe oraz dla każdej jednostki 

zarządzania ryzykiem, zgodnie z przydzielonymi 

uprawnieniami. Określono także sposób przeprowadzania 

transakcji i zarządzania nimi, a także sposób rozliczania 

odpowiedzialności za transakcje. 

 
• Kontrola korporacyjna.  Kontrola ryzyka oraz zarządzanie 

ryzykiem są zintegrowane w strukturze zarządzania 

ryzykiem korporacyjnym z odpowiedzialnością globalną 

(wszystkie rodzaje ryzyka, wszystkie spółki, wszystkie 

lokalizacje). 

 
W Grupie Santander proces zarządzania i kontroli ryzyka 

odbywa się w następujących etapach: 

 
• Określenie stopnia tolerancji ryzyka, umożliwiające 

precyzyjne określenie poziomów i rodzajów ryzyka, które 

jednostka jest skłonna zaakceptować w toku prowadzenia 

działalności. 

 
• Ustalenie procedur i polityki zarządzania ryzykiem, 

stanowiących podstawowe ramy regulacyjne w zakresie 

działań i procesów związanych z ryzykiem. Lokalne 

jednostki ds. ryzyka transponują przepisy korporacyjne 

dotyczące ryzyka do polityki wewnętrznej. 

 
• Budowa, niezależna walidacja i akceptacja modeli ryzyka z 

zastosowaniem wytycznych metodologii korporacyjnych. 

Modele umożliwiają systematyzację procesów dotyczących 

akceptacji ryzyka, jak również monitorowania ryzyka i 

usuwanie czynników ryzyka, szacowania możliwych strat i 

wymogów kapitałowych oraz oceny produktów w portfelu 

handlowym. 

 
• Wdrożenie systemu monitoringu i kontroli ryzyka, 

sprawdzającego codziennie stopień zgodności profilu 

ryzyka Santander z zatwierdzoną polityką dotyczącą ryzyka 

i ustalonymi limitami ryzyka i generującego odnośne 

raporty. 
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6.2. Ład korporacyjny dotyczący funkcji ryzyka 
 
 

Komitet Zarządu ds. ryzyka jest odpowiedzialny za 

przedstawianie do akceptacji Zarządu polityki Grupy w 

zakresie ryzyka w ramach jego uprawnień zarządczych i 

nadzorczych. 

 
Ponadto komitet zapewnia, aby działalność Grupy była 

spójna z jej poziomem tolerancji ryzyka i w związku z tym 

ustala limity globalne w zakresie głównych ekspozycji na 

ryzyko, które podlegają systematycznemu przeglądowi oraz 

podejmuje decyzje o transakcjach wykraczających poza 

kompetencje niższych organów. 

 
Komitetowi Zarządu ds. ryzyka, będącemu komitetem 

wykonawczym, podejmującym decyzje w ramach uprawnień 

oddelegowanych przez Zarząd, przewodniczy drugi 

Wiceprezes Grupy Santander. W skład komitetu dodatkowo 

wchodzi czterech członków Zarządu Banku. 

 
W 2013 r. Komitet Zarządu ds. ryzyka spotkał się 97 krotnie, 

co podkreśla wagę, którą Grupa Santander przywiązuje do 

należytego zarządzania ryzykiem. 

 
Zasadniczy zakres kompetencji oddelegowanych do Komitetu 

Zarządu ds. ryzyka: 

 
• Przedstawianie Zarządowi polityki Grupy w zakresie ryzyka, 

co w szczególności obejmuje: 

 
• Różne rodzaje ryzyka (m.in. finansowe, operacyjne, 

technologiczne, prawne, reputacji) dotyczące Grupy. 

 
• Systemy informatyczne i kontroli wewnętrznej 

stosowane do kontroli tych ryzyk i zarządzania nimi. 

 
• Poziom ryzyka uznany za dopuszczalny przez Grupę. 

 
• Środki przewidziane do ograniczenia wpływu 

zidentyfikowanych ryzyk, gdyby faktycznie wystąpiły. 

• Systematyczny przegląd ekspozycji wobec jej głównych 

klientów, sektorów gospodarczych, obszarów 

geograficznych oraz rodzajów ryzyka. 

 
• Autoryzacja narzędzi zarządzania i modeli ryzyka oraz 

otrzymywanie raportów z walidacji wewnętrznej takich 

narzędzi i modeli. 

 
• Monitorowanie działań Grupy i zapewnienie ich spójności z 

wcześniej określonym poziomem tolerancji ryzyka. 

 
• Pozyskiwanie informacji, ocena oraz monitorowanie uwag i 

zaleceń wydawanych przez organy nadzoru w ramach ich 

kompetencji. 

 
• Podejmowanie decyzji w sprawach transakcji 

przekraczających kompetencje oddelegowane do niższych 

organów oraz ustalanie ogólnych limitów wcześniej 

sklasyfikowanych kategorii ryzyka na rzecz grup 

gospodarczych lub w odniesieniu do ekspozycji według 

rodzaju ryzyka. 

 
Komitet Zarządu ds. ryzyka deleguje niektóre swoje 

kompetencje na rzecz komitetów ds. ryzyka 

odpowiedzialnych za poszczególne obszary geograficzne, 

obszary działalności i rodzaje ryzyka, z których wszystkie 

zostały określone w modelu ładu korporacyjnego 

związanego z ryzykiem. 

 
Ponadto Komitet Wykonawczy i Rada Nadzorcza Banku 

zwracają szczególną uwagę na zarządzanie ryzykami w 

Grupie. 

 
W 2014 r. Zarząd przedłoży zwyczajnemu walnemu 

zgromadzeniu propozycje zmian statutu umożliwiających 

powołania nowego komitetu przy Zarządzie, którego 

zadaniem będzie doradzanie w sprawach związanych z 

polityką ryzyka i nadzorowaniem ryzyk, zgodnie z najnowszą 

dyrektywą dotyczącą wymogów kapitałowych (CRD IV). Po 

powołaniu tego komitetu, komitet Zarządu ds. ryzyka 

zachowa kompetencje do zarządzania ryzykiem. 

 
Funkcję Dyrektora ds. Ryzyka (CRO) w Grupie pełni drugi 

wiceprezes Grupy. Dyrektor ds. ryzyka (CRO) jest członkiem 

Zarządu i przewodniczącym Komitetu Zarządu ds. ryzyka. 

Wspierają go dwie jednostki zarządzania ryzykiem będące 

administracyjnie i funkcjonalnie niezależne od obszarów 

działalności. Struktura organizacyjna i funkcjonalna tych 

jednostek została określona w następujący sposób: 
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• Generalna Dyrekcja ds. ryzyka (GDR) sprawuje funkcje 

wykonawcze w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym i 

finansowym oraz kontroluje inne ryzyka (głównie ryzyko IT, 

operacyjne i compliance) i jest zorganizowana zgodnie z 

działalnością, według klienta, typu działalności i lokalizacji 

(wizja globalna/lokalna). 

 
Funkcje GDR zostały podzielone na trzy bloki: 

 
• Struktura zarządcza, skupiająca się na zarządzaniu i 

kontroli ryzyk finansowych (ryzyka kredytowego, 

rynkowego i strukturalnego) oraz na kontroli innych ryzyk.  

Powyższa funkcja dotyczy następujących obszarów:  

kredyty dla osób fizycznych, kredyty dla przedsiębiorstw, 

proces akceptacji i monitorowania kredytów, ryzyko 

rynkowe i strukturalne oraz kontrola ryzyk 

niefinansowych. 

 
• Struktura zarządcza skupiająca się na obszarach 

działalności, zarządzająca ryzykiem w globalnych i 

lokalnych obszarach działalności Grupy.  Blok obejmuje 

następujące obszary: zarządzanie ryzykami Santander 

Consumer Finance, zarządzanie ryzykami globalnych 

obszarów działalności oraz odzyskiwanie i porządkowanie 

aktywów. 

 
• Struktura zarządcza, której zadaniem jest wprowadzanie 

zasad oraz opracowanie i wdrażanie modeli i infrastruktury 

IT.  Blok obejmuje następujące obszary:  polityka 

zarządzania ryzykiem, metodologie i zarządzanie 

informacjami o ryzyku. 

 
Powyższą strukturę uzupełnia obszar planowania i ładu 

korporacyjnego, który jest odpowiedzialny za koordynację 

nowych projektów oraz wewnętrzne zarządzanie wszystkimi 

jednostkami, a także obszar nadzoru i koordynacji ryzyka, 

nadzorujący wszystkie ryzyka w sposób skonsolidowany. 

 
Funkcje te mają charakter globalny, tzn. odgrywają rolę we 

wszystkich jednostkach kontrolowanych przez pion ryzyka; 

taka sama struktura funkcjonalna została odzwierciedlona w 

jednostkach lokalnych. Główny mechanizm powielania 

funkcji globalnych w każdej jednostce polega na 

wykorzystaniu „ram korporacyjnych”. Ponieważ ramy 

korporacyjne dotyczą wszystkich jednostek lokalnych, mają 

one kluczowe znaczenie w promowaniu i przekazywaniu 

globalnych praktyk, odzwierciedlając kryteria działania oraz 

polityki dla każdego obszaru oraz ustanawiając standardy 

zgodności Grupy. 

 

W ujęciu ogólnym można rozróżnić pomiędzy głównymi 
funkcjami wykonywanymi przez obszary globalne GDR i 
funkcjami wykonywanymi przez jednostki: 

 
• GDR ustala polityki, kryteria i ogólne limity ryzyka, a także 

procesy decyzyjne i kontrolne; tworzy wzorce zarządzania, 

systemy i narzędzia, a także adaptuje najlepsze praktyki w 

sektorze bankowym i jednostkach lokalnych do 

zastosowania w całej Grupie. 

 
• Jednostki lokalne wdrażają polityki i systemy na rynku 

lokalnym, dostosowują swoją strukturę organizacyjną oraz 
wzorce zarządzania do ram korporacyjnych, przekazują 
krytyczne informacje zwrotne oraz najlepsze praktyki, a 
także realizują projekty lokalne. 

 
• Generalna Dyrekcja ds. zintegrowanej kontroli ryzyka i 

wewnętrznego zatwierdzania ryzyka z globalną 

odpowiedzialnością korporacyjną, zapewnia wsparcie dla 

ciał zarządczych Grupy. Dyrekcja obejmuje następujące 

departamenty: 

 
• Wewnętrzna walidacja modeli ryzyka kredytowego, 

rynkowego i kapitału ekonomicznego w celu oszacowania ich 

dopasowania do celów zarządzania i regulacyjnych. 

Walidacja przewiduje przegląd baz teoretycznych modelu, 

jakości danych zastosowanych do budowy i kalibracji 

modelu, sposobu wykorzystania modelu oraz odnośnego 

procesu ładu korporacyjnego. 

 
• Zintegrowana kontrola ryzyka, której zadaniem jest nadzór 

nad jakością zarządzania ryzykiem w Grupie, zapewniająca, 
aby systemy zarządzania i kontroli ryzyk związanych z 
działalnością Grupy spełniały najostrzejsze kryteria i były 
zgodne z najlepszymi praktykami branżowymi oraz 
określonymi przez regulatorów, oraz sprawdzenie, czy 
założony faktyczny profil ryzyka jest zgodny z tym 
określonym przez wyższe kierownictwo.
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7. RYZYKO KREDYTOWE I ROZMYCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1. Ogólne informacje 
 

 
Część pierwsza niniejszego rozdziału definiuje ryzyko 

kredytowe, opisując w szczególności pełny cykl zarządzania 

tym ryzykiem. Część druga rozdziału prezentuje informacje 

dotyczące rozkładu ekspozycji ryzyka kredytowego i ryzyka 

rozmycia według metody wyliczeń regulacyjnych, kategorii 

ekspozycji, obszaru geograficznego, itp.  Część trzecia 

rozdziału zawiera zwięzły opis modeli ratingowych i 

scoringowych, z kolei część czwarta skupia się na 

przypisywaniu ratingu i procesie szacowania parametrów ze 

szczególnym uwzględnieniem podmiotów stosujących 

metodę IRB. Następnie część piąta wskazuje sposób 

wykorzystania wewnętrznych oszacowań parametrów w 

zarządzaniu ryzykiem. Część szósta zwięźle omawia 

ujmowanie technik ograniczania ryzyka. Część siódma 

przedstawia funkcję walidacji wewnętrznej oraz wyniki jej 

działań w roku 2013.  Część ósma opisuje niektóre zmienne 

stosowane do pomiaru kosztu kredytu, a część dziewiąta 

przedstawia wyniki weryfikacji historycznej poszczególnych 

parametrów ryzyka i oczekiwanych strat. 

przedsiębiorstwa z sektora bankowości detalicznej nie 
klasyfikowane jako klienci zindywidualizowani. Zarządzanie 
ryzykiem w tym segmencie opiera się na wewnętrznych 
modelach automatycznej oceny ryzyka i podejmowania 
decyzji, uzupełnionych w razie konieczności oceną zespołu 
analityków. 

 
Poniższy wykres prezentuje rozkład ryzyka kredytowego 
według metody zarządzania ryzykiem. 

 
 

Metoda standardowa 
60% 

Klienci niekorporacyjni 
24% 

Metoda 
 zindywidu 
alizowana 

40% 

  
 

Ryzyko kredytowe to możliwość poniesienia straty 

wynikająca z całkowitego lub częściowego braku realizacji 

przez klientów lub kontrahentów ich zobowiązań 

finansowych wobec Grupy. 

 
Z perspektywy zarządzania ryzykiem kredytowym wyróżnia się 
dwa rodzaje klientów: 

 
• Klienci niestandardowi, tj. klienci, którym przydzielono 

analityka ryzyka. Ta kategoria obejmuje klientów bankowości 
hurtowej (klienci korporacyjni, instytucje finansowe oraz 
państwa), a także przedsiębiorstwa z obszaru bankowości 
detalicznej, w przypadku których poziom ryzyka wykracza 
poza pewien próg zaangażowania ustalony dla każdej 
jednostki. Zarządzanie ryzykiem odbywa się w drodze analizy 
eksperckiej z wykorzystaniem narzędzi wspierających proces 
decyzyjny. 

 
• Klienci standardowi, tj. klienci, którym bezpośrednio nie 

przydzielono analityka ryzyka. Ta kategoria obejmuje osoby 

fizyczne, indywidualnych przedsiębiorców oraz 

Grupa Santander zajmuje się przede wszystkim 

bankowością detaliczną, przy czym 80% łącznego ryzyka 

generowane jest przez sektor komercyjny. 

 
Uwaga: dalsze informacje na ten temat znaleźć można w rozdziale 6.2 
Raportu Rocznego. 

 
 

Cykl ryzyka kredytowego 

Proces zarządzania ryzykiem obejmuje identyfikację, pomiar, 
analizę, kontrolę, negocjacje i podejmowanie decyzji zgodnie z 
potrzebami dotyczącymi ryzyka ponoszonego w operacjach 
Grupy. Stronami tego procesu są obszary biznesowe, wyższe 
kierownictwo, a także funkcje ryzyka. 

 
W procesie tym uczestniczy zarząd i komitet wykonawczy, a 
także komitet zarządu ds. ryzyka, który określa politykę i 
procedury w zakresie ryzyka, limity ryzyka oraz kompetencje, 
a także zatwierdza i nadzoruje zakres działania funkcji ryzyka. 
 

Korporacje 
16% 
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Cykl ryzyka obejmuje trzy etapy: działania przed sprzedażą, 

sprzedaż i działania po sprzedaży. Cykl ten ma charakter 

ciągły, gdyż wyniki fazy posprzedażowej mają wpływ na ocenę 

i planowanie ryzyka działań przed sprzedażą. 
 

 
   CYKL RYZYKA    

 
 
 

 Sprzedaż  

ratingi weryfikowane są z większą częstotliwością. Weryfikacji 
poddawane są także same narzędzia ratingowe, co ma na celu 
zwiększenie dokładności oceny. 

 
W odróżnieniu od segmentów niestandardowych, w których 
stosuje się metodę ratingową, w segmentach standardowych 
stosuje się scoring kredytowy, w którym wynik jest 
przypisywany automatycznie do każdej proponowanej 
transakcji. 
 

 

 
 
 

1. Badanie ryzyka i 
proces klasyfikacji 
kredytów 

2. Planowanie i 
ustalanie limitów 
• Analiza 

scenariuszy 

 

KONTROLA 
3. Decyzje w 

zakresie 
operacji 

• Śr. łagodzące 

 
 
 

4. Monitorowanie 
ryzyka 

5. Pomiar I kontrola 
6. Windykacja 

• Portfel z utratą 
wartości i 
restrukturyzowany 

 
   CYKL RYZYKA    

 
 
 

 Sprzedaż 
 

 
 

KONTROLA 

 
A) Ocena ryzyka i ocena ratingowa 

Zasadniczo analiza ryzyka polega na zbadaniu zdolności 

klienta do realizacji zobowiązań umownych wobec Banku. 

Obejmuje ona analizę jakości kredytowej klienta, jego historii 

kredytowej, wypłacalności i zysku w świetle 

zaakceptowanego ryzyka. 

1. Badanie ryzyka i 
proces klasyfikacji 
kredytów  

2. Planowanie i 
ustalanie limitów 
• Analiza 

scenariuszy 

3. Decyzje w 
zakresie 
operacji 
• Śr. łagodzące  

4. Monitorowanie ryzyka 
5. Pomiar i 

kontrola 
6. Windykacja 

• Portfel z 
utratą 
wartości i 
restrukturyzo
wany  

 
Od 1993 r. Grupa stosuje modele służące do oceny jakości 
kredytowej klienta. Modele te są wykorzystywane w 
segmentach niestandardowych (państwa, instytucje 
finansowe, bankowość korporacyjna) oraz w odniesieniu do 
innych niestandardowych klientów korporacyjnych i 
instytucjonalnych. 

 
Oceny ratingowe klientów są generowane w module 

ilościowym bazującym na wskaźnikach bilansowych i 

zmiennych makroekonomicznych uzupełnianych oceną 

eksperta. 

 
Ocena ratingowa przyznana danemu klientowi jest okresowo 

weryfikowana w świetle nowych informacji finansowych oraz 

historii relacji banku z klientem. W przypadku klientów 

osiągających określone poziomy w systemach alertów 

automatycznych oraz objętych szczególną obserwacją, 

B) Planowanie i ustalanie limitu ryzyka kredytowego 
Celem tego etapu jest skuteczne i kompleksowe 
ograniczanie poziomu ryzyka podejmowanego przez Grupę. 

 
Planowanie ryzyka kredytowego służy ustalaniu budżetów 
oraz określaniu limitów na poziomie portfela lub klienta, w 
zależności od segmentu. 

 
W przypadku ryzyk standardowych, planowanie i ustalanie 
limitów odbywa się w dokumentach uzgodnionych przez 
obszary biznesowe i funkcje ryzyka, zatwierdzanych przez 
Komitet Zarządu ds. ryzyka lub inny uprawniony komitet ds. 
ryzyka, określających oczekiwane wyniki transakcji w 
kategoriach ryzyka oraz stopy zwrotu, limity wyznaczone dla 
poszczególnych rodzajów działalności oraz powiązanie 
zarządzanie ryzykiem. 

Działania 
przed sprzedażą 

Działania 
po sprzedaży 

Działania 
przed sprzedażą 

Działania 
po sprzedaży 
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W przypadku ryzyk niestandardowych analiza jest 
przeprowadzana na poziomie indywidualnego klienta. 
Klientom spełniającym określone kryteria przypisuje się 
indywidualne limity (wstępna klasyfikacja). 

 
Model klasyfikacji wstępnej dla dużych grup 
korporacyjnych opiera się więc na systemie pomiaru i 
monitorowania kapitału ekonomicznego. W toku 
klasyfikacji wstępnej określa się maksymalny poziom ryzyka 
akceptowalny dla Banku, zarówno pod względem 
kwotowym, jak i terminowym, w relacji z konkretnym 
klientem lub grupą klientów. W odniesieniu do klientów 
biznesowych spełniających pewne wymagania (poziom 
relacji, jakość kredytowa itd.) stosuje się uproszczony 
model klasyfikacji. 

 
Analiza scenariuszy 

Ważnym czynnikiem uwzględnianym w procesie 
planowania są wahania zmiennych makroekonomicznych, 
mające wpływ na zachowanie portfela. 

 
Grupa przeprowadza symulacje zachowania się swoich 
portfeli w różnych negatywnych i skrajnych sytuacjach (testy 
warunków skrajnych), aby ocenić adekwatność kapitałową w 
przypadku pewnych ewentualnych przyszłych sytuacji. 

 
Symulacje przeprowadza się systematycznie na 
najważniejszych portfelach Grupy zgodnie z metodologią 
korporacyjną, która: 

 
• Określa scenariusze porównawcze (na poziomie globalnym i 

dla każdej jednostki Grupy). 

 
• Oblicza wrażliwość parametrów ryzyka kredytowego (PD i 

LGD) na zmienne makroekonomiczne najistotniejsze dla 
każdego portfela oraz ich poziom w proponowanych 
scenariuszach. 

 
• Szacuje spodziewane straty związane z każdym 

scenariuszem oraz zmiany profilu ryzyka każdego portfela w 
wyniku wahań niektórych zmiennych makroekonomicznych. 

 
Modele symulacyjne stosowane przez Grupę opierają się na 
danych z kompletnego cyklu gospodarczego (TTC), co 
umożliwia skalibrowanie zachowania parametrów ryzyka 
kredytowego w reakcji na wahania zmiennych 
makroekonomicznych. Są one poddawane regularnej 
weryfikacji historycznej i rekalibracji, aby dokładnie 
odzwierciedlały relacje pomiędzy zmiennymi 
makroekonomicznymi i parametrami ryzyka. 

 
Analiza scenariuszy umożliwia wyższemu kierownictwu 
lepsze zrozumienie przewidywalnego zachowania się portfela 
w reakcji na zmieniającą się sytuację rynkową i okoliczności 
oraz stanowi podstawowe narzędzie do oceny adekwatności 
utworzonych w celu uwzględnienia sytuacji skrajnych. 

 
Założenia i wybór scenariusza (podstawowy/pesymistyczny) 

Prognozowane parametry ryzyka i straty wyliczane są zazwyczaj 
w horyzoncie trzyletnim przy założeniu różnych scenariuszy 
gospodarczych, uwzględniających główne zmienne 
makroekonomiczne (PKB, wskaźnik bezrobocia, ceny mieszkań, 
inflacja itp.). 

Każdy scenariusz ekonomiczny odzwierciedla innym poziom 
warunków skrajnych, począwszy od scenariusza 
podstawowego, cechującego się największym 
prawdopodobieństwem, aż po scenariusz bardziej ekstremalny, 
który, choć znacznie mniej prawdopodobny, jest w dalszym 
ciągu możliwy. 

 
Z reguły definiowaniem scenariuszy zajmują się jednostki 
badawcze Grupy Santander we współpracy z jednostkami 
badawczymi poszczególnych spółek, posiłkując się przy tym 
danymi publikowanymi przez instytucje międzynarodowe. 

 
Jednym ze scenariuszy jest globalny scenariusz 
pesymistyczny, przewidujący kryzys globalny oraz jego 
wpływ na główne obszary geograficzne, w których obecna 
jest Grupa Santander. Grupa wykorzystuje także lokalny 
scenariusz pesymistyczny, który, w razie realizacji, miałby 
bardziej negatywny wpływ na określone istotne jednostki 
Grupy niż scenariusz globalny. 

 
Za pośrednictwem komitetu koordynacyjnego ds. kapitału 
kadra kierownicza Grupy otrzymuje raporty, proponuje 
zmiany, a także formalnie zatwierdza ostateczne wersje 
scenariuszy wykorzystywanych w testach warunków 
skrajnych. 

 
Zastosowanie analizy scenariuszy  

Analiza scenariuszy jest narzędziem wykorzystywanym w 
całym cyklu ryzyka kredytowego. Kategorie zastosowań 
analizy: 

 
Zastosowanie w planowaniu i zarządzaniu  

Do tej kategorii należą ćwiczenia wspierające proces 
decyzyjny dotyczący portfeli Grupy poprzez analizę 
wrażliwości portfeli na wahania konkretnych zmiennych 
makroekonomicznych.  Analizie i raportowaniu do wyższego 
kierownictwa poddawane są m.in. następujące aspekty: 

 
• Wpływ na rachunek zysków i strat oraz kapitał.  

 
• Prognozowany koszt kredytu w trzyletnim horyzoncie 

czasowym przy założeniu proponowanej strategii 
biznesowej. 

 
• Adekwatność odpisów i rezerw. 

 
• Wrażliwość każdego z portfeli na otoczenie ekonomiczne. 

 
• Korzyści płynące z dywersyfikacji portfela w scenariuszach 

skrajnych. 

 
• Porównanie z oszacowaniami przeprowadzanymi na szczeblu 

lokalnym. 

 
Do najważniejszych zastosowań analiz scenariuszowych w 
tej kategorii należą planowanie budżetu rocznego i 
monitorowanie budżetu. Analiza ma także istotne 
zastosowanie w określaniu i monitorowaniu tolerancji 
Grupy na ryzyko. 
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Zastosowanie regulacyjne  

Chodzi tu o przypadki, gdy zewnętrzna agencja lub regulator 
zwracają się do Grupy o przekazanie wyników testów 
warunków skrajnych przeprowadzonych zgodnie z odnośną 
metodologią korporacyjną Grupy. Bywa, że scenariusze lub 
hipotezy są narzucane przez stronę ubiegającą się o 
informacje. W jeszcze innych przypadkach zadanie jest 
wykonywane przez stronę żądającą informacji na podstawie 
danych dostarczonych przez Grupę. 

 
Do tej kategorii należą testy warunków skrajnych 
wykonywanych na żądanie Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Bankowego (EBA), ICAAP oraz wszystkie inne badania 
przeprowadzane na wniosek regulatorów w krajach, w 
których Grupa prowadzi działalność. Szczególnie istotne 
badanie testów warunków skrajnych zostanie 
przeprowadzone w roku 2014 w ramach Kompleksowej 
Oceny koordynowanej przez EBC, EBA i regulatorów 
lokalnych. 

 
Uzyskane wyniki  

Dotychczas przeprowadzone testy warunków skrajnych 
ukazały, zarówno z punktu widzenia regulatorów, jak i 
zarządzania, siłę i adekwatność modeli biznesowych Grupy 
Santander. Modele te okazały się odporne na pesymistyczne 
scenariusze, tak na poziomie Grupy, jak i poszczególnych 
jednostek. 

 
Z każdym uaktualnieniem informacji dotyczących apetytu na 
ryzyko Zarządowi przedstawiane są także dowody wyraźnie 
wskazujące, że Grupa osiąga pozytywne wyniki i pozostaje 
wypłacalna nawet w najbardziej skrajnych scenariuszach. 

 
Jednym z najważniejszych wniosków płynących z analizy 

scenariuszowej jest ten, że dywersyfikacja geograficzna oraz 

sektorowa, a także unikanie koncentracji na dużych klientach 

są dla Grupy bardzo korzystne, gdyż umożliwiają Grupie 

bezpieczne przejście przez negatywne scenariusze 

makroekonomiczne. 

poziom akceptowalnego ryzyka oraz elementów transakcji, 
ważnych dla osiągnięcia równowagi między ryzykiem i zyskiem. 

 
W przypadku klientów standardowych automatyczne 
modele decyzyjne przypisujące rating do każdej pary 
klient/transakcja umożliwiają obsługę dużej liczby transakcji 
kredytowych. Modele pozwalają przydzielać inwestycje 
kredytowe jednostki do jednorodnych grup ryzyka, zgodnie z 
oceną ratingową przypisaną każdej transakcji i w oparciu o 
cechy transakcji oraz dłużnika. Są one stosowane w 
bankowości detalicznej, usługach dla klientów biznesowych 
oraz dla standardowych MŚP. 

 
Etap wstępnego określania limitów może, jak już 

wspomniano, przebiegać dwoma odrębnymi ścieżkami, a co 

za tym idzie, może skutkować podjęciem różnych decyzji w 

odniesieniu do klientów niestandardowych: 

 
Decyzji automatycznych, w przypadku których dany obszar 

biznesowy weryfikuje, czy proponowana transakcja 

odpowiada (pod względem kwoty, produktu, okresu oraz 

innych warunków) limitom określonym podczas klasyfikacji 

wstępnej. Proces ten zasadniczo znajduje zastosowanie w 

klasyfikacji wstępnej klientów korporacyjnych. 

 
Decyzji, które zawsze wymagają zgody analityka, nawet 

jeśli mieszczą się w granicach uprzednio określonego limitu 

kwoty, okresu oraz innych warunków. Proces ten ma 

zastosowanie w klasyfikacji wstępnej niestandardowych 

przedsiębiorstw z sektora bankowości detalicznej. 

 
Chociaż techniki redukcji ryzyka odgrywają istotną rolę na 

wszystkich etapach cyklu ryzyka kredytowego, mają one 

szczególne znaczenie przy podejmowaniu decyzji 

kredytowych. 

 
Uwaga: dalsze informacje na ten temat znaleźć można w Rozdziale 

5.5.3 Raportu Rocznego. 
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C) Decyzje w zakresie operacji  

Etap sprzedaży obejmuje proces decyzji kredytowej, którego 

celem jest analiza oraz zaakceptowanie lub odrzucenie 

proponowanej transakcji kredytowej, ponieważ żadna 

transakcja nie może być zawarta bez akceptacji przez funkcji 

ryzyka Proces decyzyjny musi uwzględniać przyjętą politykę 

akceptacji wniosków kredytowych oraz 

D) Monitorowanie ryzyka 

Monitorowanie ryzyka opiera się zasadniczo na ciągłym 
procesie obserwacji, umożliwiającym wczesne wykrycie 
zmian zdolności kredytowej klienta, a także podjęcie działań 
zaradczych w przypadku zaobserwowania nieprawidłowości 
mogących mieć negatywne skutki. 

 

Sprzedaż 
Działania 
po sprzedaży 

Działania 
po sprzedaży 

Działania 
przed sprzedażą Sprzedaż 
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Ryzyko monitorowane jest według segmentu klienta przez 
dedykowane lokalne i globalne zespoły ds. ryzyka, przy 
wsparciu Departamentu Audytu Wewnętrznego. 

 
Proces ten obejmuje m.in. identyfikację oraz obserwację firm 
objętych specjalnym nadzorem (skrót hiszpański: „FEVE”), 
przegląd ocen ratingowych oraz ciągłe monitorowanie 
wskaźników dla klientów standardowych. 

 
System FEVE rozróżnia cztery kategorie ze względu na poziom 
zagrożenia wywołany zaobserwowanymi okolicznościami 
(wygaszenie, zabezpieczenie, zmniejszenie i monitorowanie). 
Włączenie spółki do systemu FEVE nie oznacza, że nastąpiło 
złamanie warunków, ale że należałoby raczej przyjąć 
szczególną politykę wobec takiej firmy, wyznaczyć osobą 
odpowiedzialną i ustalić czas wprowadzenia takiej polityki. 
Klienci zakwalifikowani do FEVE są poddawani ocenie co 
najmniej co sześć miesięcy, lub co trzy miesiące w przypadku 
gorszych kategorii. Firma jest klasyfikowana do FEVE w wyniku 
samego procesu monitorowania, oceny przeprowadzonej przez 
Audyt Wewnętrzny, decyzji podjętej przez kierownika ds. 
sprzedaży odpowiedzialnego za firmę lub automatycznego 
sygnału alarmowego. 

 
Przypisane oceny ratingowe są weryfikowane co najmniej raz 
w roku. W przypadku wykrycia słabych punktów lub w 
zależności od samego ratingu, przeglądy wykonuje się z 
większą częstotliwością. 

 
W przypadku ekspozycji na klientów standardowych kluczowe 

wskaźniki są monitorowane w celu wykrywania wszelkich 

zmian w zachowaniu portfela kredytowego w porównaniu do 

prognoz zawartych w programach zarządzania kredytami. 
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 Sprzedaż  

Każda perspektywa kontrolna umożliwia 
przeprowadzanie analiz dwojakiego rodzaju: 

 
1. Analizy ilościowej i jakościowej portfela 

 Zmiany w zakresie ryzyka portfela są stale i systematycznie 
kontrolowane pod względem zgodności z budżetami, limitami i 
wartościami referencyjnymi, a także  pod kątem ich 
przewidywalnego wpływu na przyszłe sytuacje wynikające z 
okoliczności, na które Grupa nie ma wpływu lub z decyzji 
strategicznych Grupy. Ocena pozwala określić kroki niezbędne 
do zachowania zgodności profilu i wolumenu portfela z 
parametrami ustalonymi przez Grupę. 

 
Uwaga: dalsze informacje na ten temat znaleźć można w Rozdziale 

5.5.5 Raportu Rocznego. 
 

2. Oceny procesów kontroli 

Ocena polega na systematycznym, okresowym przeglądzie 
procedur i metod kontrolnych w całym cyklu ryzyka 
kredytowego w sposób zapewniający skuteczność i 
adekwatność takich procedur i metod. 

 
W roku 2006 w ramach nowej struktury Grupy utworzonej 
zgodnie z ustawą Sarbanes-Oxley w Intranecie Grupy 
udostępniono narzędzie służące do dokumentowania i 
certyfikacji wszystkich podprocesów, ryzyk operacyjnych oraz 
mechanizmów kontrolnych ograniczających takie ryzyka. 
Każdego roku Pion Ryzyka ocenia skuteczność kontroli 
wewnętrznej swoich działań. 

 
Realizując misję nadzoru nad jakością zarządzania ryzykiem w 
Grupie, Dyrekcja Generalna ds. zintegrowanej kontroli ryzyka 
i walidacji wewnętrznej zapewnia, aby systemy 
wykorzystywane w zarządzaniu i kontroli poszczególnych 
ryzyk związanych z działalnością Grupy były zgodne z 
najlepszymi standardami i praktykami stosowanymi w branży 
lub wymaganiami regulatora. Departament Audytu 
Wewnętrznego odpowiada za prawidłowość, a także 
odpowiednie wdrożenie i regularne przeglądy polityki, metod 
i procedur Grupy. 

 
1. Badanie ryzyka i proces 

klasyfikacji kredytów 
2. Planowanie i ustalanie 

limitów 
• Analiza scenariuszy 

 

3. Decyzje w 
zakresie 
operacji 

• Śr. łagodzące 

 
4. Monitorowanie 

ryzyka 
5. Pomiar i kontrola 
6. Windykacja 

• Portfel z utratą 
wartości i 
restrukturyzowany 

F) Ryzyko koncentracji 

Kontrola ryzyka koncentracji stanowi klucz do procesu 
zarządzania ryzykiem. Grupa monitoruje poziom koncentracji 
ryzyka kredytowego według obszaru geograficznego, sektora 
i grup klientów. 

 
Komitet Zarządu ds. ryzyka ustala politykę ryzyka i analizuje 

limity ekspozycji niezbędne do zapewnienia właściwego  
E) Pomiar i kontrola 

Poza monitorowaniem zdolności kredytowej klientów Grupa 
Santander wdrożyła procedury kontrolne umożliwiające 
analizę bieżącego ryzyka kredytowego oraz zachowania 
portfela kredytowego na różnych etapach cyklu kredytowego. 

 
Wdrożenie funkcji pomiaru i kontroli wymaga 
przeprowadzenia oceny ryzyka z różnych perspektyw oraz 
analizy ekspozycji na ryzyko według obszaru geograficznego, 
obszaru biznesowego, modelu zarządzania, produktu itd. 
Pozwala to na wczesne wykrywanie obszarów zagrożonych 
utratą wartości i opracowanie planów korygujących. 

zarządzania koncentracją ryzyka kredytowego. 

 
W zakresie dużych ekspozycji Grupa podlega przepisom Banku 

Hiszpanii. Zgodnie z postanowieniami Okólnika CBE 3/2008 (w 

sprawie wyliczania i kontrolowania minimalnych wymogów 

kapitałowych) oraz ich późniejszymi zmianami, wartość 

ekspozycji instytucji kredytowej wobec osoby fizycznej, 

podmiotu czy grupy gospodarczej, w tym nieskonsolidowanej 

części własnej grupy gospodarczej, nie może przekroczyć 25% 

jej kapitału. Ekspozycje wobec osoby fizycznej, podmiotu 

prawnego lub grupy gospodarczej są uważane za duże 

ekspozycje, kiedy ich wartość przekracza 10% kapitału 

instytucji kredytowej. Ekspozycje wobec rządów i banków 

centralnych krajów członkowskich OECD są wyłączone z tych 

ograniczeń. 

Działania przed 
sprzedażą 

Działania po 
sprzedaży 
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Na dzień 31 grudnia 2013 r. (ostatni okres raportowany do 
Banku Hiszpanii), występowało zaledwie kilka grup 
finansowych, w stosunku do których ekspozycja Grupy 
przekraczała początkowo 10% kapitału: było to siedem 
instytucji finansowych, jeden podmiot rządowy i jeden 
centralny kontrahent w UE. Po zastosowaniu technik 
ograniczania ryzyka oraz przepisów dotyczących dużych 
ekspozycji ta wartość wobec każdego z tych podmiotów 
stanowiła poniżej 4% kapitału własnego. 

 
Na dzień 31 grudnia 2013 r. ekspozycja kredytowa Grupy 
wobec 20 największych kredytobiorców, z wyłączeniem 
rządów i obligacji skarbowych w walucie lokalnej z ratingiem 
na poziomie AAA, stanowiła 4,7% istniejącej ekspozycji 
kredytowej wobec klientów (kredyty plus ekspozycje 
pozabilansowe), co stanowiło niewielki spadek w 
porównaniu z ubiegłym rokiem. 

 
Grupa nie posiadała ekspozycji przekraczających 5% kapitału 
wobec kontrahentów centralnych. Ekspozycje wobec 10 
największych międzynarodowych instytucji finansowych 
kształtują się na poziomie 14.769 mln EUR. 

 
Pion Ryzyka Grupy ściśle współpracuje z Pionem Finansowym 

w zakresie aktywnego zarządzania portfelami kredytowymi. 

Jednym z najważniejszych celów zarządzania portfelami jest 

zmniejszanie koncentracji ekspozycji z zastosowaniem 

szeregu technik, takich jak aranżowanie instrumentów 

pochodnych dla potrzeb zabezpieczenia lub realizacja 

transakcji sekurytyzacyjnych w celu zoptymalizowania 

wskaźnika ryzyka do zwrotu z całego portfela. 
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 Sprzedaż 
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Obecne otoczenie makroekonomiczne ma bezpośredni 
wpływ na wskaźnik zaległości i braku spłaty kredytów. Jakość 
portfela ma więc kluczowe znaczenie dla rozwoju i wzrostu 
naszych spółek w poszczególnych krajach, a windykacja i 
egzekucja zadłużenia pozostają w centrum uwagi, pozwalając 
na utrzymanie jakości portfela na oczekiwanym poziomie. 

 
Grupa stosuje model zarządzania korporacyjnego, który 
określa ogólne wytyczne operacyjne dla różnych obszarów 
geograficznych, odpowiednio dostosowane do lokalnych 
warunków istotnych z punktu widzenia zarządzania 
windykacją, np. do lokalnej sytuacji gospodarczej i/lub 
lokalnego modelu biznesowego. Procesy zarządzania i 
metodologie leżące u podstaw tego modelu korporacyjnego 
są stale weryfikowane i ulepszane.  Windykacja jest 
bezpośrednio wspierana przez wszystkie obszary Grupy 
(komercyjny, technologie i operacje oraz kadry). Dzięki temu 
wprowadzono rozwiązania, które poprawiają skuteczność i 
efektywność modelu. 

 
Ze względu na różnorodny charakter klientów skuteczne 
zarządzanie windykacją wymaga segmentacji klientów. 
Zarządzanie dużymi grupami klientów o podobnym profilu i 
produktach odbywa się z wykorzystaniem procesów 
hurtowych mocno bazujących na technologiach, natomiast 
wobec klientów, którym przydzielany jest indywidualny 
doradca i którzy poddawani są indywidualnej ocenie, stosuje 
się podejście zindywidualizowane. 

 

Działalność windykacyjna była dostosowywana do konkretnej 

sytuacji społeczno-gospodarczej danego obszaru. 

Zastosowano szereg mechanizmów zarządzania 

spełniających kryteria ostrożnościowe i uzależnione od 

wieku, zabezpieczenia i warunków, zapewniając jako 

minimum wymagany rating kredytowy i rezerwy. 

 
1. Badanie ryzyka i 

proces klasyfikacji 
kredytów  
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4. Monitorowanie 

ryzyka 
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Szczególną uwagę zwrócono na wspomniane wyżej 

mechanizmy wczesnego zarządzania, uwzględniające polityki 

korporacyjne i zróżnicowanie warunków lokalnych, przy 

jednoczesnym ścisłym monitorowaniu produkcji, zapasów i 

wyników jednostek lokalnych. Polityki te podlegały regularnej  

G) Windykacja 

Zarządzanie windykacją stanowi strategiczny element 
zarządzania ryzykiem w Grupie. 

 
Ogólnie rzecz ujmując, zarządzanie windykacją można podzielić 

na cztery etapy: wczesne zarządzanie zaległościami, 

windykacja długu niepracującego, spisanie należności oraz 

sprzedaż należności. W rzeczywistości funkcja windykacyjna 

często podejmuje działania prewencyjne, zanim powstaną 

zaległości, tzn. gdy pojawią się pierwsze oznaki, że klient może 

mieć problemy ze spłatą. W takim przypadku jej działania 

kończą się z chwilą, gdy dług zostanie spłacony lub powróci do 

sytuacji normalnej. Windykacja skupia się na wczesnym 

rozpoznawaniu problemów i zapobieganiu im. 

analizie i zmianom w celu uwzględnienia najlepszych praktyk 

w zakresie zarządzania oraz odnośnych zmian prawnych. 

 
Oprócz dostosowywania transakcji do możliwości klientów, 

podejmowano działania mające na celu wprowadzenie 

alternatywnych, pozasądowych metod windykacji długów. 

 
Jednym ze sposobów odzyskiwania długów od klientów o 

obniżonej zdolności spłaty jest przejmowanie (poprzez zajęcie 

lub też akt zastępujący zajęcie) nieruchomości stanowiącej 

zabezpieczenie kredytu. Na obszarach z wysoką ekspozycją 

kredytową zabezpieczoną hipotecznie (np. w Hiszpanii) 

Santander posługuje się bardzo skutecznym mechanizmem 

sprzedaży nieruchomości, dzięki któremu odzyskiwanie 

kapitału oraz zmniejszanie stanu nieruchomości w bilansie 

odbywa się o wiele szybciej niż w innych instytucjach 

finansowych. 
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H) Definicje i polityka rachunkowości 

Niniejszy rozdział zawiera definicje terminów księgowych i 
opis polityki rachunkowości dotyczącej danych 
przedstawionych w dalszej części dokumentu. 

 
Grupa posiada politykę, metody i procedury dla ujmowania 
ryzyka kredytowego. Polityka, metody oraz procedury są 
stosowane przy udzielaniu, badaniu i dokumentowaniu 
instrumentów dłużnych oraz zobowiązań warunkowych i 
innych, identyfikacji utraty ich wartości i obliczaniu kwot 
niezbędnych do pokrycia związanego z nimi ryzyka 
kredytowego. 

 
W swoich rezerwach na straty kredytowe Grupa uwzględnia 

następujące rozróżnienie: 

 
a) Odpisy celowe  

Odpisy wartości instrumentów dłużnych niewycenianych w 
wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat, które są 
klasyfikowane jako wątpliwe, są zasadniczo ujmowane 
zgodnie z poniższymi kryteriami. 

 
• Aktywa klasyfikowane jako wątpliwe ze względu na 

zaległości kontrahenta: Instrumenty dłużne, niezależnie od 
dłużnika oraz gwarancji czy zabezpieczenia, z zaległościami 
powyżej trzech miesięcy, są oceniane indywidualnie z 
uwzględnieniem wieku przeterminowania, gwarancji czy 
zabezpieczeń oraz sytuacji finansowej kontrahenta i 
gwarantów. 

 
• Aktywa klasyfikowane jako wątpliwe z innych powodów niż 

zaległości kontrahenta: Instrumenty dłużne, których nie 
można zakwalifikować jako wątpliwe ze względu na 
zaległości, ale co do których istnieje uzasadniona wątpliwość 
co do możliwości spłaty zgodnie z warunkami umowy, są 
oceniane indywidualnie, a odpis stanowi różnicę pomiędzy 
kwotą ujętą w aktywach i wartością bieżącą oczekiwanych 
przepływów pieniężnych. 

 
b) Ogólna rezerwa na nieuniknione straty  

Poza tymi rezerwami celowymi Grupa ujmuje straty na 
instrumentach dłużnych nie wycenianych według wartości 
godziwej poprzez rachunek zysków i strat oraz na 
zobowiązaniach warunkowych klasyfikowanych jako ryzyko 
standardowe. 

 
W oparciu o doświadczenie i dostępne informacje na temat 
hiszpańskiej bankowości, Bank Hiszpanii określił różne 
kategorie instrumentów dłużnych i zobowiązań warunkowych, 
ujmowanych przez podmioty hiszpańskie, lub odnoszących się 
do transakcji realizowanych w imieniu rezydentów 
hiszpańskich, które są ujmowane w księgach zagranicznych 
spółek zależnych, przypisując każdej kategorii niezbędne 
odpisy. 

c) Odpisy na ryzyko kraju 

Ryzyko kraju to ryzyko związane z kontrahentami będącymi 
rezydentami danego kraju wynikające z innych okoliczności 
niż zwykłe ryzyko komercyjne (ryzyko państwa, ryzyko 
przepływów pieniężnych oraz ryzyka wynikające z 
międzynarodowej działalności finansowej). W oparciu o 
wyniki gospodarcze danego kraju, sytuację polityczną, ramy 
regulacyjne i instytucjonalne oraz potencjał płatniczy i 
historię Grupa przyporządkowuje wszystkie transakcje 
zawierane ze stronami trzecimi do jednej z sześciu grup, od 
grupy 1 (transakcje z dłużnikami z krajów Unii Europejskiej, 
Norwegii, Szwajcarii, Islandii, USA, Kanady, Japonii, Australii 
i Nowej Zelandii) do grupy 6 (małe prawdopodobieństwo 
odzyskania należności ze względu na sytuację panującą w 
danym kraju), przypisując każdej grupie procentowy odpis 
na straty kredytowe zgodnie z powyższą analizą. W związku 
z wielkością Grupy i aktywnym zarządzaniem ekspozycjami 
na ryzyko kraju, odpisy na ryzyko kraju stanowią jednak 
niewielką część wszystkich odpisów na straty kredytowe. 

 
Ponieważ pokrycie strat kredytowych rezerwami musi 
przebiegać zgodnie z MSSF, Grupa porównuje wartość 
rezerw na straty kredytowe ustaloną według powyższych 
zasad z wartościami wyliczonymi przy wykorzystaniu modeli 
wewnętrznych stosowanych do obliczania pokrycia strat 
kredytowych, tak aby potwierdzić brak istotnych różnic. 

 
Odpisy wartości instrumentów dłużnych nie wycenianych w 
wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat oraz 
zobowiązania warunkowe są ustalane w modelach 
wewnętrznych Grupy przy uwzględnieniu strat historycznych 
oraz innych okoliczności znanych w momencie 
przeprowadzania oceny. W tym kontekście odpisy na kredyty 
nieregularne są definiowane jako odpisy na dzień 
sporządzenia sprawozdania finansowego wyliczone z 
zastosowaniem metod statystycznych.  

 
Kwota straty poniesiona na instrumencie dłużnym 
wycenianym według amortyzowanego kosztu jest równa 
różnicy pomiędzy wartością księgową i wartością bieżącą 
szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych i jest 
ujmowana jako spadek wartości księgowej korygowanego 
aktywa. Przy szacowaniu przyszłych przepływów pieniężnych 
z instrumentów finansowych uwzględnia się:  

 
• Wszelkie kwoty, które mają wpłynąć przez pozostały okres 

istnienia instrumentu, włączając w to ewentualnie kwoty z 
zabezpieczenia (pomniejszone o koszty zajęcia i sprzedaży).  
Strata z tytułu trwałej utraty wartości jest obliczana z 
uwzględnieniem prawdopodobieństwa odzyskania 
naliczonych a niezapłaconych odsetek; 

 
• Wszelkiego rodzaju ryzyka, na jakie narażony jest dany 

instrument oraz  

 
• Okoliczności, w jakich możliwe będzie uzyskanie danych 

kwot. 
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Przepływy pieniężne są następnie dyskontowane z 
zastosowaniem rzeczywistej stopy procentowej danego 
instrumentu (jeśli stopa jest stała) lub rzeczywistej stopy 
umownej na dzień przeprowadzenia dyskonta (jeśli stopa jest 
zmienna). 

 
Poniesiona strata stanowi oczekiwany koszt, jaki ma być 
poniesiony w ciągu roku od daty bilansowej, w związku z 
ryzykiem kredytowym transakcji, z uwzględnieniem 
charakterystyki kontrahenta oraz gwarancji i zabezpieczeń 
związanych z transakcją.  

 
Poniesiona strata stanowi iloczyn parametru EAD 
(ekspozycja w momencie niewykonania zobowiązania), 
parametru PD (prawdopodobieństwo niewykonania 
zobowiązania) oraz parametru LGD (strata z tytułu 
niewykonania zobowiązania). Powyższe parametry znajdują 
także stosowane przy wyliczeniu kapitału ekonomicznego 
oraz kapitału regulacyjnego zgodnie z zapisami Basel II w 
ramach modeli wewnętrznych. 

 
• Parametr EAD oznacza wartość ekspozycji kredytowej 

wobec danego kontrahenta w momencie niewykonania 
zobowiązania. 

 
• Parametr PD oznacza prawdopodobieństwo 

niewywiązania się przez kontrahenta z obowiązku spłaty 
kapitału lub odsetek. Jest on ściśle powiązany z ratingiem 
lub scoringiem kontrahenta lub transakcji. 
Dla potrzeb obliczenia poniesionej straty parametr PD jest 
szacowany w horyzoncie jednorocznym. Innymi słowy, PD 
mierzy, jak bardzo prawdopodobne jest, że kontrahent nie 
wywiąże się w horyzoncie jednego roku z zobowiązań 
istniejących już w momencie analizy. Przyjmuje się, że 
niewykonanie zobowiązań ma miejsce w przypadku, gdy 
którekolwiek zobowiązanie kredytowe dłużnika wobec 
banku jest przeterminowane o co najmniej 90 dni oraz gdy 
bank uznaje, że dłużnik nie wywiąże się w pełni ze swoich 
zobowiązań (ocena subiektywna). 

 
• Parametr LGD oznacza stratę faktycznie poniesioną w 

następstwie niewykonania przez dłużnika zobowiązań 
kredytowych. Wysokość LGD zależy głównie od możliwości 
zażądania dodatkowego zabezpieczenia oraz należności 
możliwych do odzyskania w przyszłości.   

 
Poniesiona strata jest obliczana nie tylko z uwzględnieniem 
wszystkich powyższych parametrów, lecz także cyklicznego 
dopasowania parametrów PD i LGD w świetle uwarunkowań 
historycznych i innych danych odzwierciedlających aktualne 
warunki.  

 
Wartość strat kredytowych oszacowana z wykorzystaniem 
wewnętrznych modeli Grupy na dzień 31 grudnia 2013 r. nie 
różni się znacząco od wartości rezerw kredytowych 
ustalonych zgodnie z wymogami Banku Hiszpanii. 

7.2. Rozkład ekspozycji na ryzyko kredytowe i 
rozmycia 

 
 

Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat ekspozycji 

Grupy na ryzyko kredytowe i rozmycia z uwzględnieniem 

następujących kwestii: 

 
• Metoda wyliczania kapitału regulacyjnego. 

 
• Kategoria ekspozycji.  

 
• Obszar geograficzny. 

 
• Sektor działalności. 

 
• Rzeczywisty termin rozliczenia. 

 
Zawiera ponadto informacje o ekspozycjach z opóźnieniami w 

spłacie, stratach z tytułu trwałej utraty wartości aktywów i 

rezerwach na warunkowe zobowiązania i zaangażowania. 

 
Kwoty przedstawione w tabelach w niniejszym rozdziale 

obejmują kwoty ryzyka kredytowego kontrahenta. 
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TABELA 33. 
EKSPOZYCJE PO KOREKTACH WYCENY I ODPISACH Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI

 
W tys. EUR 

 31 grudnia 2013 r. 

 
W tys. EUR 

 31 grudnia 2012 r. 

 
 
 
 

ROZKŁAD EKSPOZYCJI  

Ekspozycja  
oryginalna 

 
Korekty wyceny i 

odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości (*) 

 

 

Skorygowana oryginalna 
ekspozycja 

Skorygowana 
oryginalna ekspozycja 

Metoda standardowa     

Rządy centralne i banki centralne 122.297.765 - 122.297.765 175.287.798 

Rządy regionalne i władze lokalne 2.864.173 -50 2.864.123 7.993.883 

Podmioty sektora publicznego i inne 
publiczne instytucje niekomercyjne 1.973.297 -2.479 1.970.818 1.181.924 

Wielostronne banki rozwoju 381.976 - 381.976 6.798 

Instytucje 28.374.151 -1.927 28.372.224 27.110.003 

Korporacje 86.370.778 -383.543 85.987.235 110.454.793 

Ekspozycje detaliczne 177.417.501 -570.995 176.846.506 198.408.797 

Ekspozycje zabezpieczone nieruchomościami  81.534.166 -88.954 81.445.212 85.055.825 

Ekspozycje nieregularne 19.484.449 -7.318.037 12.166.412 11.582.955 

Ekspozycje wysokiego ryzyka  1.382.874 -179.614 1.203.260 748.940 

Zabezpieczone obligacje - - - - 

Pozycje sekurytyzacyjne 2.464.290 -25.841 2.438.449 1.940.164 

Ekspozycje wobec instytucji i spółek z 
krótkoterminowym ratingiem kredytowym 664.399 - 664.399 117.237 

Ekspozycje wobec funduszy 
inwestycyjnych (CIS) 35.115 - 35.115 - 

Pozostałe ekspozycje 51.856.654 -261.813 51.594.841 49.764.862 

Ogółem 577.101.588 -8.833.253 568.268.335 669.653.979 

Metoda IRB  
 

  
 
 

Rządy centralne i banki centralne 1.574.555 - 1.574.555 1.499.722 

Instytucje 53.462.938 - 53.462.938 53.285.701 

Korporacje 226.719.393 - 226.719.393 234.376.125 

Ekspozycje detaliczne  300.579.721 - 300.579.721 317.792.958 

Kredyty hipoteczne 269.959.914 - 269.959.914 284.535.613 

Karty 11.959.801 - 11.959.801 10.981.655 

Pozostali klienci detaliczni 18.660.006 - 18.660.006 22.275.690 

Pozycje sekurytyzacyjne 2.423.374 - 2.423.374 3.254.511 

Instrumenty kapitałowe 3.168.304 - 3.168.304 3.340.278 

Ogółem 587.928.285 - 587.928.285 613.549.295 

RAZEM 1.165.029.873 - 1.156.196.620 1.283.203.274 

Uwaga: Ekspozycje standardowe nie obejmują rezerw ogólnych lub rezerw na ryzyko kraju 



 

ROZKŁAD EKSPOZYCJI 

Oryginalna ekspozycja po 
zastosowaniu technik 

ograniczających ryzyko 
 

Ekspozycja 
pozabilansowa po 

zastosowaniu technik 
ograniczających ryzyko 

Średni 
CCF 

EAD EAD 

Metoda standardowa      

Rządy centralne i banki centralne 132.802.720 243.994 65% 132.717.386 183.946.629 

Rządy regionalne i władze lokalne 3.921.121 104.785 37% 3.854.701 8.899.798 

Podmioty sektora publicznego i inne 
publiczne instytucje niekomercyjne 

2.662.414 29.997 33% 2.642.274 2.019.853 

Wielostronne banki rozwoju 381.976 - 0% 381.976 6.798 

Instytucje 22.273.224 2.542.743 62% 21.311.715 22.414.116 

Korporacje 82.497.908 29.560.596 33% 62.784.271 76.494.850 

Ekspozycje detaliczne 173.769.824 57.186.791 3% 118.456.857 118.198.204 

Ekspozycje zabezpieczone nieruchomościami  81.395.469 5.919.782 8% 75.972.802 78.149.101 

Ekspozycje nieregularne 12.166.412 302.336 100% 12.166.412 11.582.955 

Ekspozycje wysokiego ryzyka  1.203.260 - 0% 1.203.260 748.940 

Zabezpieczone obligacje - - 0% - - 

Pozycje sekurytyzacyjne 2.393.923 - 0% 2.393.923 1.926.518 

Ekspozycje wobec instytucji i spółek z 
krótkoterminowym ratingiem kredytowym 

240.257 3.810 20% 237.209 110.773 

Ekspozycje wobec funduszy 
inwestycyjnych (CIS) 412.678 - 0% 412.678 489.094 

Pozostałe ekspozycje 53.806.870 7.880.738 20% 47.507.625 45.495.894 

Ogółem 569.928.056 103.775.572 15% 482.043.090 550.483.522 

Metoda IRB 

Rządy centralne i banki centralne 

 
 

2.252.440 

 
 

364.711 

 
 

45% 

 
 

2.050.768 

 
 

2.090.544 Instytucje 56.668.068 7.484.049 48% 52.768.852 52.605.221 

Korporacje 221.135.227 79.230.923 47% 178.835.566 187.707.734 

Ekspozycje detaliczne  300.580.080 24.010.981 75% 294.510.575 312.032.744 

Kredyty hipoteczne 269.959.914 13.538.794 79% 267.179.118 282.609.294 

Karty 11.959.801 7.698.324 71% 9.734.941 8.558.442 

Pozostali klienci detaliczni 18.660.365 2.773.863 62% 17.596.516 20.865.008 

Pozycje sekurytyzacyjne 2.327.477 - 0% 2.327.477 2.959.252 

Instrumenty kapitałowe 3.168.304 - 0% 3.168.304 3.340.278 

Ogółem 586.131.596 111.090.664 53% 533.661.542 560.735.773 

RAZEM 1.156.059.652 214.866.236 35% 1.015.704.632 1.111.219.295 

Uwaga: Standardowa EAD - ekspozycja po zastosowaniu technik ograniczania ryzyka kredytowego i rozliczeniu pozycji pozabilansowych na ekspozycje kredytowe z 
zastosowaniem czynników konwersji (CCF). 
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 TABELA 34. 
 EKSPOZYCJE PO ZASTOSOWANIU CZYNNIKÓW KONWERSJI 

 
 

W mln EUR 
31 grudnia 2013 r. 

 
 

W mln EUR 
31 grudnia 2012 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

94 2013 RAPORT INFORMACYJNY – FILAR III 

 

 

Uwaga: Średnia wartość EAD została obliczona jako średnia wartość EAD za cztery kwartały 2013 r. 
Ekspozycja po zastosowaniu technik ograniczania ryzyka kredytowego i rozliczeniu ekspozycji pozabilansowych na ekspozycje kredytowe z zastosowaniem czynników 
konwersji (CCF). 

 

 
 

Średnia wartość EAD Grupy obniżyła się o 4,9%, głównie 

ze względu na zmniejszenie ekspozycji wobec państw 

i pozycji sekurytyzowanych wyliczanych metodą 

standardową oraz spadku EAD dla segmentów korporacji i 

detalicznych kredytów hipotecznych stosujących metodę 

IRB. 
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Ameryki 
Łacińskiej  

9% 

 
 

 
USA 
8% 

 
 

 
Pozostałe 
kraje świata 
0% 

 
 
 
 
 
 

 
Hiszpania 
29% 

Poniższy wykres pokazuje rozkład ekspozycji Grupy na 

ryzyko kredytowe i ryzyko rozmycia według obszarów 

geograficznych. 

 
Europa 

Kontynentalna 
12% 

 
Brazylia 

12% 
Wielka 

Brytania 
30% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELA 35. 
ŚREDNIA WARTOŚĆ EKSPOZYCJI 

 

 W tys. EUR 
31 grudnia 2013 r. 

W tys. EUR 
31 grudnia 2012 r. 

ROZKŁAD EKSPOZYCJI  Średni EAD Średni EAD 

Metoda standardowa   
Rządy centralne i banki centralne 155.347.998 177.209.306 

Rządy regionalne i władze lokalne 4.075.400 4.432.387 

Podmioty sektora publicznego i inne publiczne instytucje niekomercyjne 4.169.354 4.199.788 

Wielostronne banki rozwoju 342.352 1.700 

Organizacje międzynarodowe - - 

Instytucje 23.123.740 16.434.843 

Korporacje 69.574.768 72.700.752 

Ekspozycje detaliczne  118.545.764 120.463.501 

Ekspozycje zabezpieczone nieruchomościami  79.999.113 79.509.986 

Ekspozycje nieregularne 10.979.495 11.162.359 

Ekspozycje wysokiego ryzyka  988.368 785.150 

Zabezpieczone obligacje - 105.713 

Pozycje sekurytyzacyjne 2.140.719 7.104.402 

Ekspozycje wobec instytucji i spółek z 
krótkoterminowym ratingiem kredytowym 167.617 27.693 

Ekspozycje wobec funduszy inwestycyjnych (CIS) 414.973 122.274 

Pozostałe ekspozycje 50.941.176 48.779.747 

Ogółem 520.810.834 543.039.598 

Metoda IRB 

Rządy centralne i banki centralne 

 

 
2.086.738 

 

 
2.307.632 Instytucje 53.680.399 47.060.282 

Korporacje 182.443.259 196.799.479 

Ekspozycje detaliczne  296.068.755 318.765.411 

Kredyty hipoteczne 268.632.862 288.360.680 

Karty 8.790.112 8.507.959 

Pozostali klienci detaliczni 18.645.782 21.896.772 

Instrumenty kapitałowe 3.346.848 3.403.054 

Pozycje sekurytyzacyjne lub ekspozycje sekurytyzowane  2.407.936 3.764.146 

Ogółem 540.033.935 572.100.003 

RAZEM 1.060.844.769 1.115.139.601 
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Powyższy wykres prezentuje dywersyfikację Grupy i 

znaczącą obecność na trzech rynkach: hiszpańskim, 

brytyjskim i brazylijskim. Grupa prowadzi też działalność na 

znaczną skalę na innych obszarach, takich jak Europa 

Kontynentalna (z wyłączeniem Hiszpanii), Ameryka Łacińska 

(z wyłączeniem Brazylii) i w USA. 

 

TABELA 36. 

EKSPOZYCJE WG OBSZARU GEOGRAFICZNEGO 

 W tys. EUR 

31 grudnia 2013 r. 

ROZKŁAD EKSPOZYCJI  RAZEM Hiszpania  
Wielka 

Brytania 
Brazylia 

Europa 
Kontynentalna 

Reszta 
Ameryki 

Łacińskiej 

USA 
Reszta 
świata 

Metoda standardowa         

Rządy centralne i banki 
centralne 

132.717.386 35.929.045 34.889.861 29.709.814 13.584.374 13.162.590 5.441.702 - 

Rządy regionalne i władze 
lokalne 3.854.701 149.594 - 157.279 606.594 814.471 2.126.764 - 

Podmioty sektora 
publicznego i inne 
publiczne instytucje 
niekomercyjne 

2.642.274 3.331 297.008 - 25.403 893.047 1.423.485 - 

Wielostronne banki 
rozwoju 

381.976 3.229 375.173 - 270 3.305 - - 

Organizacje 
międzynarodowe 

- - - - - - - - 

Instytucje 21.311.715 2.331.622 1.816.017 4.623.227 3.877.033 3.635.674 4.891.612 136.531 

Korporacje 62.784.271 4.079.763 14.999.351 13.462.236 10.474.553 10.526.698 9.059.464 182.206 

Ekspozycje detaliczne  118.456.857 1.807.178 7.874.522 32.757.571 43.500.727 18.344.224 14.159.394 13.241 

Ekspozycje zabezpieczone 
nieruchomościami  75.972.802 8.375.821 2.266.954 7.059.267 16.910.592 17.497.584 23.862.584 - 

Ekspozycje nieregularne 12.166.412 5.572.660 505.546 1.701.441 1.578.316 1.968.074 840.369 6 

Ekspozycje wysokiego 
ryzyka  

1.203.260 509.091 161.716 - 282.713 243.705 6.034 - 

Zabezpieczone obligacje - - - - - - - - 

Ekspozycje wobec instytucji 
i spółek z 
krótkoterminowym 
ratingiem kredytowym 

237.209 - - - - 237.209 - - 

Ekspozycje wobec funduszy 
inwestycyjnych (CIS) 412.678 377.562 - 31.098 - 4.018 - - 

Pozostałe ekspozycje 47.507.625 10.816.581 10.929.271 9.334.185 3.995.751 6.278.151 5.937.071 216.616 

Pozycje sekurytyzacyjne 2.393.923 31.094 - 443.733 225.000 - 1.694.096 - 

Ogółem 482.043.090 69.986.571 74.115.420 99.279.848 95.061.326 73.608.750 69.442.574 548.600 

Metoda IRB         

Rządy centralne i banki 
centralne  

2.050.768 2.050.768 - - - - -  

Instytucje  52.768.852 41.276.565 7.681.246 - 1.306.530 2.504.511 - - 

Korporacje  178.835.566 102.318.413 29.120.949 18.717.550 7.755.513 14.173.145 6.749.996 - 

Ekspozycje detaliczne 294.510.575 79.270.082 196.395.302 - 18.845.191 - - - 

Kredyty hipoteczne  267.179.118 63.117.826 188.586.284 - 1 5.475.008 - - - 

Karty 9.734.941 3.788.255 5.453.721 - 492.965 - - - 

Pozostali klienci 
detaliczni 

17.596.516 12.364.001 2.355.297 - 2.877.218 - - - 

Pozycje sekurytyzacyjne lub 
ekspozycje sekurytyzowane   

2.327.477 1.174.441 1.066.494 - 86.542 - - - 

Instrumenty kapitałowe 3.168.304 3.168.304 - - - - - - 

Ogółem  533.661.542 229.258.573 234.263.991 18.717.550 27.993.776 16.677.656 6.749.996 - 

RAZEM  1.015.704.632 299.245.144 308.379.411 117.997.398 123.055.102 90.286.406 76.192.570 548.600 

Uwaga: Standardowa ekspozycja po zastosowaniu technik ograniczania ryzyka kredytowego i rozłożeniu ekspozycji pozabilansowych na ekspozycje kredytowe z zastosowaniem 
czynników konwersji (CCF). 
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Geograficzny rozkład ekspozycji w portfelach standardowych 

skupia się głównie w Brazylii i Europie Kontynentalnej z 

wyłączeniem Hiszpanii. Najistotniejszymi segmentami 

pozostają rządy centralne (z istotną obecnością w Hiszpanii, 

Wielkiej Brytanii i Brazylii) oraz klienci indywidualni i 

mieszkaniowe kredyty hipoteczne (z istotną obecnością w 

USA, Ameryce Łacińskiej z wyłączeniem Brazylii oraz w 

Europie Kontynentalnej z wyłączeniem Hiszpanii). Wyższa 

proporcja ekspozycji w ramach metod wewnętrznych jest 

widoczna w zakresie korporacji w Hiszpanii oraz klientów 

indywidualnych i kredytów hipotecznych w Wielkiej Brytanii. 

TABELA 37. 
EKSPOZYCJE WG SEKTORA GOSPODARCZEGO 

 
W tys. EUR 

31 grudnia 2013 

EAD według sektora 

ROZKŁAD EKSPOZYCJI  RAZEM 
Sektor 

publiczny 
Hiszpania  

Sektor 
publiczny 
pozostałe 

kraje 

Osoby 
fizyczne 

Energia Budownictwo  Przemysł Usługi 
Pozostałe 

sektory 

Metoda standardowa          

Rządy centralne i banki 
centralne 

 
132.717.386 

 
29,46% 

 
70,54% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

Rządy regionalne i władze 
lokalne 

 
3.854.701 

 
2,28% 

 
96,00% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
1,72% 

Podmioty sektora publicznego 
i inne publiczne instytucje 
niekomercyjne 

 
2.642.274 

 
2,10% 

 
97,90% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

Wielostronne banki rozwoju  
381.976 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
100,00% 

 
0% 

Organizacje międzynarodowe 
- - - - - - - - - 

Instytucje 21.311.715 0% 0% 3,41% 0% 0,23% 0,14% 94,34% 1,88% 

Korporacje 62.784.271 0% 0,05% 0,42% 6,07% 4,65% 18,84% 34,85% 35,11% 

Ekspozycje detaliczne  118.456.857 0,03% 0,04% 81,29% 0,12% 1,35% 3,41% 5,20% 8,56% 

Ekspozycje zabezpieczone 
nieruchomościami  

75.972.802 
 

0,01% 
 

0% 
 

68,13% 
 

0,27% 
 

1,53% 
 

2,09% 
 

11,17% 
 

16,80% 

Ekspozycje nieregularne 12.166.412 0,10% 0% 37,87% 0,50% 4,86% 3,45% 26,01% 27,21% 

Ekspozycje wysokiego ryzyka  1.203.260 0,01% 0% 82,41% 0,54% 1,07% 3,46% 9,78% 2,73% 

Zabezpieczone obligacje - - - - - - - - - 

Pozycje sekurytyzacyjne 2.393.923 - - - - - - 100% - 

Ekspozycje wobec instytucji i 
spółek z krótkoterminowym 
ratingiem kredytowym 

 
237.209  

 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

100,00% 

Ekspozycje wobec funduszy 
inwestycyjnych (CIS) 

 
412.678 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,00% 

Pozostałe ekspozycje 47.507.625 0,10% 0,28% 3,01% 0,01% 0,15% 0,18% 31,34% 64,93% 

Ogółem 482.043.090 8,16% 20,77% 32,38% 0,88% 1,33% 3,74% 16,09% 16,65% 

Metoda IRB          

Rządy centralne i banki 
centralne  

2.050.768 98,21% 
1,21

% 
0% 0% 0% 0% 0,58% 0% 

Instytucje  52.768.852 25,46% 0,71
% 

0,03
% 

2,8
2% 

0,21% 0,83
% 

50,53
% 

19,42% 

Korporacje  178.835.566 0,44% 0,75
% 

0,08
% 

9,4
6% 

13,24% 18,2
6% 

42,26
% 

15,48% 

Ekspozycje detaliczne 294.510.575 0,02% 0% 93,3
0% 

0,0
5% 

0,72% 0,80
% 

4,65% 0,46% 

Kredyty hipoteczne  3,168,3048 - - - - - - 100,0
0% 

- 

Pozycje sekurytyzacyjne lub 
ekspozycje sekurytyzowane 

2,327,4771 - - - - - - 
100,0

0% 
- 

Ogółem  533.661.542 3,09% 0,33% 52,06% 3,51% 4,91% 6,71% 21,96% 7,43% 

RAZEM  1.015.704.632 5,48% 10,03% 42,44% 2,24% 3,18% 5,27% 19,60% 11,77% 
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Główna zmiana ekspozycji w portfelach standardowych 

polegała na zmniejszeniu się odsetka ekspozycji wobec 

hiszpańskiego sektora publicznego, natomiast odsetek 

ekspozycji w ramach metod wewnętrznych nie uległ 

istotnej zmianie. 

 
TABELA 38. 
EKSPOZYCJE WG POZOSTAŁEGO OKRESU SPŁATY 

 
W tys. EUR 

31 grudnia 2013 r. 

EAD rzeczywistego terminu rozliczenia (%) 

 
 

Rozkład ekspozycji według terminu spłaty nie wykazuje 
istotnych zmian w stosunku do roku 2012. Lekki wzrost 
zaobserwowano w ekspozycjach krótkoterminowych (<1 
roku) na niekorzyść transakcji z okresem spłaty od 
jednego roku do pięciu lat. Lepiej widoczny był wzrost 
ekspozycji krótkoterminowych wobec segmentu rządów 
centralnych i banków centralnych.  

 
Rozkład ekspozycji IRB nie zmienił się w porównaniu z 

ubiegłym rokiem. Niewielki wzrost zaobserwowano jedynie w 

ekspozycjach 1-5 letnich na niekorzyść ekspozycji 

długoterminowych. 

ROZKŁAD 
EKSPOZYCJI  

 
RAZEM 

 
< 1 rok 

 
1-5 lat  

 
>=5 lat 

Metoda standardowa     

Rządy centralne i banki centralne 132.717.386 66,11% 14,53% 19,37% 

Rządy regionalne i władze lokalne 3.854.701 29,31% 26,52% 44,17% 

Podmioty sektora publicznego i inne publiczne instytucje 

niekomercyjne 

 
2.642.274 

 
44,88% 

 
3,40% 

 
51,72% 

Wielostronne banki rozwoju 381.976 1,78% 98,22% 0% 

Organizacje międzynarodowe - - - - 

Instytucje 21.311.715 72,88% 14,65% 12,47% 

Korporacje 62.784.271 35,85% 46,56% 17,59% 

Ekspozycje detaliczne  118.456.857 29,52% 54,42% 16,06% 

Ekspozycje zabezpieczone nieruchomościami  75.972.802 15,72% 26,76% 57,52% 

Ekspozycje nieregularne 12.166.412 71,22% 10,97% 17,80% 

Ekspozycje wysokiego ryzyka  1.203.260 29,34% 11,97% 58,69% 

Zabezpieczone obligacje - - - - 

Pozycje sekurytyzacyjne 2.393.923 0% 0% 100,00% 

Ekspozycje wobec instytucji i spółek z krótkoterminowym 
ratingiem kredytowym 

 
237.209 

 
100,00% 

 
0% 

 
0% 

Ekspozycje wobec funduszy inwestycyjnych (CIS) 412.678 16,20% 37,80% 46,00% 

Pozostałe ekspozycje 47.507.625 79,20% 7,78% 13,02% 

Ogółem 482.043.090 46,04% 29,72% 24,24% 

Metoda IRB     

Rządy centralne i banki centralne 2.050.768 14,79% 10,63% 74,58% 

Instytucje 52.768.852 25,27% 59,21% 15,51% 

Korporacje 178.835.566 11,73% 58,98% 29,28% 

Ekspozycje detaliczne  294.510.575 1,06% 10,65% 88,29% 

Instrumenty kapitałowe 3.168.304 - 57,36% 42,64% 

Pozycje sekurytyzacyjne lub ekspozycje sekurytyzowane  2.327.477 - - 100,00% 

Ogółem 533.661.542 7,07% 31,79% 61,39
% RAZEM 1.015.704.632 25,57% 30,81% 43,76
% 



 

 

98 2013 RAPORT INFORMACYJNY – FILAR III 

 

TABELA 39. 
AKTYWA WĄTPLIWE, STRATY Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI I REZERWY 

 
 W tys. EUR 

31 grudnia 2013 r. 
 

Wątpliwe ze względu na 
zaległości 

Wątpliwe z innych 
powodów niż zaległości 

klientów  

Odpisy z tytułu 
utraty wartości 

Zwiększenia rezerw 
w okresie  

Rodzaj kontrahenta  
  

 

Instytucje kredytowe 40.446 - 25.508 -4.438 

Sektor publiczny 100.745 - 19.684 2.926 

Pozostałe sektory 32.324.488 9.439.912 22.105.670 13.803.140 

OGÓŁEM 32.465.679 9.439.912 22.150.863 13.801.628 

Obszary geograficzne     

Hiszpania 16.243.750 6.895.617 12.287.049 3.657.516 

Unia Europejska (bez Hiszpanii) 8.856.222 1.150.098 4.411.939 1.732.328 

USA i Portoryko  919.069 562.077 654.787 1.600.339 

Pozostałe kraje OECD 115.880 11.583 53.980 63.598 

Ameryka Łacińska 6.330.752 820.537 4.743.106 6.748.050 

Pozostałe kraje świata 7 0 2 -203 

OGÓŁEM 
32.465.679 9.439.912 22.150.863 13.801.628 

 
 

Rezerwa ogólna  

 
 

- 

 
 

- 

 
 

4.389.036 

 
 

67.509 Rezerwa na ryzyko kraju  - - 42.397 2.446 

Łącznie odpisy z tytułu utraty wartości   26.582.296 13.871.582 
 

Uwagi: „Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości” obejmują jedynie celowe odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. „Zwiększenia rezerw w okresie” obejmują 
wyłącznie rezerwę celową. Dane w powyższej tabeli nie obejmują sald dotyczących zobowiązań warunkowych. 

 

 

Na dzień 31 grudnia 2013 r. aktywa wątpliwe wynikające z 

zobowiązań warunkowych wynoszą 1.306 mln EUR. Odpis z 

tytułu trwałej utraty wartości na tych zobowiązaniach wynosi 

693 mln EUR (z czego 175 mln EUR to rezerwy ogólne). 

Rezerwa ogólna na zobowiązania warunkowe wynosi 93 mln 

EUR. 
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TABELA 40. 
TRWAŁA UTRATA WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH 

 

 W tys. EUR 
31 grudnia 2013 r. 

W tys. EUR 
31 grudnia 2012 r. 

Saldo na początku roku  26.929.635 20.323.815 

Odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości odniesione do dochodów za rok 
obrotowy 13.871.582 20.953.165 

Zmiany w zakresie -113.069 -101.426 

Odpisanie sald aktywów w ciężar odpisów z tytułu trwałej utraty wartości -11.925.328 -12.413.758 

Różnice kursowe i pozostałe zmiany  -2.180.524 -1.832.161 

Saldo na koniec roku 26.582.296 26.929.635 
 

 
 

 Wcześniej odpisane aktywa, odzyskane w roku 2013 

wyniosły 1,730 mln euro. 
 

 
7.3. System ratingów wewnętrznych 

 
Od 1993 r. Grupa korzysta z modeli wewnętrznych ratingów 
lub scoringów mierzących jakość kredytową danego klienta 
czy transakcji. Każda ocena ratingowa czy wynik scoringu 
dotyczy pewnego prawdopodobieństwa niewykonania 
zobowiązania, ustalonego na podstawie doświadczenia 
historycznego Grupy, z wyjątkiem niektórych portfeli 
klasyfikowanych jako portfele o niskim wskaźniku 
niewykonania zobowiązań. W procesie zatwierdzania 
wniosków kredytowych oraz monitorowania ryzyka Grupa 
stosuje ponad 300 modeli ratingów wewnętrznych. 

 
Globalne narzędzia ratingowe są stosowane do globalnej 
bankowości hurtowej tzn. do segmentu globalnego 
korporacyjnego, państw, specjalistycznego kredytowania 
oraz instytucji finansowych. Zarządzanie tymi segmentami 
jest scentralizowane na poziomie Grupy zarówno dla celów 
obliczania ratingu, jak i monitorowania ryzyka. Narzędzia te 
przypisują każdemu klientowi ocenę ratingową, która 
wynika z modułu ilościowego lub automatycznego w oparciu 
o wskaźniki bilansowe lub zmienne makroekonomiczne, w 
połączeniu z oceną analityka. 

 
W modelach globalnych moduł ilościowy jest kalibrowany na 
podstawie ceny rynkowej swapów ryzyka kredytowego. Na 
podstawie tych danych tworzy się model w celu 
skorelowania domyślnego PD pozyskanego na podstawie 
spreadu CDS z danymi makroekonomicznymi kraju lub 
informacjami bilansowymi spółki. Dzięki temu PD można 
uzyskać z tych informacji nawet dla podmiotów, które nie 
mają cen ustalanych na płynnym rynku instrumentów CDS. 

 
Analityk traktuje te informacje jako punkt odniesienia oraz 
zmienia je i koryguje w celu uzyskania ostatecznego ratingu, 
który jest oceną w dużym stopniu ekspercką. Czasami, jak 
na przykład w przypadku globalnej bankowości hurtowej, 
rating jest korygowany, kiedy klient jest członkiem grupy, z 
której otrzymuje wyraźne wsparcie. 

W przypadku indywidualnych portfeli, takich jak korporacje 
oraz instytucje, w spółce dominującej Santander określono 
jednolitą metodologię tworzenia ratingów w każdym kraju. 
W tym zakresie wyliczanie ratingu opiera się na module 
automatycznym, obejmującym pierwotną interwencję 
analityka, która może, ale nie musi, być później uzupełniona. 
Automatyczny moduł określa rating w dwóch etapach – fazie 
ilościowej i fazie jakościowej. Faza jakościowa opiera się na 
kwestionariuszu korekcyjnym, umożliwiającym analitykowi 
zmianę automatycznego wyniku o pewną liczbę punktów 
ratingowych. Rating ilościowy jest określany poprzez analizę 
historii kredytowej na próbce klientów oraz korelacji tej 
historii z ich sprawozdaniami finansowymi. Kwestionariusz 
korekcyjny obejmuje pytania podzielone na 6 obszarów 
oceny. Rating automatyczny (ilościowy + kwestionariusz 
korekcyjny) może z kolei być modyfikowany przez analityka 
poprzez dobrze uzasadnione pominięcie go lub 
zastosowanie manualnego modułu scoringowego. 

 
Oceny ratingowe przyznawane klientom są poddawane 
okresowemu przeglądowi, aby uwzględnić nowe dostępne 
informacje finansowe oraz doświadczenia w relacjach 
bankowych. Częstotliwość przeglądów zwiększa się w 
przypadku klientów osiągających pewien stopień 
automatycznych ostrzeżeń alarmowych oraz klientów 
objętych szczególną obserwacją. Weryfikacji poddawane są 
także same narzędzia ratingowe, co ma na celu zwiększenie 
dokładności oceny. 

 
W przypadku klientów standardowych, zarówno podmiotów 
gospodarczych, jak i osób fizycznych, Grupa posiada 
narzędzia scoringowe, które automatycznie przydzielają 
ocenę scoringową proponowanym transakcjom. 

 
Modele zatwierdzania wniosków kredytowych są uzupełniane 
przez modele ratingu behawioralnego, które zapewniają 
większą przewidywalność zakładanego ryzyka i są stosowane 
przy monitorowaniu ryzyka i określaniu limitów. 

 

Komitet ds. modeli zaakceptował poniższe relacje pomiędzy 

ratingami wewnętrznymi i wartościami PD dla portfeli 

globalnych. 



 

 

100 2013 RAPORT INFORMACYJNY – FILAR III 

 

 
 
 

Globalna bankowość Banki Niebankowe instytucje finansowe 

Rating wewnętrzny PD  Rating wewnętrzny PD  Rating wewnętrzny PD 

9,3 0,008%  9,3 0,007%  9,3 0,008% 

9,2 0,009%  9,2 0,007%  9,2 0,008% 

9,0 0,012%  9,0 0,009%  9,0 0,010% 

8,5 0,021%  8,5 0,015%  8,5 0,017% 

8,0 0,037%  8,0 0,025%  8,0 0,028% 

7,5 0,067%  7,5 0,042%  7,5 0,047% 

7,0 0,119%  7,0 0,071%  7,0 0,079% 

6,5 0,212%  6,5 0,119%  6,5 0,132% 

6,0 0,377%  6,0 0,199%  6,0 0,219% 

5,5 0,671%  5,5 0,334%  5,5 0,365% 

5,0 1,195%  5,0 0,561%  5,0 0,608% 

4,5 2,128%  4,5 0,942%  4,5 1,013% 

4,0 3,789%  4,0 1,582%  4,0 1,688% 

3,5 6,747%  3,5 2,657%  3,5 2,811% 

3,0 12,015%  3,0 4,462%  3,0 4,682% 

2,5 21,395%  2,5 7,492%  2,5 7,799% 

2,0 38,098%  2,0 12,579%  2,0 12,991% 

1,5 45,000%  1,5 21,122%  1,5 21,638% 

1,0 45,000%  1,0 35,467%  1,0 36,043% 

 
 
 
 

 Te wartości PD są stosowane w sposób spójny w całej Grupie 

zgodnie z globalnym zarządzaniem tymi portfelami. Jak widać, 

wartości PD przypisane ratingom wewnętrznym nie są 

dokładnie takie same w poszczególnych portfelach. Wymogi 

regulacyjne wymuszają różnicowanie kalibracji PD. 
 

 
 

7.4.  Przypisywanie oceny ratingowej oraz 
proces szacowania parametrów 

 
 

Ryzyko kredytowe występujące w transakcji jest 

kwantyfikowane poprzez wyliczenie oczekiwanej i 

nieoczekiwanej straty. Nieoczekiwana strata jest podstawą 

obliczania kapitału regulacyjnego i ekonomicznego, i odnosi 

się do bardzo wysokiej, chociaż bardzo mało 

prawdopodobnej straty, której nie uznaje się za powtarzalną 

i która musi zostać uwzględniona w wykorzystaniu kapitału. 

Pomiar ryzyka obejmuje dwa odrębne etapy: oszacowanie 

ryzyka, a następnie przypisanie parametrów ryzyka 

kredytowego: PD, LGD i EAD. 

Oszacowanie ryzyka musi opierać się na doświadczeniu 
wewnętrznym podmiotu, tzn. obserwacjach przypadków 
niewykonania zobowiązania według poziomu ratingu i 
scoringu oraz na doświadczeniu w zakresie windykacji 
nieregularnych transakcji. 

 
Portfele o niskim wskaźniku niewykonania zobowiązań: 

korporacje globalne, banki, niebankowe instytucje 

finansowe i rządy centralne 

W niektórych portfelach (tzw. portfelach o niskim wskaźniku 
niewykonania zobowiązań) doświadczenie w zakresie 
przypadków niewykonania zobowiązania jest tak niewielkie, 
że szacunki muszą opierać się na alternatywnych 
przybliżeniach. 

 
Szacunki parametrów PD i LGD w portfelach o niskim 
wskaźniku niewykonania zobowiązań opierają się 
zasadniczo na szacunkach wykonywanych przez 
zewnętrzne agencje ratingowe, które odzwierciedlają 
wspólne doświadczenia znacznej liczby podmiotów i krajów 
ocenianych przez agencje ratingowe. 

 

Parametry oszacowane dla portfeli globalnych różnią się w 

zależności od portfela, ale są takie same dla wszystkich 

jednostek Grupy. Dlatego instytucja finansowa z ratingiem 

na poziomie 85 będzie miała taką samą wartość PD, 

niezależnie od jednostki Grupy, w której ekspozycja jest 

księgowana. 
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Klienci korporacyjni (w tym MŚP, kredytowanie 

specjalistyczne i należności wobec podmiotów 

korporacyjnych) 

W przypadku portfeli klientów z przypisanym 
zarządzającym, oszacowania parametrów są oparte na 
doświadczeniu wewnętrznym jednostki. PD wylicza się na 
podstawie obserwacji portfeli, które niedawno stały się 
nieregularne, oceniając ich relacje z ratingami przyznanymi 
klientom. 

 
W portfelach MŚP LGD oblicza się na podstawie obserwacji 
procesu windykacji nieregularnych transakcji. To wyliczenie 
uwzględnia nie tylko ujęcie rachunkowe dochodów i kosztów 
związanych z procesem windykacji, ale także daty, kiedy 
kwoty są odzyskiwane w celu obliczenia wartości bieżącej, a 
także koszty bezpośrednie i pośrednie związane z tym 
procesem. W zastosowaniu regulacyjnym szacunki LGD 
muszą być uznawane za powiązane z okresem spowolnienia 
gospodarczego. 

 
Szacunek EAD, czyli ekspozycji w momencie niewykonania 
zobowiązania, opiera się na porównaniu procentowego 
wykorzystania kredytów przyznanych w momencie braku 
spłaty i w sytuacji normalnej, aby obliczyć stopień, w jakim 
trudności finansowe klienta powodują wzrost wykorzystania 
tych kredytów. 

 
W przeciwieństwie do portfeli o niskim wskaźniku 
niewykonania zobowiązań, portfele MŚP mają własne systemy 
ratingowe w każdej jednostce Grupy, które wymagają 
skorygowanej kalibracji PD w każdym przypadku.  

 
Portfele detaliczne  

W portfelach, w których klientom nie przyznano 

zarządzającego, i w których są oni traktowani zbiorczo lub 

standardowo, szacunek PD także opiera się na doświadczeniu 

wewnętrznym jednostki. W takim przypadku jednostką 

informacyjną do przypisania PD jest transakcja a nie klient. 

PD oblicza się na podstawie obserwacji portfela, który stał się 
nieregularny, wyniku scoringowego przypisanego transakcjom 
przy akceptowaniu, lub klientowi od pewnego wieku 
transakcji. 

 
W przypadku portfeli MŚP LGD oblicza się na postawie 
obserwacji procesu windykacji, korygując wyliczenia w sytuacji 
spowolnienia gospodarczego. EAD także oblicza się podobnie 
jak dla MŚP. 

 
Parametry ryzyka dla portfeli detalicznych są szacowane 
indywidualnie dla każdego podmiotu, kraju i segmentu i są 
aktualizowane co najmniej raz w roku. 

 
Następnie parametry są przypisywane do transakcji 
znajdujących się w bilansie jednostki w celu wyliczenia 
oczekiwanej straty oraz wymogów kapitałowych 
związanych z ich ekspozycją. 

 

W przypadku portfeli instrumentów kapitałowych 

stosowane są te same ratingi i parametry, co opisane 

powyżej, w zależności od segmentu. 

 
Oszacowanie parametrów 

Poniższe tabele przedstawiają modele parametrów 

wykorzystywanych w różnych obszarach geograficznych 

uprawnionych do stosowania modeli wewnętrznych przy 

obliczaniu wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka 

kredytowego: 
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TABELA 41. 
PARAMETRY MODELI IRB WEDŁUG OBSZARU GEOGRAFICZNEGO  

 

Modele globalne 

 
Parametr  Portfel  Liczba istotnych 

modeli  

RWA portfela  

(w tys. EUR) 

Opis modelu i 

metodologii  

Horyzont 

czasowy 

danych o 

stracie 

Segmentacja 

należności wg 

Basel II 

Zastosowane progi 

regulacyjne  

PD Korporacje 1 40.861.679 Model opierający się na 
ekwiwalentnych ratingach 
agencji i korelujący rating 
wewnętrzny z ODF (S&P) z 
wykorzystaniem modelu 
regresji 

20 Korporacje PD > 0,03% 

Międzynarodowe 
instytucje 
finansowe (IFI) 

2 7.652.721 Model opierający się na 
ekwiwalentnych ratingach 
agencji i korelujący rating 
wewnętrzny z ODF (S&P) z 
wykorzystaniem modelu 
regresji 

15 Korporacje, 
instytucje 
finansowe  

PD > 0,03% 

Państwa 1 405.347 Model opierający się na 
ekwiwalentnych ratingach 
agencji i korelujący rating 
wewnętrzny z ODF (S&P) z 
wykorzystaniem modelu 
regresji 

21 Państwa BRAK 

LGD Niebankowe (IFI) 1 2.028.018 Dane z agencji zewnętrznych 
skorygowane pod kątem 
spowolnienia gospodarczego 

29 Korporacje, 
instytucje 
finansowe  

 

Bankowe IFI - 
Korporacje 

46,486,382 Wartość określana przez 
regulatora 

 Korporacje, 
instytucje 
finansowe 

45%  

Państwa 1 405.347 Model opiera się na 
wskaźniku windykacji agencji 
zewnętrznych i koreluje go 
ze zmiennymi 
makroekonomicznymi kraju. 
Wskaźnik windykacji jest 
odpowiednio korygowany. 

- Państwa  

EAD Korporacje 
niebankowe (IFI) 

1 42.889.696 Ciągnienia przyznanych 
kredytów są modelowane na 
obniżonym ratingu 
(wskaźniki jakości kredytu) i 
to zachowanie jest 
ekstrapolowane na default (z 
uwzględnieniem najgorszego 
ratingu w skali w miejsce 
defaultu). 

1.5 Korporacje, 
instytucje 
finansowe  

EAD musi być co 
najmniej równe 
aktualnemu 
wykorzystaniu salda 
na poziomie 
rachunku 

Finansowanie 1 18.507.066 Stosowany jest model dla  
Specjalistyczne 

EAD musi być co 
najmniej równe 
aktualnemu 
wykorzystaniu salda 
na poziomie rachunku 

Projektów i   Korporacji niebankowych kredytowanie 
Państwa  Państwa 

Uwaga: Nie obejmuje RWA Santander Factoring y Confirming S.A. i Santander Lease, S.A. E.F.C.. 
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Portfele hiszpańskie  

 
Parametr  Portfel  Liczba 

istotnych 

modeli  

RWA portfela  

(w tys. EUR) 

Opis modelu i metodologii  Horyzont 

czasowy danych 

o stracie 

Segmentacja 

należności wg 

Basel II 

Zastosowane 

progi 

regulacyjne  

PD Niestandardowe 
korporacje  

3 28.725.260 Modele statystyczne oparte na 
wewnętrznych doświadczeniach w 
zakresie nieregularnych transakcji 
Korekta uwzględniająca cykl 
gospodarczy 

5 - 12 Korporacje PD > 0,03% 

Społeczności 

autonomiczne  

1 3.609.635 

Model oparty na korekcie 
uwzględniającej rating zewnętrzny.   

1 rok w przypadku 
korelacji ratingu 
wewnętrznego z 
zewnętrznym. 20 lat 
dla PD ratingu 
zewnętrznego   
 

Instytucje PD > 0,03% 

Standardowe 
korporacje  

9 2.723.310 Modele statystyczne oparte na 
wewnętrznych doświadczeniach w 
zakresie nieregularnych transakcji 
Korekta uwzględniająca cykl 
gospodarczy 

10 
Portfele 
detaliczne – 
pozostałe  
 

PD > 0,03% 

Kredyty hipoteczne 
dla osób fizycznych 

1 14.631.760 Modele statystyczne oparte na 
wewnętrznych doświadczeniach w 
zakresie nieregularnych transakcji 
Korekta uwzględniająca cykl 
gospodarczy 

>10 
Portfele 
detaliczne – 
hipoteczne  

PD > 0,03% 

Kredyty dla osób 
fizycznych, 
niehipoteczne  

8 3.236.110 Modele statystyczne oparte na 
wewnętrznych doświadczeniach w 
zakresie nieregularnych transakcji 
Korekta uwzględniająca cykl 
gospodarczy 

>10 
Portfele 
detaliczne – 
odnawialne i 
pozostałe  
 

PD > 0,03% 

LGD Niestandardowe 
korporacje  

3 28.725.260 Model opierający się na 
wewnętrznych danych o 
windykacji. Obniżenie parametru 
przez wybranie najgorszych lat w 
cyklu. 

>10 
Korporacje 
 

 

Standardowe 
korporacje  

1 2.723.310 Model opierający się na 
wewnętrznych danych o windykacji. 
Obniżenie parametru przez 
wybranie najgorszych lat w cyklu. 

>10 
Portfele 
detaliczne – 
pozostałe  

 

Kredyty hipoteczne 
dla osób fizycznych 

1 14.631.760 Model opierający się na 
wewnętrznych danych o windykacji. 
Obniżenie parametru przez wybranie 
najgorszych lat w cyklu. 

9 
Portfele 
detaliczne – 
hipoteczne  

Próg 10% na 
poziomie portfela. 
Nie stosowany 
 

Kredyty dla osób 
fizycznych, 
niehipoteczne  

7 3.236.110 Model opierający się na wewnętrznych 
danych o windykacji. Obniżenie 
parametru przez wybranie najgorszych 
lat w cyklu. 

9 
Portfele 
detaliczne – 
odnawialne i 
pozostałe  

 

EAD Niestandardowe 
korporacje  

3 28.725.260 Model statystyczny bazujący na 
wykorzystaniu wewnętrznych 
danych dotyczących 
zaobserwowanych ekspozycji w 
momencie niewykonania 
zobowiązania, dla uzyskania 
czynników konwersji (CCF) 

>10 
Korporacje EAD musi być co 

najmniej równe 
aktualnemu 
wykorzystaniu 
salda na poziomie 
rachunku 
 

Standardowe 
korporacje  

1 2.723.310 Model statystyczny bazujący na 
wykorzystaniu wewnętrznych 
danych dotyczących 
zaobserwowanych ekspozycji w 
momencie niewykonania 
zobowiązania, dla uzyskania 
czynników konwersji (CCF) 

>10 
Portfele 
detaliczne – 
pozostałe  

EAD musi być co 
najmniej równe 
aktualnemu 
wykorzystaniu 
salda na poziomie 
rachunku 
 

Klienci indywidualni 2 17.867.870 Model statystyczny bazujący na 
wykorzystaniu wewnętrznych 
danych dotyczących 
zaobserwowanych ekspozycji w 
momencie niewykonania 
zobowiązania, dla uzyskania 
czynników konwersji (CCF) 

>10 
Portfele 
detaliczne – 
odnawialne i 
pozostałe  

EAD musi być co 
najmniej równe 
aktualnemu 
wykorzystaniu 
salda na poziomie 
rachunku 
 

Uwaga: Nie obejmuje RWA  Santander Factoring y Confirming S.A,. Santander Lease, S.A. E.F.C. i Santander Consumer España  
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Portfele w Wielkie Brytanii 

 
Parametr  Portfel  Liczba 

istotnych 

modeli  

RWA 

portfela  

(w tys. EUR) 

Opis modelu i metodologii  Horyzont 

czasowy danych 

o stracie 

Segmentacja 

należności wg 

Basel II 

Zastosowane progi 

regulacyjne  

PD Kredyty hipoteczne 1 27.520.816 Model statystyczny generujący PD 
wyskalowany wg średniej cyklu  

>10 Portfele detaliczne – 
hipoteczne  

PD > 0,03% 

Konsumenckie  1 2.727.757 Model statystyczny generujący PD 
wyskalowany wg średniej cyklu  

6 - 10 Portfele detaliczne – 
pozostałe  

PD > 0,03% 

Kredyty w RB  1 2.367.278 Obserwowana częstotliwość 
niewykonania zobowiązań 
odnoszona do regulacyjnych 
transz PD, wyskalowana wg 
średniej długoterminowej  

7 - 10 Portfele detaliczne – 
odnawialne  

PD > 0,03% 

Budownictwo 
społeczne  

1 1.256.201 Model ratingu eksperckiego  Nie dotyczy. Portfele 
o niskim wskaźniku 
niewykonania 
zobowiązań 

Korporacje PD > 0,03% 

Modele A&L (FIRB) 5 2.663.074 Statystyczny model ratingowy dla 
korporacji i model klasyfikacyjny dla 
kredytowania specjalistycznego 

>10 Korporacje, w tym 
kredytowanie 
specjalistyczne 

PD > 0,03% 

LGD Kredyty hipoteczne 1 27.520.816 Oszacowanie strat i 
prawdopodobieństwa odpisów w 
oparciu o dane wewnętrzne; 
korekta o spowolnienie 
gospodarcze   

3 - 5 Portfele detaliczne – 
hipoteczne  

LGD> 10% na poziomie 
portfela  

Konsumenckie  1 2.727.757 Oszacowanie strat i 
prawdopodobieństwa odpisów w 
oparciu o regresję plus ocena 
ekspercka, jeśli ma zastosowanie 

4 - 5 Portfele detaliczne – 
pozostałe  

Nie dotyczy 

Kredyty w RB  1 2.367.278 Oszacowanie strat i 
prawdopodobieństwa odpisów w 
oparciu o dane wewnętrzne z 
zastosowaniem średniej 
długoterminowej 

5 - 5 Portfele detaliczne – 
odnawialne  

Nie dotyczy 

Budownictwo 
społeczne  

1 1.256.201 Szacunki oparte na danych o 
możliwej do uzyskania wartości 
zabezpieczenia.  

Nie dotyczy. Portfele 
o niskim wskaźniku 
niewykonania 
zobowiązań  

Korporacje Nie dotyczy 

Modele A&L (FIRB) 5 2.663.074 Podstawowa metoda IRB  >10 lat (tylko 
korporacje) 

Korporacje, w tym 
kredytowanie 
specjalistyczne  

Nie dotyczy 

EAD Kredyty hipoteczne 1 27.520.816 Długoterminowe szacunki CCD 
odniesione do sumy pozycji 
bilansowych i pozabilansowych 

6 - 10 Portfele detaliczne – 
hipoteczne  

EAD musi być co najmniej 
równe aktualnemu 
wykorzystaniu salda na 
poziomie rachunku 

Konsumenckie  1 2.727.757 Model regresji  7 - 10 Portfele detaliczne – 
pozostałe  

EAD musi być co najmniej 
równe aktualnemu 
wykorzystaniu salda na 
poziomie rachunku 

Kredyty w RB  1 2.367.278 Długoterminowe szacunki CCD 
odniesione do sumy pozycji 
bilansowych i pozabilansowych 

8 - 10 Portfele detaliczne – 
odnawialne  

EAD musi być co najmniej 
równe aktualnemu 
wykorzystaniu salda na 
poziomie rachunku 

Budownictwo 
społeczne  

1 1.256.201 Szacunek oparty na danych  Nie dotyczy. Portfele 
o niskim wskaźniku 
niewykonania 
zobowiązań  

Korporacje EAD musi być co najmniej 
równe aktualnemu 
wykorzystaniu salda na 
poziomie rachunku 

Modele A&L (FIRB) 5 2.663.074 Podstawowa metoda IRB  >10 lat (tylko 
korporacje) 

Korporacje, w tym 
kredytowanie 
specjalistyczne   

EAD musi być co najmniej 
równe aktualnemu 
wykorzystaniu salda na 
poziomie rachunku 
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Portfele portugalskie 

 
Parametr  Portfel  Liczba 

istotnych 

modeli  

RWA portfela  

(w tys. EUR) 

Opis modelu i metodologii  Horyzont 

czasowy 

danych o 

stracie 

Segmentacja 

należności wg 

Basel II 

Zastosowane progi 

regulacyjne  

PD Niestandardowe 
korporacje  

3 4.117.982 Model statystyczny oparty na danych 
wewnętrznych, który kalibruje model 
scoringowy dokonując korekty 
cyklicznej.   

>10 Korporacje PD > 0,03% 

Standardowe 
korporacje  

2 474.793 Model statystyczny oparty na danych 
wewnętrznych, który kalibruje model 
scoringowy dokonując korekty 
cyklicznej.  

>10 Portfele 
detaliczne – 
pozostałe  

PD > 0,03% 

Kredyty hipoteczne 
dla osób fizycznych 

1 3.027.685 Model statystyczny oparty na danych 
wewnętrznych, który kalibruje model 
scoringowy dokonując korekty 
cyklicznej.  

>10 Portfele 
detaliczne – 
hipoteczne  

PD > 0,03% 

Kredyty dla osób 
fizycznych, 
niehipoteczne  

4 816.717 Model statystyczny oparty na danych 
wewnętrznych, który kalibruje model 
scoringowy dokonując korekty 
cyklicznej.  

>10 Portfele 
detaliczne  
- Odnawialne i 
pozostałe  

PD > 0,03% 

LGD Niestandardowe 
korporacje  

3 4.117.982 Model opierający się na wewnętrznych 
danych o windykacji. Obniżenie 
parametru przez wybranie najgorszych 
lat w cyklu. 

6 - 10 Korporacje  

Standardowe 
korporacje  

2 474.793 Model opierający się na wewnętrznych 
danych o windykacji. Obniżenie 
parametru przez wybranie najgorszych 
lat w cyklu. 

6 - 10 Portfele 
detaliczne – 
pozostałe  

 

Kredyty hipoteczne 
dla osób fizycznych 

1 3.027.685 Model opierający się na wewnętrznych 
danych o windykacji. Obniżenie 
parametru przez wybranie najgorszych 
lat w cyklu. 

6 - 10 Portfele 
detaliczne – 
hipoteczne  

Próg 10% na poziomie 
portfela. Nie stosowany  

Kredyty dla osób 
fizycznych, 
niehipoteczne  

4 816.717 Model opierający się na wewnętrznych 
danych o windykacji. Obniżenie 
parametru przez wybranie najgorszych 
lat w cyklu. 

6 - 10 Portfele 
detaliczne – 
odnawialne i 
pozostałe  

 

EAD Niestandardowe 
korporacje  

3 4.117.982 Model statystyczny bazujący na 
wykorzystaniu wewnętrznych danych 
dotyczących zaobserwowanych 
ekspozycji w momencie niewykonania 
zobowiązania, dla uzyskania czynników 
konwersji (CCF) 

6 - 10 Korporacje CCF > 0 

Standardowe 
korporacje  

2 474.793 Model statystyczny bazujący na 
wykorzystaniu wewnętrznych danych 
dotyczących zaobserwowanych 
ekspozycji w momencie niewykonania 
zobowiązania, dla uzyskania czynników 
konwersji (CCF) 

6 - 10 Portfele 
detaliczne – 
pozostałe  

CCF > 0 

Klienci indywidualni 3 3.844.402 Model statystyczny bazujący na 
wykorzystaniu wewnętrznych danych 
dotyczących zaobserwowanych 
ekspozycji w momencie niewykonania 
zobowiązania, dla uzyskania czynników 
konwersji (CCF) 

6 - 10 Portfele 
detaliczne – 
odnawialne i 
pozostałe  

CCF > 0 

 

Portfele meksykańskie 
 
Parametr  Portfel  Liczba 

istotnych 

modeli  

RWA portfela  

(w tys. EUR) 

Opis modelu i metodologii  Horyzont 

czasowy 

danych o 

stracie 

Segmentacja 

należności wg Basel 

II 

Zastosowane progi 

regulacyjne  

PD MŚP -  

Meksyk  

1 3.289.753 Modele statystyczne oparte na 
wewnętrznych doświadczeniach w 
zakresie nieregularnych transakcji 
Korekta uwzględniająca cykl 
gospodarczy 

6-10 Korporacje/MŚP  PD > 0,03% 
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7.5. Wykorzystanie wewnętrznych oszacowań 
parametrów 

 
Ważnym zastosowaniem parametrów ryzyka kredytowego PD, 
LGD oraz EAD jest ustalenie minimalnych wymogów 
kapitałowych zgodnie z ramami określonymi w okólniku Banku 
Hiszpanii 3/2008. 

 
Okólnik wskazuje, że parametry i ich odnośne miary, takie jak 
oczekiwana i nieoczekiwana strata, powinny być 
wykorzystane nie tylko dla celów regulacyjnych, ale także w 
wewnętrznym zarządzaniu ryzykiem kredytowym. 

 
Wewnętrzne oszacowania parametrów ryzyka kredytowego 
są stosowane w różnych narzędziach zarządczych, takich jak 
klasyfikacja wstępna, alokacja kapitału ekonomicznego, 
wyliczanie zwrotu z kapitału ważonego ryzykiem (RORAC), 
testy warunków skrajnych oraz analiza scenariuszy i są 
przedkładane wyższemu kierownictwu przez komitety 
wewnętrzne. 

 
Narzędzie do klasyfikacji wstępnej jest stosowane do 
przyznawania limitów klientom w oparciu o ich profil ryzyka. 
Limity są ustalane nie tylko w kategoriach ekspozycji, lecz 
także kapitału ekonomicznego, który jest obliczany z 
zastosowaniem parametrów ryzyka kredytowego. W polityce 
klasyfikacji wstępnej zaakceptowane transakcje „konsumują” 
przyznany limit ekspozycji, w zależności od profilu ryzyka 
transakcji, w tym okresu czy odnośnych gwarancji. Taki 
system zapewnia elastyczną i jednocześnie rygorystyczną 
politykę akceptacji w ramach kontroli ryzyka. 

 
Wyliczanie i alokacja kapitału ekonomicznego w jednym 
pomiarze obejmuje pełny zakres ryzyk wynikających z 
działalności kredytowej, uzupełniając pomiar ryzyka 
kredytowego pomiarem innych ryzyk, takich jak ryzyko 
rynkowe, operacyjne, biznesowe oraz ryzyko bilansowej 
stopy procentowej. Alokacja kapitału ekonomicznego na 
poziomie jednostki biznesowej stanowi obraz rozkładu 
ryzyka według działalności biznesowej i obszaru 
geograficznego oraz uwzględnia korzyści z dywersyfikacji. 
Relacja pomiędzy kapitałem ekonomicznym i wynikiem 
finansowym umożliwia wyliczenie zwrotu skorygowanego 
ryzykiem (RORAC), co w porównaniu do kosztu kapitału 
przedstawia wyobrażenie wkładu każdej jednostki do 
tworzenia wartości przez Grupę. Parametry ryzyka 
kredytowego są istotne dla tych wyliczeń i – chociaż ich 
wartości nie są identyczne ze stosowanymi dla celów 
regulacyjnych – metodologia szacowania i alokacji jest 
podobna i w obu przypadkach wykorzystywane są te same 
bazy danych. 

 
Kolejnym ważnym aspektem wzmacniającym poziom 
integracji w zarządzaniu wielkościami kapitału jest wyliczanie 
wynagrodzenia należnego kadrze kierowniczej i ustalanie 
celów różnych jednostek w odniesieniu do kapitału i 
zakładanego RORAC. 

 
Parametry ryzyka kredytowego mogą być umieszczone w 

odniesieniu do zmiennych reprezentatywnych dla sytuacji 

gospodarczej, takich jak wskaźnik bezrobocia, wzrost PKB, 

stopy procentowe itd. Relacje te umożliwiają 

kwantyfikowanie ryzyka kredytowego w różnych 

scenariuszach makroekonomicznych, w szczególności w 

sytuacjach skrajnych.. 

7.6. Ujmowanie ograniczania ryzyka kredytowego 
 

Przy obliczaniu kapitału regulacyjnego techniki ograniczania 
ryzyka kredytowego mają wpływ na wartość parametrów 
ryzyka oraz kapitału. Dla celów ograniczania ryzyka rozróżnia 
się pomiędzy gwarancjami osobistymi i zabezpieczeniem. 

 
Gwarancje osobiste (gwarancje pozabilansowe i kredytowe 
instrumenty pochodne) mają wpływ na PD poprzez zamianę PD 
kredytobiorcy na PD gwaranta lub kontrahenta instrumentu 
kredytowego. W niektórych przypadkach kredytowe 
instrumenty pochodne wywierają także wpływ na parametry 
poprzez uwzględnienie podwójnego nie wywiązania się z 
zobowiązań. 

 
Przy zastosowaniu metody IRB zabezpieczenie ma wpływ na 

wartość LGD. Ograniczanie polega na powiązaniu innego LGD z 

zabezpieczoną transakcją w zależności od rodzaju zabezpieczenia 

biorąc pod uwagę także inne czynniki, takie jak rodzaj produktu, 

saldo transakcji itd. W przypadku gwarancji hipotecznych LGD 

transakcji opiera się na LTV (relacja wartości zadłużenia do 

wartości zabezpieczenia) oraz wieku kredytu. W przypadku 

akceptowalnych gwarancji finansowych LGD o wartości zero 

przypisuje się do zabezpieczonej ekspozycji, która jest częścią 

ekspozycji pokrytej wartością gwarancji po zastosowaniu redukcji 

wartości zgodnie z przepisami. 

 
7.7. Kontrola systemu ratingów wewnętrznych 

 
Poza spełnianiem wymogów regulacyjnych funkcja 
zatwierdzania wewnętrznego modelu ryzyka stanowi 
istotne wsparcie dla Komitetu Zarządu ds. ryzyka i 
lokalnych, i korporacyjnych komitetów ds. ryzyka w 
realizacji ich obowiązków polegających na upoważnianiu do 
stosowania modeli (dla potrzeb regulacyjnych i 
zarządczych) oraz w zakresie ich regularnych ocen. 

 
Wyspecjalizowana, niezależna jednostka wewnętrznego 
zatwierdzania wydaje opinię techniczną o adekwatności 
modeli wewnętrznych dla planowanych celów zarządczych 
lub regulacyjnych (obliczanie kapitału regulacyjnego, rezerw 
itd.), oraz wyciąga wnioski co do ich użyteczności i 
skuteczności. 

 
Funkcja zatwierdzania modeli wewnętrznych w Grupie 
Santander obejmuje modele ryzyka kredytowego, modele 
ryzyka rynkowego, strukturalnego i operacyjnego, model 
kapitału ekonomicznego oraz model kapitału regulacyjnego. 
Zakres walidacji obejmuje nie tylko aspekty teoretyczne i 
metodologiczne, lecz także systemy IT i jakość dostarczanych 
przez nie danych, na których opiera się ich skuteczność, a 
także wszystkie odnośne aspekty zarządzania (mechanizmy 
kontrolne, sprawozdawczość, zastosowanie, zaangażowanie 
wyższego kierownictwa itp.). 

 
Funkcja walidacji jest realizowana na poziomie globalnym i 

korporacyjnym, co zapewnia spójność we wdrażaniu efektów 

jej działania, i skupia się w pięciu centrach regionalnych: 

Madrycie, Londynie, San Paulo, Nowym Jorku i we Wrocławiu. 

Wspominane centra podlegają funkcjonalnej i 

administracyjnej kontroli centrum korporacyjnego, które 

nadzoruje, czy centra wykonują swoje zadania w sposób 

spójny.  
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Taki system wspomaga stosowanie metodologii 
korporacyjnej wspieranej przez narzędzia opracowane 
wewnętrznie przez Grupę Santander. Stwarza to solidne 
ramy korporacyjne do wykorzystania metodologii we 
wszystkich jednostkach Grupy i automatyzuje niektóre 
weryfikacje, zapewniając tym samym sprawną ocenę. 
 
Grupa Santander posiada ponad 300 modeli 
scoringowych, ponad 30 modeli ratingowych i ok. 120 
modeli do szacowania parametrów. Poniższa tabela 
przedstawia wyniki scoringowe przypisane modelom 
ryzyka kredytowego w następstwie przeglądu 
parametrów ryzyka kredytowego i modeli ratingowych, 
przeprowadzonego przez dział zatwierdzania 
wewnętrznego w roku 2013. 

 

 

7.8. Straty z tytułu trwałej utraty wartości 

aktywów: czynniki oddziałujące i analiza 
porównawcza 

 
 

W celu uzupełnienia stosowania zaawansowanych modeli 
opisanych powyżej (odnośne dane w rozdziale „Kapitał 
ekonomiczny”), Grupa stosuje też inne standardowe 
wskaźniki ułatwiające ostrożnościowe i skuteczne 
zarządzanie ryzykiem kredytowym w oparciu o 
zaobserwowane straty. 

 
Koszt ryzyka kredytowego w Grupie Santander jest mierzony 
na trzy sposoby: zmiana stanu kredytów niepracujących w 
procesie windykacji (końcowe wątpliwe kredyty – 
początkowe wątpliwe kredyty + odpisane aktywa – 
windykowane odpisane kredyty); rezerwy na kredyty netto 
(rezerwy celowe – zwindykowane odpisane kredyty) oraz 
odpisane kredyty netto (odpisane kredyty – windykowane 
odpisane kredyty). 
 

Te trzy wskaźniki mierzą tę samą rzeczywistość i, tym samym, 
pokrycie w długim terminie, chociaż przedstawiają kolejne 
momenty pomiaru kosztów kredytów: odpowiednio przepływ 
kredytów niepracujących (NFD), pokrycie kredytów wątpliwych 
(LLP netto) i przechodzące w odpisane (odpisane netto). W 
dłuższej perspektywie w ramach tego samego cyklu 
gospodarczego te trzy metody wykazują różnice, szczególnie na 
początku zmiany cyklu. Różnice te wynikają z różnych 
momentów wyliczania strat, które są zasadniczo określane 
przez zasady rachunkowości (na przykład kredyty hipoteczne 
mają dłuższy okres pokrycia i stają się pozycjami odpisanymi w 
wolniejszym tempie niż kredyty konsumenckie). Ponadto 
analiza może skomplikować się w wyniku zmian w polityce 
pokrycia i pojawieniu się pozycji odpisanych, składu portfela, 
kredytów wątpliwych w nabytych podmiotach, zmian zasad 
rachunkowości, sprzedaży portfeli itp. 

 
Poniższa tabela przedstawia koszt ryzyka kredytowego w 

Grupie Santander w 2013 r. i w latach poprzednich:

 

Należy zauważyć, że ramy korporacyjne zatwierdzania 

wewnętrznego w Grupie Santander są całkowicie spójne z 

wewnętrznymi kryteriami zatwierdzania dla zaawansowanych 

metodologii, określonymi przez Bank Hiszpanii oraz przez 

innych regulatorów, którym podlega Grupa. Grupa rozdziela 

funkcje zatwierdzania wewnętrznego od audytu 

wewnętrznego, która, jako ostatni poziom kontroli w Grupie, 

jest odpowiedzialna za ocenę tej metodologii, narzędzi i pracy 

wykonywanej przez funkcję zatwierdzania wewnętrznego oraz 

za wydawanie opinii co do stopnia jej niezależności. 



 

RAZEM 61,7 72,4 61,0 10.863 12.640 9.900 1,53 2,38 1,41 
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GŁÓWNE WIELKOŚCI – ZARZĄDZANIE RYZYKIEM * 

Wskaźnik pokrycia 
(%) 

 
 
 

Rezerwy celowe bez 
zwindykowanych odpisanych 
kredytów1  (mln EUR) 

 

 
 

Koszt kredytu 
(% ryzyka)2

 

 2013 2012 2011  2013 2012 2011  2013 2012 20113
 

Europa kontynentalna 57,3 73,0 55,2  3.603 4.104 3.405  1,23 3,16 1,10 

Hiszpania 44,0 50,0 50,9  2.411 2.473 1.861  1,38 1,34 1,03 

Santander Consumer Finance 105,3 109,5 109,3  565 753 853  0,96 1,27 1,43 

Portugalia 50,0 53,1 54,9  192 393 206  0,73 1,40 0,90 

Polska 61,8 68,3 65  167 112 60  1,01 1,17 — 

Wielka Brytania 41,6 44,1 37,5  580 806 633  0,24 0,30 0,32 

Ameryka Łacińska 84,6 87,5 97,0  6.483 7.380 5.447  4,43 4,93 3,57 

Brazylia 95,1 90,2 95,2  4.894 6.124 4.508  6,34 7,38 5,28 

Meksyk 97,5 157,3 175,7  801 466 337  3,47 2,23 1,63 

Chile 51,1 57,7 73,4  597 573 380  1,92 1,90 1,40 

Portoryko  61,6 62,0 51,4  48 81 91  1,13 1,80 2,25 

Argentyna 140,4 143,3 206,9  119 108 64  2,12 2,05 0,67 

USA 93,6 105,9 96,2  (5) 265 374  (0,01) 0,61 1,04 

 
 

*Aby możliwe było porównanie, uaktualniono dane odnoszące się do lat 2012 i 2011, stosując ekwiwalentne parametry. 

1. Odzyskane długi przeterminowane (1.068 mln EUR). 

2. Koszt kredytu = rezerwy kredytowe przez okres 12 miesięcy /średni stan kredytów.  

3. Nie uwzględnia inkorporacji Banku Zachodniego WBK. 

 
Jak widać, w roku 2013 koszt kredytu spadł o 85 punktów 
bazowych, głównie w wyniku utrzymywania się 
pozytywnego trendu w Brazylii (spadek o 104 punkty 
bazowe) i w USA (spadek o 62 punkty bazowe). 

 

 
7.9. Weryfikacja historyczna parametrów IRB 

 
Porównanie szacunków PD z faktycznymi przypadkami 
niewykonania zobowiązań 

Celem weryfikacji historycznej PD jest określenie 
predykcyjnego potencjału regulacyjnego szacunków PD 
poprzez porównanie ich z faktyczną zaobserwowaną roczną 
częstotliwością niewykonania zobowiązań (ODF). 

 
W tym celu wybrano najważniejsze portfele z segmentów 
bankowości komercyjnej w Hiszpanii: niestandardowe 
korporacje, kredyty hipoteczne, kredyty konsumenckie, 
karty i małe przedsiębiorstwa (osoby fizyczne). Dokonano 
również analizy testów historycznych portfela kredytów 
hipotecznych w Santander UK i Santander Totta. W 
przypadku Totta weryfikacja historyczna uwzględniała także 
niestandardowych klientów korporacyjnych. 

 
W każdym portfelu ustalono regulacyjne transze PD i dla 

każdej transzy średni przypisany PD1 porównuje się z 

zaobserwowaną częstotliwością niewykonania zobowiązań. W 

tym celu dokonano wyboru transakcji i klientów, którzy byli w 

sytuacji regularnej w dniu odniesienia, a nowe przypadki 

zaległości zaobserwowano w tej próbce w kolejnych 12 

miesiącach. 

Regulacyjny PD to długoterminowy PD, średni TTC (w cyklu 
koniunkturalnym), na który nie ma wpływu konkretny 
punkt cyklu, a częstotliwość niewykonania zobowiązań jest 
obserwowana w konkretnym momencie cyklu (2013). Ze 
względu na odmienny charakter porównania między tymi 
dwoma miarami nie można wykorzystać do ustalenia 
zdolności predykcyjnej regulacyjnych PD, ale jest to 
użyteczne do określenia rozmiaru korekty koniunkturalnej 
do zbudowania wartości PD w ramach TTC. 

 
W celu uzupełnienia tej analizy, zaobserwowana 
częstotliwość niewykonania zobowiązań jest także 
porównywana z PD dla PIT (punktem w czasie), tzn. z 
najlepszymi przewidywaniami ODF na kolejne 12 miesięcy.  
Chociaż PD dla PIT nie są stosowane dla celów regulacyjnych, 
regulator wymaga, aby porównywać je z faktycznymi 
przypadkami niewykonania zobowiązań. 

 

Poniższe wykresy przedstawiają informacje o 

analizowanych portfelach: 

 
 
 
1 Proste wartości średnie dla PD przypisanego klientom (niestandardowym 

korporacjom) lub transakcjom (pozostałe segmenty), włączone do tej samej transzy 

regulacyjnej PD
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ANALIZOWANE PORTFELE 
 
 
 

KORPORACJE NIESTANDARDOWE, SANTANDER HISZPANIA KORPORACJE NIESTANDARDOWE, SANTANDER TOTTA 
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Główne wnioski z powyższej analizy są następujące: 

 
• W przypadku niestandardowych korporacji w Hiszpanii, 

wartość PD dla PIT są powyżej PD TTC dla wszystkich 
transz. Wynika to z fazy cyklu, w której znajdowała się 
hiszpańska gospodarka.  Wartości ODF są nieco poniżej PIT 
PD. Podobny trend można zaobserwować w przypadku 
korporacji w Santander Totta oraz, w nieco mniejszym 
stopniu, do kredytów hipotecznych w Hiszpanii. 

 
• W tym drugim przypadku, można zaobserwować pewną 

różnicę w niektórych pasmach między wartościami PD i 

ODF. Portfel ten został poddany ponownej ocenie na 

początku roku 2014, umożliwiając korektę różnic. 

 
• W portfelach kredytów hipotecznych w Wielkiej Brytanii i 

portfelach kredytów konsumenckich i kart w Hiszpanii 
wartości TTC PD znacznie przewyższają wartości ODF. W 
Wielkiej Brytanii wynika to z nieco lepszej sytuacji w cyklu w 
sektorze hipotecznym, a w Hiszpanii z bardzo 
konserwatywnych wartości TTC PD. 

 
• Pomijając skutki korekt do warunków TTC, profil PD jest 

zasadniczo prawidłowy, ponieważ wartości PIT PD są niemal 
zgodne z odpowiednimi ODF. Wyjątkiem jest portfel 
hipoteczny w Hiszpanii, którego wartość zostanie 
skorygowana o nowe dane szacunkowe. 

 

Obliczono także statystykę mocy obliczeniowej (PS) dla 

rzędów wynikających z modeli PD. We wszystkich 

przypadkach PS wykazuje, że rząd określony przez modele 

PD jest odpowiedni, a wartości mieszczą się w zakresie od 

80% dla kredytów hipotecznych i 70% dla korporacji. 

Wartości te są wyższe niż PS związane z modelami 

ratingowymi lub scoringowymi, ponieważ w przypadku 

modeli PD niektóre zakresy obejmują sytuacje dotyczące 

naruszenia zobowiązań i naprawy. 

 
I wreszcie, w celu uzupełnienia poprzednich analiz, 
zbudowano przedziały ufności 95% dla PIT PD i porównano 
górne i dolne limity predykcji z faktycznie 
zaobserwowanymi wskaźnikami NPL. 

 
W przypadku korporacji w Hiszpanii wartości ODF wydają 
się być blisko dolnego limitu przedziału ufności, wyłączając 
transze z najwyższymi PD, które dotyczą ok. 10% 
korporacji. Portfel korporacji w Santander Totta wykazuje 
bardzo podobne zachowanie. 

 
W kredytach hipotecznych w Hiszpanii, a jeszcze wyraźniej w 
Wielkiej Brytanii, wartości ODF znajdują się powyżej górnego 
limitu PIT PD, sygnalizując pewien stopień niedoszacowania, 
który nie jest obserwowany w przypadku regulacyjnych PD, 
zważywszy na konserwatyzm korekt do warunków TTC. 

 
Pozostałe portfele hiszpańskie: W portfelach kart, kredytów 

konsumenckich i kredytów dla małych film obserwuje się 

odpowiedni stopień korelacji pomiędzy wartościami PIT PD i 

ODFs, co świadczy o prawidłowym skalibrowaniu modeli. 
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Porównanie szacunków CCF z faktycznym niewykonaniem 
zobowiązań 

W celu zbadania czynników konwersji kredytów (CCF), 

dokonano porównania salda, przy jakim transakcje przeszły 

w sytuację nieregularną w okresie 12 miesięcy po dniu 

odniesienia, z wartością EAD przypisaną zgodnie z 

przepisami.

   EAD STANDARDOWE KORPORACJE 
 

 
20 

18 

 16 
14 

Stosunek szacowanego EAD do obserwowanego 12 

EAD nazywa się „wskaźnikiem pokrycia” i daje obraz dokładności 10 

oceny EAD. 8 
6 

Poniższe tabele i wykresy ilustrują porównanie między 4
 

przypisanymi i zaobserwowanymi wartościami EAD dla 2 

Saldo nieregularne 

Wskaźnik pokrycia 

głównych portfeli Santandera (spółki-matki) z przyznanymi 0     

dostępnymi kwotami: karty, kredyty gotówkowe I karty dla 

firm. Dane są podzielone według procentu wykorzystania 

limitów, ponieważ jest to główny element wykorzystywany do 

oceny CCF i w rezultacie do przypisania EAD.. 

EAD KARTY DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 
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   Wskaźniki pokrycia kształtują się zasadniczo na poziomie 
EAD KREDYTY DETALICZNE 
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16 Wskaźnik pokrycia 
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0 

ok. 100%, co oznacza, że szacunki EAD są nieco 

konserwatywne. Najwyższe wskaźniki pokrycia obserwuje 

się w portfelu kredytów detalicznych, ale występuje to w 

transzach, które są nieistotne w znaczeniu wykorzystania 

limitu i ekspozycji portfela. Ogólnie, ekspozycja koncentruje 

się w transzach, które cechują się bardzo 

wysokim wykorzystaniem limitu (powyżej 90%). 

 
Ważąc wskaźnik pokrycia wielkością portfela (w kategoriach 

salda, dostępnych kwot i limitu), otrzymujemy średni 

wskaźnik pokrycia ok. 103%. Poniższa tabela ilustruje istotnie 

większy wolumen segmentu niestandardowych klientów 

korporacyjnych. Chociaż karty są ważne w znaczeniu 

ciągnionych kwot, duża ich część nie posiada salda 

ciągnionego. 
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WSKAŹNIK POKRYCIA WG TYPU PRODUKTU  

 

% Portfela 

 
 

 
Saldo 

 

 
Do ciągnięcia 

 

 
Limit 

 

 
% pokrycia 

Kredyty detaliczne  4,0% 1,6% 2,9% 103% 

Karty 8,2% 41,9% 23,2% 103% 

Standardowe kredyty korporacyjne 3,9% 2,6% 3,3% 106% 

Niestandardowe kredyty  84,0% 53,9% 70,5% 103% 

Średni wskaźnik pokrycia 103,4 103,4 103,4  

 
 
 
 
 

Porównanie szacunków oczekiwanej straty i faktycznego 

niewykonania zobowiązań 

Porównanie regulacyjnej oczekiwanej straty z 
faktycznymi stratami obejmuje porównanie przepływów 
kredytów niepracujących (NFD) 2 wprowadzonych w 
latach 2008 – 2013 z kwotą oczekiwanej straty, 
obliczonej przez zastosowanie poniższych parametrów 
regulacyjnych. 

 
Porównanie LGD także opiera się na NFD wprowadzonym 
w miejsce oczekiwanej straty. Podzielenie 
zaobserwowanego NFD przez regulacyjne PD daje 
domyślny lub zaobserwowany LGD, który jest następnie 
porównywany z regulacyjną średnią dla każdego portfela. 

 

 
Należy zauważyć, że dane za rok 2013 zawierają 

elementy, które utrudniają porównanie ich z danymi w 

lata poprzednich.  Najważniejszymi z tych elementów są 

integracja Banesto oraz regulamin Banku Hiszpanii 

dotyczący klasyfikacji pewnych restrukturyzowanych 

kredytów jako należności nieregularnych. Liczby 

przedstawione w niniejszym raporcie zostały 

skorygowane 

 

skorygowane z uwzględnieniem obu 
elementów, jednak nadal brak im całkowitej 
spójności. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 NFD określa się jako nowe przypadki NPL netto ujęte w ciągu roku plus nowe 
pozycje odpisane minus dochody z windykacji odpisanych aktywów 
dotyczących tego samego roku. NFD podzielone przez kredyty wątpliwe jest 
uznawane za pomiar  „premii za ryzyko” portfela oraz zamiennik oczekiwanej 
straty, choć podlega ona większym wahaniom i cykliczności. 
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W portfelu kredytów hipotecznych można zaobserwować, że 
regulacyjna oczekiwana strata jest stabilniejsza, ale średnio 
wyższa niż NFD, pomimo utrzymującego się spowolnienia 
gospodarczego. Potwierdza to konserwatywny charakter 
wskaźników regulacyjnych. 

 
LGD wykazuje podobny trend. Domyślny LGD osiągnął wartość 
szczytową w roku 2008, następnie spadł i ustabilizował się na 
poziomie nie przekraczającym 12%. Średnio w ciągu 
analizowanych lat wartość domyślnego LGD jest bardzo 
podobna do wartości LGD wykorzystanej dla celów 
regulacyjnych. 

W przypadku niestandardowych korporacji dane brutto 

odzwierciedlają istotny spadek wartości domyślnego LGD w 

2012 r. po okresie gwałtownego wzrostu w roku 2011. Wynika 

to ze znacznego wzrostu NFD w 2011 r. na skutek 

zwiększonych transferów do puli nieregularnych kredytów 

wynikających ze stosowania bardziej restrykcyjnych kryteriów 

rekomendowanych przez Bank Hiszpanii. Jeżeli skorygujemy 

ten efekt uśredniając NFD za rok 2011 i 2012, otrzymamy 

następujące wyniki: 
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Po korekcie, o której mowa powyżej, domyślny LGD nieco się 

ustabilizował, mimo że w roku 2013 jego wartość chwilowo się 

obniżyła. Spadek ten nie jest widoczny w regulacyjnym LGD i 

w większym stopniu wynika ze wspomnianej już trudności 
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dokonania porównania niż ze zmiany zachowań 

windykacyjnych w portfelu. 
 

 
7.10. Ryzyko kredytowe kontrahenta 

 
 

Rozdział 5 Okólnika CBE 3/2008 opisuje ryzyko kredytowe 
kontrahenta jako ryzyko niewykonania przez kontrahenta 
zobowiązań przed finalnym rozliczeniem strumieni pieniężnych 
w jednej z poniższych transakcji: instrumenty pochodne, umowy 
odkupu, pożyczki papierów wartościowych lub towarów, 
transakcje z długim okresem rozliczania i transakcje kredytowe 
na zabezpieczenie. 

 
Kontrola ryzyka kontrahenta w Grupie Santander jest 
wykonywana z wykorzystaniem zintegrowanego systemu 
dostarczającego w czasie rzeczywistym informacje dotyczące 
procentowego limitu ekspozycji w odniesieniu do każdego 
kontrahenta, produktu czy terminu zapadalności oraz w każdej 
jednostce Grupy. 

 
Ryzyko kontrahenta jest mierzone zgodnie z aktualną wartością 

rynkową (koszt zastąpienia w przypadku instrumentów 

pochodnych lub wykorzystana kwota przyznanych kredytów) 

plus wartość ekspozycji potencjalnej
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Oblicza się także kapitał narażony na ryzyko lub 

nieoczekiwaną stratę (czyli stratę, która po odjęciu straty 

oczekiwanej, stanowi kapitał ekonomiczny bez gwarancji i 

kwot odzyskanych). 

 
Ekspozycje przelicza się ponownie w oparciu o ceny 

zamknięcia, korygując transakcje według nowego horyzontu 

czasowego. Następuje korekta potencjalnych przyszłych 

ekspozycji i zastosowanie środków łagodzących 

(kompensowanie, zabezpieczenie itp.), tak aby ekspozycje  

były sprawdzane codziennie w odniesieniu do limitów 

zaakceptowanych przez wyższe kierownictwo.   

 

Kontrola ryzyka opiera się na wykorzystaniu zintegrowanego 

systemu w czasie rzeczywistym, który sprawia, że Grupa w 

każdym momencie zna wolny limit ekspozycji w odniesieniu do 

każdego kontrahenta, produktu czy terminu zapadalności oraz 

w każdej jednostce Grupy. 

 

W zakresie zarządzania zabezpieczeniami, w przypadku 
instrumentów pochodnych transakcje z zabezpieczeniami są 
codziennie wyceniane do rynku, i na podstawie tej wyceny 
stosowane są parametry z umów zabezpieczających, które 
określają kwotę zabezpieczenia, która ma zostać odzyskana od 
kontrahenta lub zwrócona kontrahentowi. 
 
Wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego są 
wystawiane zazwyczaj codziennie, przez jednego z 
kontrahentów, zgodnie z postanowieniami umowy 
zabezpieczającej. Kontrahent weryfikuje ocenę po otrzymaniu 
wezwania, a wówczas mogą powstać rozbieżności w procesie. 

 
Komitet ds. monitorowania (komitet ds. rozbieżności) odbywa 

posiedzenia co tydzień w celu przeanalizowania transakcji, w 

których powstają istotne różnice. W skład komitetu wchodzą 

przedstawiciele Zarządzania Zabezpieczeniami, Ryzyk 

Rynkowych oraz Kontroli Ryzyk Globalnych. 
 
Obecnie większość zabezpieczeń jest ujmowana i 

otrzymywana w gotówce. Aktualny trend rynkowy pokazuje 

jednak, że zarządzanie zabezpieczeniami niegotówkowymi 

wzrasta. Grupa Santander uwzględnia ten trend w aktywnym 

zarządzaniu zabezpieczeniami. 

 

Ponadto monitoruje się korelacje między wzrostem ekspozycji 

wobec klienta i wypłacalnością klienta poprzez zapewnianie, 

aby odnośne transakcje pochodne miały na celu 

zabezpieczanie, a nie spekulację. 

 

W odniesieniu do korelacji między gwarancją i gwarantem w 

przypadku instrumentów pochodnych, dla których większość 

zabezpieczeń jest w gotówce, niemalże nie ma ryzyka 

negatywnych skutków z występowania tej korelacji. 

Ewentualne skutki negatywne wynikające z korelacji w 

zabezpieczeniach niegotówkowych nie są istotne. 

 

Obniżenie ratingu kredytowego Grupy i związany z tym 
wzrost wymogów w zakresie depozytu 
zabezpieczającego nie powinien mieć tutaj istotnego 
wpływu. Wynika to z faktu, że rating Grupy wpływa na 
niewielki odsetek istniejących umów zabezpieczenia. 

 
Poniższe tabele zawierają informacje dotyczące ekspozycji 
narażonych na ryzyko kontrahenta. Wszystkie te ekspozycje 
są wyceniane do rynku. 
 

 
 

TABELA 42. 
ŁĄCZNA EKSPOZYCJA NA RYZYKO KONTRAHENTA 

W tys. EUR 
31 grudnia 2013 r. 

W tys. EUR 
31 grudnia 2012 r. 

RAZEM 34.623.519 

 

38.703.832 

 
Z czego: instrumenty pochodne 29.640.077 

 

32.887.070 

  
Tabela 43 zawiera informacje o łącznej pozytywnej wartości 
godziwej brutto kontraktów pochodnych, przyszłą potencjalną 
ekspozycję, skutki umów kompensujących i umów 
zabezpieczających oraz wartość finalnej ekspozycji. 
 
 
 

TABELA 43. 
EKSPOZYCJA NA INSTRUMENTY POCHODNE 

 
Ekspozycja w instrumentach pochodnych. 
Skutki kompensaty i umów zabezpieczających 

W tys. EUR 
31 grudnia r. 

2012 r. Kwota 

Pozytywna wartość godziwa brutto umów 

( bilans publiczny) 
67.200.0011 

Pozytywna wartość godziwa brutto umów 
(bilans zastrzeżony) 68.316.534 

Dodatki  49.24.481 

Korzyści z kompensaty  78.101.229 

Aktualna ekspozycja na ryzyko kredytowe po 
kompensatach 

39.639.786 

Otrzymane zabezpieczenia  9.999.709 

Ekspozycja na ryzyko kredytowe w instrumentach 
pochodnych 29.640.077 

 

Pozycje netto dziesięciu największych kontrahentów, 

obejmujących grupę czołowych instytucji finansowych i dużych 

przedsiębiorstw stanowi 31% łącznej ekspozycji Grupy w 

instrumentach pochodnych. 
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* Obejmuje kontrahentów bez ratingu 
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W roku 2013 transakcje pochodne były zawierane przede 
wszystkim z kontrahentami o wysokim ratingu kredytowym i 
dlatego 58% ekspozycji na ryzyko dotyczy kontrahentów z 
oceną ratingową na poziomie A lub wyższym. 

 
Rozkład ekspozycji na ryzyko kredytowe wynikające z 
instrumentów pochodnych według kontrahenta 
przedstawiał się następująco: 57% banki i 32% korporacje. 

 
W odniesieniu do rozkładu geograficznego ekspozycji na 
ryzyko, 29% dotyczy kontrahentów brytyjskich (operacje 
realizowane głównie przez Santander UK), a wśród 
pozostałych grup krajów na uwagę zasługuje Hiszpania 
(17%), pozostałe kraje Europy (31%), USA (9%) i Ameryka 
Łacińska (12%). 
 
Transakcje kredytowych instrumentów pochodnych  

Grupa Santander stosuje kredytowe instrumenty pochodne w 
celu zabezpieczenia transakcji kredytowych, prowadząc 
działalność jako pośrednik dla klientów na rynkach 
finansowych oraz swoje własne transakcje. Działalność Grupy 
w zakresie derywatów kredytowych jest niewielka w 
porównaniu do banków o podobnej skali działalności i podlega 
ścisłej kontroli wewnętrznej oraz polityce minimalizacji ryzyka 
operacyjnego. 

 
Ryzyko zawarte w tych transakcjach jest kontrolowane za 

pomocą wielu rodzajów limitów, takich jak VaR, wartości 

nominalnej według ratingu, wrażliwości na spread według 

ratingu i kontrahenta, wrażliwości na wskaźnik odzyskiwania i 

wrażliwość na korelację. Limity na brak realizacji zobowiązań 

są ustalane według kontrahenta, obszaru geograficznego, 

sektora i płynności. 

 

 

Tabela 48 pokazuje wartości nominalne kredytowych 
instrumentów pochodnych zabezpieczonych w całości, 
które są wykorzystywane w celu ograniczania ryzyka przy 
obliczaniu kapitału oraz ekspozycję z tytułu transakcji 
zabezpieczonych, według poszczególnych kategorii 
ekspozycji. 

 
 

TABELA 48. 
ZABEZPIECZENIE KREDYTOWYCH INSTRUMENTÓW 
POCHODNYCH 

W tys. EUR 
31 grudnia 2013 r. 

  EAD  
transakcji  

zabezpieczonych 

Kwota  
nominalna 

zabezpieczeń 
pochodnych 

instrumentów 
kredytowych 

Instytucje 246.735  246.735 

Korporacje 1.794.621  1.794.621  
 

Pozycje sekurytyzacyjne i 
ekspozycje 

5.425.100  8.778.150  
 

RAZEM 7.466.456 10.819.506  

 
Tabela 49 pokazuje wartości nominalne zabezpieczających 
instrumentów pochodnych wg ochrony kupionej i ochrony 
sprzedanej oraz według klasyfikacji dla celów 
rachunkowych 

 
 

 
 

 TABELA 49. 
 RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA. KLASYFIKACJA KREDYTOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH. OCHRONA KUPIONA. 

 
W tys. EUR 
31 grudnia 2013 r. 

 
W tys. EUR 
31 grudnia 2012 r. 

 
Ochrona kupiona Ochrona kupiona 

Rodzaj portfela CDS TRS  CDS TRS 

Portfel bankowy 702.419 814.767  679.178 1.103.618 

Portfel handlowy 41.067.271 -  46.425.954 - 

OGÓŁEM 41.769.690 814.767  47.105.132 1.103.618 

 
 

 TABELA 50. 
 RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA. KLASYFIKACJA KREDYTOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH. OCHRONA SPRZEDANA 

 
W tys. EUR  
31 grudnia 2013 r. 

 
W tys. EUR 
31 grudnia 2012 r. 

 
Ochrona sprzedana Ochrona sprzedana 

 

Rodzaj portfela CDS CDS 

Portfel handlowy 38.587.575 42.509.896 

OGÓŁEM 38.645.200 42.529.177 
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7.11. Techniki ograniczania ryzyka kredytowego 
 
 

Grupa Santander stosuje różne formy ograniczania ryzyka 
kredytowego w zależności od, m.in. rodzaju klienta i 
produktu. Jak pokazano w dalszej części Raportu, niektóre 
techniki są nieodłącznie związane z danym typem operacji 
(np. zabezpieczenie w postaci nieruchomości), natomiast 
inne mogą dotyczyć szeregu transakcji (np. kompensacja i 
gwarancje). Rozróżnia się następujące kategorie technik 
ograniczania ryzyka: 

 
7.11.1. Polityka i procesy kompensaty 
Unettowienie oznacza możliwość kompensacji zysków i strat 
na wielu transakcjach tego samego rodzaju w ramach umów 
ramowych takich jak ISDA lub podobnych. Polega ono na 
kompensacie dodatnich i ujemnych wartości rynkowych 
transakcji pochodnych zawartych z danym kontrahentem w 
ten sposób, że gdy kontrahent nie spełni zobowiązań, kwota 
należna od kontrahenta (lub na jego rzecz, jeśli kwota netto 
jest ujemna) jest jedną wielkością netto, a nie zestawem 
wartości dodatnich lub ujemnych dotyczących każdej 
transakcji, zawartych z takim kontrahentem. 

 
Ważnym aspektem umów ramowych jest to, że przewidują 
one jedno zobowiązanie prawne obejmujące wszystkie 
transakcje. Jest to kluczowe dla możliwości kompensaty 
ryzyka wszystkich transakcji objętych umową z tym samym 
kontrahentem. 

 
7.11.2. Zarządzanie zabezpieczeniami oraz 
polityka i procesy wyceny 
Zabezpieczenie to zastaw aktywów przez klienta lub stronę 
trzecią w celu zagwarantowania wykonania zabezpieczonego 
zobowiązania. Zabezpieczenie może być: 

 
• Finansowe: gotówka, kaucje, złoto itp. 

 
• Niefinansowe: nieruchomości (mieszkalne i komercyjne), 

ruchomości. 

 
Umowa zabezpieczenia to zestaw instrumentów o wartości 
ekonomicznej, zdeponowanych przez kontrahenta i 
zastawione na rzecz innej strony w celu zagwarantowania 
realizacji lub ograniczenia ryzyka kredytowego kontrahenta, 
jakie może powstać w portfelach transakcji, w których 
ekspozycja jest obarczona ryzykiem. 

 
Z punktu widzenia akceptacji ryzyka wymagany jest 
najwyższy możliwy poziom zabezpieczenia. Dla potrzeb 
wyliczania kapitału regulacyjnego za zmniejszające 
ekspozycję może być uznane wyłącznie zabezpieczenie, które 
spełnia minimalne wymagania jakościowe określone w 
umowach bazylejskich. Istotnym rodzajem zabezpieczeń są 
zabezpieczenia finansowe. Zabezpieczenie finansowe to 
zestaw instrumentów o wartości ekonomicznej, 
zdeponowanych przez kontrahenta i zastawionych na rzecz 
innej strony w celu zagwarantowania realizacji lub 
ograniczenia ryzyka kredytowego kontrahenta, jakie może 
powstać w portfelach transakcji, w których ekspozycja jest 
obarczona ryzykiem. 
 

Umowy te mają różny charakter, ale niezależnie od formy 
zabezpieczenia, celem ostatecznym, podobnie jak w technice 
kompensaty, jest ograniczanie ryzyka kontrahenta poprzez 
odzyskanie, w całości lub części, zysków (kredyt udzielony 
kontrahentowi) generowanych w danym punkcie czasu przez 
transakcję (wycenianych według ceny rynkowej). 

 
Nie wszystkie zabezpieczenia prowadzą do ograniczenia 
ryzyka dla potrzeb wyliczania kapitału regulacyjnego. Za 
mające taki skutek uznać można jedynie te zabezpieczenia, 
które spełniają minimalne wymogi jakościowe określone w 
umowach bazylejskich. Transakcje podlegające umowom 
zabezpieczającym są wyceniane okresowo (zazwyczaj 
codziennie) według ceny rynkowej. Do wyceny stosuje się 
parametry uzgodnione w umowach zabezpieczających, na 
podstawie których uzyskuje się wartość zabezpieczenia 
(zazwyczaj w gotówce) płatnego na rzecz lub należnego od 
kontrahenta. 

 
Zabezpieczenie w postaci nieruchomości podlega 
okresowej wycenie w oparciu o faktyczne wartości 
rynkowe, które spełniają wszystkie wymogi regulatora. W 
odniesieniu do stosowania technik dla potrzeb ograniczania 
ryzyka Bank przestrzega minimalnych wymogów zawartych 
w instrukcji na temat zarządzania ryzykiem kredytowym. Te 
wymogi minimalne to: 

 
• Pewność prawna. Zabezpieczenie i gwarancje muszą zostać 

zbadane pod kątem tego, czy w każdym momencie można 
zgodnie z prawem z nich skorzystać. 

 
• Nie może występować istotna pozytywna korelacja między 

kontrahentem i wartością zabezpieczenia. 

 
• Wszystkie zabezpieczenia i gwarancje muszą być właściwie 

udokumentowane. 

 
• Metodologie zastosowane w każdej technice 

ograniczenia muszą być udokumentowane. 

 
• Okresowe monitorowanie i kontrola metodologii. 

Poniższe wykresy obrazują rozkład portfela nieruchomości 

mieszkalnych w Hiszpanii według wskaźników wysokości 

kredytu do wartości zabezpieczenia. 
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   STOSUNEK WARTOŚCI KREDYTU DO WARTOŚCI ZABEZPIECZENIA (LTV)*

   

 W mln EUR  

 2013 2012 

Kwota brutto z zabezpieczeniem hipotecznym  52.016 52.834 

LTV < 40% 12.339 12.103 

LTV od 40% do 60% 16.105 15.766 

LTV od 60% do 80% 17.364 18.745 

LTV od 80% do 100% 5.392 5.649 

LTV > 100% 815 571 

w tym kredyty wątpliwe  3.496 1.364 

LTV < 40% 273 145 

LTV od 40% do 60% 634 190 

LTV od 60% do 80% 1.335 326 

LTV od 80% do 100% 931 545 

LTV > 100% 323 158 

* Portfel nieruchomości hipotecznych z wyłączeniem Santander Consumer España.    

 
 

7.11.3 Gwarancje osobiste i kredytowe instrumenty 

pochodne 

Gwarancja osobista to umowa, na podstawie której jedna 
strona przejmuje odpowiedzialność za zobowiązania 
zaciągnięte wobec Grupy przez inną stronę. Gwarancje 
zabezpieczające to głównie poręczenia, gwarancje, 
akredytywy zabezpieczające itp. Dla potrzeb obliczania 
kapitału za akceptowalne uznaje się wyłącznie gwarancje 
osobiste składane przez osoby spełniające minimalne wymogi 
określone przez regulatora. 

 
Kredytowe instrumenty pochodne to instrumenty 

finansowe, których głównym celem jest zabezpieczenie 

ryzyka kredytowego poprzez zakup ochrony od osoby 

trzeciej, gdzie Bank przenosi ryzyko emitenta instrumentu 

bazowego. Kredytowe instrumenty pochodne to 

instrumenty pozagiełdowe (OTC), tzn. są one w obrocie 

bezpośrednio między stronami. Zabezpieczenia kredytowe w 

postaci instrumentów pochodnych, głównie swapy ryzyka 

kredytowego, są zawierane z wiodącymi instytucjami 

finansowymi. Poniższy wykres przedstawia rozkład gwarancji 

osobistych w segmencie korporacyjnym według ratingu. 
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7.11.4 Ekspozycje zabezpieczone według rodzaju 

gwarancji 

The Poniższe tabele podają pokrytą oryginalną ekspozycję 
według rodzaju zabezpieczenia i kategorii ekspozycji dla 
przypadków, w których można było wykorzystać gwarancje 
do ograniczenia zapotrzebowania na kapitał. 

 
TABELA 51. 
TECHNIKI OGRANICZANIA RYZYKA KREDYTOWEGO. METODA STANDARDOWA 

 
W tys. EUR 
31 grudnia 2013 r. 

 
W tys. EUR 
31 grudnia 2012 r. 

POKRYTE ORYGINALNE EKSPOZYCJE WG RODZAJU 
ZABEZPIECZENIA  
I KATEGORII RYZYKA 

Gwarancje 
finansowe 

Gwarancje 
osobiste 

Gwarancje 
finansowe 

Gwarancje 
osobiste 

Metoda standardowa     
Rządy centralne i banki centralne 3.927.260 - 6.412.613  
Rządy regionalne i władze lokalne - 216.949  115.145 

Instytucje 6.368.771 370.015 3.511.264 566.607 

Korporacje 3.083.901 805.829 4.314.700 1.467.439 

Klienci indywidualni 1.751.867 1.324.815 1.621.727 1.609.458 

Ekspozycje zabezpieczone nieruchomościami  - 49.743  36.929 

Ekspozycje wobec instytucji i spółek z krótkoterminowym 
ratingiem kredytowym 

    
 424.142 - 6.110  
Pozostałe ekspozycje 10.465 872.201 50.616 790.100 

Ogółem 15.566.406 3.639.552 15.917.030 4.585.678 
 

 

TABELA 52. 
TECHNIKI OGRANICZANIA RYZYKA KREDYTOWEGO. METODA ZAAWANSOWANA 

 
W tys. EUR 
31 grudnia 2013 r. 

 
W tys. EUR 
31 grudnia 2012 r. 

POKRYTE ORYGINALNE EKSPOZYCJE WG 
RODZAJU ZABEZPIECZENIA I KATEGORII 
RYZYKA 

Kredytowe instrumenty 
pochodne Gwarancje osobiste 

Kredytowe instrumenty 
pochodne 

Gwarancje  
osobiste 

Metoda IRB     
Rządy centralne i banki centralne - 1.162.703 - 1.312.852 

Instytucje 246.735 735.928 439.520 880.411 

Korporacje 2.648.785 13.492.136 1.982.764 14.787.540 

Klienci indywidualni - 479 - 51.615 

Ogółem 2.895.520 15.391.246 2.422.284 17.032.418 
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8  RYZYKO KREDYTOWE – SEKURYTYZACYJNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1 Sekurytyzacje 
 
 

8.1.1. Podstawy teoretyczne sekurytyzacji 
 

 

 
Niniejszy rozdział przedstawia podstawowe 
zagadnienia związane z sekurytyzacją, cele i 
funkcje zarządzania sekurytyzacją w Grupie 
Santander oraz działalność Grupy w zakresie 
sekurytyzacji. 

 
 

Grupa Santander zarządza sekurytyzacją zgodnie z 
rozdziałem czwartym Okólnika CBE 3/2008. Grupa ocenia 
charakterystykę transakcji w celu ustalenia, czy jest to 
sekurytyzacja, zgodnie z rozdziałem czwartym Okólnika CBE 
3/2008, uwzględnia się formę prawną i treść ekonomiczną 
transakcji. Zgodnie z tym Okólnikiem poniższe terminy 
mają następujące znaczenie: 

 
Sekurytyzacja: transakcja lub mechanizm, w ramach 

którego ryzyko kredytowe związane z ekspozycją lub pulą 

ekspozycji jest podzielony na co najmniej dwie transze o 

następujących cechach: 

 
a) Płatności w transakcji lub mechanizmie zależą od 

wyników ekspozycji lub puli ekspozycji. 

 
b) Podporządkowanie transz określa podział strat w czasie 

całego okresu obowiązywania transakcji lub mechanizmu. 

 
Pozycja sekurytyzacyjna: ekspozycja na sekurytyzację. 
W tym celu przyjmuje się, że podmioty zapewniające 
ochronę przed ryzykiem kredytowym w odniesieniu do 
pozycji sekurytyzacji posiadają pozycje sekurytyzacyjne.  
 

Transza: kontraktowo określony segment ryzyka kredytowego 
związany z ekspozycją lub wieloma ekspozycjami, gdzie pozycja 
w segmencie powoduje ryzyko straty kredytowej wyższej lub 
niższej od pozycji zajętej w tej samej kwocie w każdym innym 
takim segmencie zgodnie z priorytetem płatności 
przewidzianym sekurytyzacją, bez uwzględniania ochrony 
kredytowej stron trzecich bezpośrednio dla posiadaczy pozycji 
w tym segmencie lub w innych segmentach. W tym celu 
wszystkie pozycje sekurytyzacyjne albo tworzą część transzy, 
albo same stanowią transze. Rodzaje transz: 

 
• Transza pierwszej straty (ang. first-loss tranche): transza, 

której przypisuje się wagę ryzyka 1250%, w oparciu o jakość 
kredytową zgodnie z priorytetem płatności przewidzianym 
sekurytyzacją, bez uwzględnienia ochrony kredytowej stron 
trzecich bezpośrednio dla posiadaczy pozycji w danej transzy 
lub w innych transzach. 

 
• Transza mezzanine (podporządkowana): jest to transza 

inna niż transza pierwszej straty, plasująca się poniżej 
najbardziej uprzywilejowanej pozycji w sekurytyzacji i 
poniżej każdej pozycji w sekurytyzacji z ratingiem 
kredytowym 1 w przypadku sekurytyzacji w metodzie 
standardowej, lub z ratingiem 1 lub 2 w przypadku 
sekurytyzacji w metodzie IRB. Wartość ta jest obliczana bez 
uwzględnienia ochrony przed ryzykiem kredytowym 
oferowanym przez strony trzecie bezpośrednio 
posiadaczom pozycji w danej transzy lub w innych 
transzach. 

 
• Transza nadrzędna (ang. senior tranche): każda transza, 

która nie jest transzą pierwszej straty ani transzą mezzanine. 

Jednym z typów transz nadrzędnych są tak zwane transze 

super senior, roszczenia z których zaspokajane są w 

pierwszej kolejności, bez uwzględnienia dla tych celów sum 

należnych na podstawie instrumentów pochodnych na stopy 

procentowe lub kursy walutowe, opłat brokerskich i 

płatności o podobnym charakterze. 
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Tradycyjna sekurytyzacja: sekurytyzacja obejmująca 
ekonomiczne przeniesienie ekspozycji sekurytyzowanych do 
celowych podmiotów sekurytyzacyjnych (SPV), które 
emitują papiery wartościowe. Uzyskuje się to poprzez 
przeniesienie tytułu własności sekurytyzowanych ekspozycji 
z inicjującej instytucji kredytowej lub poprzez 
subpartycypację, która obejmuje w tym celu objęcie 
hipotecznych certyfikatów udziałowych, hipotecznych 
certyfikatów transferowych i podobnych papierów 
wartościowych przez sekurytyzacyjne spółki celowe. Papiery 
wartościowe emitowane przez spółki celowe nie stanowią 
zobowiązań płatniczych inicjującego podmiotu. 

 
Sekurytyzacja syntetyczna: sekurytyzacja, w której podział 
na transze i przeniesienie ryzyka kredytowego uzyskuje się 
poprzez zakup ochrony kredytowej na sekurytyzowane 
ekspozycje, albo poprzez kredytowe instrumenty pochodne 
albo poprzez gwarancje. 

 
Sekrutyzacje multi-seller (pule wierzytelności skupowane od 
różnych banków): w przypadku sekurytyzacji aktywów, 
istnieją struktury, gdzie występuje więcej niż jeden podmiot 
inicjujący. Przyjmuje się, że każdy podmiot inicjujący posiada 
dwie różne pozycje sekurytyzacyjne: jedną jako podmiot 
inicjujący i drugą jako inwestor. W przypadku sekurytyzacji 
zobowiązań sekurytyzacja „multi-seller” dotyczy sytuacji, w 
której zobowiązania wyemitowane dla późniejszej 
sekurytyzacji łącznej zostały wyemitowane przez więcej niż 
jeden podmiot. Przyjmuje się, że podmioty posiadają pozycję 
sekurytyzacyjną jako inwestorzy w swoje własne 
zobowiązania i drugą pozycję jako inwestorzy w zobowiązania 
innych. 

 
Resekurytyzacja: sekurytyzacja, w której ryzyko powiązane z 
pulą ekspozycji bazowych jest dzielone na transze i co 
najmniej jedna z ekspozycji bazowych stanowi pozycję 
sekurytyzacyjną. 

 
Program papierów wartościowych zabezpieczonych 
aktywami (program ABCP): program sekurytyzacji, w ramach 
którego wyemitowane papiery wartościowe zasadniczo 
przyjmują formę papierów komercyjnych z oryginalnym 
terminem wykupu do jednego roku. 

 
Inwestor: podmiot lub strona nie będące podmiotem 
inicjującym lub sponsorem, utrzymująca pozycję 
sekurytyzacyjną. 

Inicjator: 

 
a) Podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio poprzez inne 

podmioty, które kontroluje lub z którymi współpracuje, 
uczestniczy w umowie ustanawiającej zobowiązania lub 
potencjalne zobowiązania dłużnika lub potencjalnego 
dłużnika i inicjuje sekurytyzację ekspozycji. Dla sekurytyzacji 
obejmujących zobowiązania finansowe odpowiadające 
prawom kredytowym w stosunku do emitenta, emitent 
takich zobowiązań finansowych nie jest uznawany za 
inicjującego dla celów obliczania wypłacalności. 

 
b) Podmiot, który nabywa ekspozycje od strony trzeciej, 

ujmuje je w swoim bilansie i poddaje sekurytyzacji. 

 
Sponsor: podmiot nie będący inicjatorem, który ustanawia i 
prowadzi program weksli sekurytyzacyjnych lub inny system 
sekurytyzacji, na podstawie którego ekspozycje nabywane są 
od stron trzecich oraz któremu zasadniczo przyznano 
kredyty płynnościowe lub inne kredyty lub instrumenty 
kredytowe. 

 
8.1.2. Polityka rachunkowości dotycząca sekurytyzacji 
Kryteria usuwania aktywów z bilansu w wyniku sekurytyzacji 
są takie same, jak te ustalone ogólną zasadą usuwania 
aktywów z bilansu. Księgowe ujęcie przeniesienia aktywów 
finansowych zależy od zakresu, w jakim ryzyko oraz korzyści 
związane z przeniesionymi aktywami, są przeniesione na 
stronę trzecią: 

 
1. Jeśli zasadniczo wszystkie ryzyka i korzyści zostają 

przeniesione na strony trzecie, tzn. w ramach sekurytyzacji 
aktywów, gdzie strona przenosząca nie zatrzymuje długu 
podporządkowanego, ani nie udziela wsparcia jakości 
kredytowej nowym posiadaczom, przenoszone aktywa 
finansowe są usuwane z bilansu, a wszelkie prawa czy 
zobowiązania zachowane lub stworzone przy przeniesieniu 
są jednocześnie ujmowane. 

 
2. Jeśli Grupa zachowuje zasadniczo wszystkie ryzyka i korzyści 

związane z przenoszonymi aktywami finansowymi, 
przenoszone aktywa finansowe nie są usuwane z bilansu i 
dalej są wyceniane za pomocą tych samych kryteriów, jakie 
były stosowane przed przeniesieniem. Ujmowane są 
jednakże następujące pozycje: 

 
a. Związane z tym zobowiązanie finansowe jest ujmowane w 

kwocie równej otrzymanemu wynagrodzeniu, a następnie 

wyceniane według kosztu zamortyzowanego kosztu, chyba 

ze spełniono kryteria wyceny według wartości godziwej 

przez rachunek wyników. 
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b. Niewyłączony dochód z przeniesionych aktywów 

finansowych oraz wszelkie koszty poniesione w związku 
z nowym zobowiązaniem finansowym, bez kompensaty. 

 

 
3. Kiedy zasadniczo wszystkie ryzyka i korzyści związane z 

przenoszonymi aktywami finansowymi nie są ani 
przenoszone, ani zachowane, np. w sekurytyzacjach, gdzie 
strona przenosząca zachowuje dług podporządkowany albo 
udziela innego rodzaju wsparcia jakości kredytowej dla 
części przenoszonych aktywów lub w innych podobnych 
przypadkach, dokonuje się poniższego rozróżnienia:  

 
a. Jeśli przenoszący nie zachowuje kontroli nad 

przenoszonymi aktywami finansowymi, usuwa się te 
aktywa z bilansu i oddzielnie ujmuje wszelkie prawa i 
obowiązki zachowane lub stworzone w wyniku 
przeniesienia. 

 
b. Jeśli przenoszący zachowuje kontrolę nad przenoszonymi 

aktywami finansowymi, w dalszym ciągu ujmuje 
przeniesiony składnik aktywów finansowych w bilansie na 
kwotę równą ekspozycji na możliwe zmiany wartości oraz 
ujmuje zobowiązanie finansowe związane z 
przeniesionym składnikiem aktywów finansowych. 
Wartością bilansową netto przeniesionego aktywa i 
związanego zobowiązania będzie zamortyzowany koszt 
zachowanych praw i obowiązków, jeśli przeniesione 
aktywo jest wyceniane według zamortyzowanego kosztu 
lub wartości godziwej zachowanych praw i obowiązków, 
jeśli przeniesione aktywo jest wyceniane w wartości 
godziwej. 

 
W konsekwencji aktywa finansowe zostają wyłączone jedynie, 
jeśli wygasają prawa do przepływów pieniężnych ze 
składników tych aktywów finansowych lub kiedy zasadniczo 
wszystkie ryzyka lub korzyści zostały przeniesione. 

 
Sekurytyzacja syntetyczna nie ma specjalnego ujęcia 
księgowego. Za sekurytyzacje syntetyczne uważa się te 
sekurytyzacje, gdzie bank nabywa ochronę dla całości lub 
części portfela poprzez swap ryzyka kredytowego. 
 

 
8.1.3. Zarządzanie działalnością sekurytyzacyjną 
Grupy 
8.1.3.1. Cele Grupy i zarządzanie w odniesieniu do 

sekurytyzacji 

Grupa określiła szereg celów sekurytyzacji: 

 
• Zarządzanie ryzykiem kredytowym i jego dywersyfikacja: 

transakcje sekurytyzacyjne oraz późniejsza sprzedaż obligacji 
sekurytyzacyjnych na rynku mają na celu zmniejszenie 
koncentracji ryzyka kredytowego, wynikającego w sposób 
naturalny z działalności komercyjnej Grupy. Faktyczne 
przeniesienie ryzyka wynikające z tych transakcji umożliwia 
Grupie optymalizację ekspozycji na ryzyko kredytowe i 
przyczynia się do tworzenia wartości. 

• Uzyskanie płynności: sekurytyzacja umożliwia Grupie 
zmobilizowanie bilansu poprzez przekształcenie aktywów 
niepłynnych w aktywa płynne oraz uzyskanie finansowania 
na rynkach hurtowych poprzez ich sprzedaż lub 
wykorzystanie w charakterze zabezpieczenia. Ponadto 
zachowane pozycje sekurytyzacyjne są wykorzystywane jako 
zabezpieczenie dla dyskonta w EBC. 

 
• Dywersyfikacja źródeł finansowania:  płynność uzyskana 

z sekurytyzacji umożliwia Grupie dywersyfikowanie 
źródeł finansowania pod względem terminów i 
produktów. 

 
Co roku, w oparciu o plan w zakresie płynności i z 
uwzględnieniem pewnych limitów ostrożnościowych 
dotyczących pozyskiwania krótkoterminowego finansowania 
rynkowego, Grupa określa plan emisji i sekurytyzacji na 
każdy rok na poziomie każdego podmiotu zależnego lub 
działalności globalnej; zadanie to jest realizowane przez pion 
finansowy. 

 
8.1.3.2. Rola Grupy w procesie sekurytyzacji 
W procesie sekurytyzacji Grupa występuje głównie jako 
podmiot inicjujący, tzn. jest źródłem pochodzenia bazowych 
aktywów do sekurytyzacji. Jednakże poza inicjowaniem 
odnośnych płatności, Grupa bierze także udział w obsłudze 
kredytów i udzielaniu kredytów podporządkowanych oraz 
występuje jako kontrahent w transakcjach swapowych stóp 
procentowych związanych z sekurytyzacyjnymi spółkami 
celowymi, które uzyskały kredyty. 

 
Ponadto Grupa działa w charakterze inwestora 
nabywającego pozycje sekurytyzacyjnych spółek celowych 
(SPV) pochodzących spoza Grupy. 

 
Grupa jest sponsorem transakcji sekurytyzacyjnych (IM 
Préstamos Cédulas), w których instrumenty bazowe obejmują 
kredyty podporządkowane finansujące fundusze rezerwowe 
różnych obligacji zabezpieczonych hipotecznie wielu 
emitentów. 

 
Grupa występuje także jako podmiot strukturyzujący we 
własne i cudzych transakcjach sekurytyzacji, prowadząc i 
promując nowe struktury (jak w przypadku Trade Maps i 
Secucor). Działalność ta ma związek z odrodzeniem się 
sekurytyzacji jako narzędzia kredytowania realnej 
gospodarki, a zwłaszcza MŚP. 

 
Poniższy wykres przedstawia transakcje sekurytyzacyjne 

przeprowadzone przez Grupę na dzień 31 grudnia 2013 r. 

według obszarów geograficznych. 
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Hiszpania 
31% 

 

 
 
 
 
 
 
 

Wielka Brytania 
23% 

Portugalia 
2% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brazylia 
10% 

 
 
 
 

USA 
34% 

 
Uwaga: Obejmuje pozycje sekurytyzowane w portfelu bankowym i handlowym Grupy. W działalności 
inicjującej reszta Ameryk obejmuje Brazylię (0,8%) i Argentynę (0,003%), a reszta Europy obejmuje 
Włochy (4,8%), kredyty konsumencie w krajach nordyckich (3,8%) i Beneluks (0,4%). 

 
 
 

Jak przedstawiono na wykresie, działalność inicjująca stanowi 
95% sekurytyzacji Grupy, działalność inwestycyjna – 45% 
łącznej sekurytyzacji, natomiast działalność sponsorska 
(skoncentrowana w Hiszpanii) zaledwie 0,1%.  

 
Pełne 84% wolumenu emisyjnego Grupy przypada na Wielką 
Brytanię, Hiszpanię oraz Stany Zjednoczony, a 85% nabytych 
pozycji inwestycyjnych znajduje się w USA, Hiszpanii i Wielkiej 
Brytanii. 

 
8.1.3.3. Ryzyka związane z działalnością sekurytyzacyjną 

Grupy 

Transakcje sekurytyzacyjne są korzystne z punktu widzenia 
kosztów finansowania i zarządzania ryzykiem. Wiążą się one 
jednak z pewnym ryzykiem zarówno dla inicjatora, jak i 
inwestorów. W związku z pełnieniem funkcji inicjatora i 
inwestora w spółkach celowych Grupa Santander narażona 
jest na następujące rodzaje ryzyka: 

 
• Ryzyko kredytowe: ryzyko niewykonania przez 

kredytobiorcę zobowiązań w terminie wymagalności i w 
odpowiedniej formie, co skutkuje utratą wartości aktywów 
bazowych, na których opierają się sekurytyzowane pozycje. 
Ryzyko kredytowe jest szacowane przez zewnętrzne agencje 
ratingowe przypisujące pozycjom sekurytyzacyjnym ocenę 
ratingową.  Maksymalna ekspozycja w Grupie jest 
ograniczona ratingiem (AAA, AA, A, BBB, BB) i rodzajem 
instrumentów bazowych. Ponadto na bieżąco monitoruje się 
publikowane dane o przypadkach niewykonania zobowiązań 
z tytułu instrumentów bazowych, jakość kredytową instytucji 
inicjującej oraz obowiązkowe minimalne wskaźniki i ratingi w 
strukturze, a także dane dotyczące rozproszenia, rozkładu 
geograficznego i rodzaju instrumentów bazowych.  

• Ryzyko wcześniejszej spłaty: jest to ryzyko wcześniejszej 
spłaty całości lub części aktywów stanowiących podstawę 
sekurytyzyacji, na skutek czego pozycje sekurytyzowane 
stają się wymagalne przed umowną datą wymagalności 
aktywów bazowych. Obliczenie przeciętnego okresu życia, 
zwrotu oraz okresu obowiązywania pozycji 
sekurytyzacyjnych stanowi przedmiot – wśród innych 
warunków – założeń na podstawie których określa się 
stopień wcześniejszej spłaty sekurytyzowanych kredytów, 
który może być różny. W Grupie Santander ryzyko to jest 
bliskie zeru, ponieważ umowne terminy zapadalności 
wyemitowanych papierów wartościowych są zazwyczaj 
dłuższe od terminów zapadalności instrumentów bazowych.  

 
• Ryzyko podstawy: ryzyko to powstaje w przypadku 

niedopasowania stóp procentowych lub wymagalności 
sekurytyzowanych aktywów oraz stóp i wymagalności 
pozycji sekurytyzacyjnych. Grupa zabezpiecza to ryzyko 
transakcjami swap. 

 
• Ryzyko kursowe: występuje w przypadku sekurytyzacji, w 

ramach których sekurytyzowane aktywa są denominowane 
w innej walucie niż pozycje sekurytyzacyjne. W Grupie 
Santander ryzyko wynikające z niedopasowania walut 
między instrumentami bazowymi i emitowanymi jest 
zazwyczaj zabezpieczane w strukturze za pomocą transakcji 
swap. Ryzykiem dla rachunku wyników przyjmowanym w 
przypadku obligacji w walutach innych niż EUR zarządza dział 
Aktywnego Zarządzania Portfelami Kredytowymi (ACPM). 

 

• Ryzyko płynności: jest ograniczane za pomocą sekurytyzacji, 

dzięki której naturalnie niepłynne aktywa są przekształcane 

w dłużne papiery wartościowe, przeznaczone do obrotu na 

giełdzie. W przypadku niektórych transakcji 

sekurytyzacyjnych, jak np. transakcje, w których emitowano 
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istotne i jest wyrażane potrzebą pokrycia potencjalnego 
niedopasowania czasowego między płatnościami odsetek 
od instrumentów bazowych i płatnościami odsetek od 
papierów wartościowych. W przypadku Grupy to ryzyko 
jest bardzo niskie i jest ograniczane za pomocą linii 
płynności zawartych w strukturze. Ryzykiem płynności w 
pozycjach w obligacjach zarządza się także poprzez 
ustalenie maksymalnych okresów utrzymania pozycji. 

 
8.1.3.4. Działalność sekurytyzacyjna Grupy Santander  

Na dzień 31 grudnia Grupa była inicjatorem spółek spółkach 
celowych sekurytyzacji tradycyjnej z portfelami bazowymi 
zawierającymi głównie kredyt hipoteczne, kredyty 
konsumencie i kredyty dla firm. Grupa zarządza także 
programem ABCP z portfelem bazowym zawierającym 
weksle komercyjne. Ponadto Grupa jest inicjatorem trzech 
spółek celowych dla sekurytyzacji syntetycznej, których 
aktywa bazowe obejmują głównie kredyty na finansowanie 
projektów oraz hipoteki mieszkalne. 

W odniesieniu do wszystkich tych struktur 
sekurytyzacyjnych, niezależnie od produktu bazowego, 
Grupa Santander uzyskała rating przyznany przez 
zewnętrzne agencje ratingowe Standard & Poor’s, 
Moody’s, Fitch i DBRS. W przypadku, kiedy sekurytyzacja 
jest plasowana na rynku, Grupa uzyskuje ratingi od co 
najmniej dwóch z wyżej wymienionych agencji. 

 
W ramach swojej działalności inwestycyjnej Grupa 
Santander utrzymuje pozycje w sekurytyzacyjnych spółkach 
celowych (SPV) pochodzące od podmiotów spoza Grupy, 
których aktywa bazowe obejmują przede wszystkim 
kredyty korporacyjne i MSO oraz kredyty hipoteczne. 

 

Poniższa tabela zawiera szczegóły pozycji sekurytyzacyjnych 

wyemitowanych i odkupionych przez Grupę jako inicjatora, 

inwestora i sponsora na dzień 31 grudnia 2013 r. w portfelu 

inwestycyjnym i portfelu handlowym. 

 
 

TABELA 53. 
ZAKUPIONE I ZATRZYMANE POZYCJE SEKURYTYZACYJNE PORTFEL BANKOWY  

 
W tys. EUR  31 grudnia 2013 r.   W tys. EUR 31 grudnia 2012 r.                    

 
Uwaga: W ramach metody RBA pozycje sekurytyzacyjne są przedstawiane przed zastosowaniem zmniejszeń. 

 
Inicjator Inwestor Sponsor Inicjator Inwestor Sponsor 

 
Pozycje 

wyemitowa
ne 

Pozycje 
zachowane 

Pozycje 
zakupione 

Pozycje 
zakupione 

Pozycje 
zachowane 

Pozycje 
zakupione 

Pozycje 
zakupione 

Pozycje 
zakupione 

Tradycyjna sekurytyzacja         

Hipoteki mieszkalne 51.733.274 24.404.644 799.494 - 62.531.310 26.940.480 1.282.105 - 

Hipoteki komercyjne 62.277 - 27.205 - 215.890 - 49.326 - 

Karty kredytowe - - 177.977 - - - 121 - 

Leasing finansowy 426.433 426.433 - - 580.089 580.089 - - 

Kredyty dla korporacji lub 
MŚP traktowanych jako 
korporacje 

 
 

14.179.337 

 
 

13.495.370 

 
 

1.502.601 

 
 

- 

 
 

19.541.013 

 
 

18.687.161 

 
 

713.892 

 
 

- 

Kredyty konsumenckie 28.736.716 13.041.522 773.241 - 25.542.446 13.157.836 1.174.836 - 

Należności 2.273.501 1.387.385 - - 2.992.615 1.960.079 - - 

Obligacje zabezpieczone 
hipotecznie  

450.000 - - - 450.000 - - - 

Pozostałe 3.079.616 2.299.102 638.930 - 3.786.716 3.502.109 1.328.728 - 

Resekurytyzacje         

Pozycje sekurytyzacyjne - - 552.880 45.646 791.077 250.227 88.400 47.710 

Sekurytyzacja syntetyczna         

Hipoteki mieszkalne 595.512 - - - 815.344 790.562 - - 

Pozostałe 1.170.970 1.017.999 - - 1.282.458 1.115.242 - - 

RAZEM 102.707.636 56.072.455 4.472.328 45.646 118.528.957 66.983.784 4.637.408 47.710 
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TABELA 54. 
ZAKUPIONE I ZATRZYMANE POZYCJE SEKURYTYZACYJNE. PORTFEL HANDLOWY 

 
W tys. EUR 31 grudnia 2013 r. W tys. EUR 31 grudnia 2012 r. 

 

 
 
 

Inwestor 

 
 

Sponsor  

  
 
 

Inicjator 

 
 

Inwestor 

 
 

Sponsor  

Pozycje 
zachowane 

Pozycje 
zakupione 

Pozycje 
zakupione 

 Pozycje 
zachowane 

Pozycje 
zakupione 

Pozycje 
zakupione 

PORTFEL ABS         
Tradycyjna sekurytyzacja        
Hipoteki mieszkalne 15.645 313.813 -  38.295 242.396 - 

Kredyty dla korporacji lub MŚP traktowanych jako 
korporacje 

134 37.797 -  345 48.338 - 

Kredyty konsumenckie 13.617 32.397 -  876 15.781 - 

Pozostałe - 39.589 -  - 50.070 - 

Resekurytyzacje        
Pozycje sekurytyzacyjne - - 86.893  - - 132.339 

PORTFEL KORELACYJNY         
Koszyki syntetyczne  - 158.782 -  - 128.253 - 

RAZEM 29.395 582.379 86.893  39.516 484.839 132.339 

 
Uwaga: Uwzględniono pozycje w portfelu handlowym wyceniane według ceny rynkowej. 

 
 

Poniższa tabela zawiera dane dotyczące sald głównych 
funduszy sekurytyzacyjnych zainicjowanych przez Grupę na 
dzień 31 grudnia 2013 r.: 

 
TABELA 55. 
STAN ZAINICJOWANYCH SEKURYTYZACYJNYCH SPV Z NAJWIĘKSZYM SALDEM 

W tys. EUR 31 grudnia 2013 r. 
 

SALDO WYEMITOWANE SALDO ODKUPIONE 

Ekspozycje bilansowe  
 

 
 

Sekurytyzacyjne 
spółki celowe 

 

 
 
 

Wskaźnik 

 

 
 

 Transze 
nadrzędne 

 

 
 

Transze 
mezzanine  

 

 
 

Transze 
pierwszej 
straty 

 

 
 

 Transze 
nadrzędne 

 

 
 
Transze 

mezzanine  

 

 
 

Transze 
pierwszej 
straty 

 
 

Ekspozycje 
pozabilansowe 

 
Hipoteki mieszkalne 

       
Fosse 10.068.922 551.873 3.646.354 - - 3.646.354 - 

 
Hipoteki mieszkalne 

       
Holmes Trustee 10.398.165 645.892 3.034.665 - 119.947 3.034.665 - 

 
Hipoteki mieszkalne 

       
Langton 7.069.358 - 1.860.322 7.069.358 - 1.860.322 - 

 Kredyty dla korporacji lub 
MŚP traktowanych jako 
korporacje 

       
        

Santander        
Empresas8 4.741 - 2.599.401 - - 2.599.401 4.741 

 Kredyty dla korporacji lub 
MŚP traktowanych jako 
korporacje 

       
        

Pymes        
Santander7 1.360.000 340.000 612.800 1.360.000 340.000 340.800 272.000 

Santander Pozostałe aktywa        
Empresas 10 246.615 - 1.925.820 225.818 - 1.880.657 65.961 

SantanderDrive- 
Kredyty konsumenckie 

       
AutoReceivables-        
Trust2013-5 808.450 284.831 119.183 - - 119.183 - 

Germany- 
Kredyty konsumenckie 

       
Consumer        
2013-1UG 973.031 180.000 19.000 973.031 180.000 19.000 - 

 Hipoteki mieszkalne        
UCI18 984.259 - 82.500 477.383 - 29.762 29.494 

 Hipoteki mieszkalne        
UCI16 844.154 - 142.850 130.327 - 661 - 

GoldenBar- Kredyty konsumenckie        
StandAlone2012-2 713.551 253.957 15.668 713.551 253.957 15.668 - 

GoldenBarSecuritisati
on- 

Kredyty konsumenckie        
ProgrammeIV2009-1 648.000 152.000 76.862 648.000 152.000 43.982 32.879 
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Prowadząc działalność sekurytyzacyjną jako inicjator i 
inwestor, Grupa przestrzega wymogów standardu 56 bis 
Okólnika CBE 3/2008 w zakresie obowiązku zachowania 
udziału ekonomicznego oraz wymogów określonych w 
procedurze oraz politykach kontroli dotyczących 
sekurytyzacyjnych spółek celowych (SPV) utworzonych przed 1 
stycznia 2011 r. W odniesieniu do wszystkich sekurytyzacji 
zainicjowanych po 1 stycznia 2011 r., Grupa: 

 
• zachowuje minimalny udział ekonomiczny 5%. 

 
• udostępnia inwestorom informacje o ryzykach związanych z 

inwestycją przed nabyciem oraz umożliwia bieżące 
monitorowanie inwestycji. Informacje te obejmują dane o 
kryteriach ryzyka dla sekurytyzowanych ekspozycji, które 
zawsze są takie same jak dla ekspozycji niesekurytyzowanych 
w bilansie strony inicjującej. 

Dla wszystkich pozycji sekurytyzacyjnych w portfelu 
inwestycyjnym zainicjowanych po 1 stycznia 2011 r. Grupa: 

 
• przeprowadza badanie due diligence, tak aby ryzyko 

związane z inwestycją było znane przed nabyciem oraz aby 
umożliwić bieżące monitorowanie inwestycji. 

 
• sprawdza, czy inicjator sekurytyzacji zachowuje minimalny 

udział ekonomiczny 5%. 

 
Ponieważ Grupa Santander przestrzega tych wymogów, nie 
obowiązuje nadwyżka kapitałowa. 

 
Działalność sekurytyzacyjna Grupy w roku 2013  

W roku 2013 Grupa była inicjatorem 26 spółek celowych 
sekurytyzacji tradycyjnej. Wyemitowane papiery wartościowe 
w 70% opierały się na kredytach konsumenckich, a w 24% na 
kredytach dla firm. 

 
Grupa zachowuje 47% pozycji sekurytyzowanych we 
wszystkich transakcjach zainicjowanych w roku 2013. Tylko 
w jednej spółce celowej powołanej w roku 2013 następuje 
istotne przeniesienie ryzyka kredytowego. 
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TABELA 56. 
POCZĄTKOWE WYEMITOWANE SALDO, WG RODZAJU SEKURYTYZOWANYCH AKTYWÓW, Z POZYCJI SEKURYZACYJNYCH SPÓŁEK CELOWYCH (SPV) 
POWOŁOWANYCH W ROKU 2013 

 

W tys. EUR 31 grudnia 2013 r. W tys. EUR 31 grudnia 2012 r. 
 
 
 
Rodzaj aktywów bazowych Saldo początkowe Saldo odkupione  Saldo początkowe Saldo odkupione 

Tradycyjna sekurytyzacja      

Hipoteki mieszkalne 767.000 758.444  - - 

Kredyty dla korporacji lub MŚP traktowanych jako 
korporacje 4.990.000 4.805.477  5.064.000 5.064.000 

Kredyty konsumenckie 14.618.290 4.593.199  12.010.446 4.108.042 

Pozostałe  
381.637 10.617  - - 

OGÓŁEM 20.756.927 10.167.737  17.074.446 9.172.042 

 
 

Działalność sekurytyzacyjna Grupy koncentrowała się w: 

 
• USA, gdzie wyemitowano 29% pozycji sekurytyzacyjnych 

spółek celowych powołanych w roku 2013. 

 
• Europie: Hiszpania odpowiada za 34% emisji Grupy. Warto 

także zwrócić uwagę na emisje Consumer Finance w 
Niemczech i Wielkiej Brytanii, które odpowiadały za 19% i 
5% emisji Grupy w 2013 r. 

 
Poniższy wykres pokazuje rozkład geograficzny 
sekurytyzacyjnych spółek celowych powołanych w roku 
2013: 

 
 

 
GEOGRAFICZNY ROZKŁAD 
SEKURYTYZACYJNYCH SPÓŁEK CELOWYCH 

 
 

 
 

USA 
28% 

Hiszpania 
32% 

 
 
 

Wielka Brytania 
5% 

Kraje nordyckie 
11% 

 

 
 
 
 
 
 
Włochy 
4% 

 
 
 
 
 

 
Niemcy 
18% 

 
 
Beneluks 
2% 
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9. RYZYKO RYNKOWE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1. Działalność obarczona ryzykiem rynkowym 
 

 
Niniejszy rozdział zawiera informacje dotyczące 

działalności obarczonej ryzykiem rynkowym oraz opisuje 

zmiany czynników ryzyka oraz wynikami w roku 2013, 

rozróżniając pomiędzy działalnością handlową i ryzykami 

strukturalnymi. W rozdziale opisano także metodologie i 

miary stosowane w Grupie Santander 
 
 

Wycena, kontrola i monitoring ryzyka rynkowego dotyczą 
wszystkich operacji, w których zakłada się ryzyko zmian cen 
rynkowych. Ryzyko to wynika ze zmiany czynników ryzyka 
(stopy procentowej, kursu wymiany, instrumentów 
kapitałowych, spreadu kredytowego, cen towarów i 
zmienności każdego z tych czynników) oraz z ryzyka 
płynności różnych produktów i rynków, gdzie Grupa 
prowadzi działalność. 

 
Działalność można podzielić na segmenty według 
rodzajów ryzyka: 

 
a) Działalność handlowa: ta pozycja obejmuje usługi 

finansowe dla klientów, operacje handlowe oraz 
zajmowanie pozycji głównie w instrumentach o stałym 
dochodzie, instrumentach kapitałowych i w walutach 
obcych. 

 
b) Ryzyka strukturalne: Obejmują ryzyka rynkowe związane z 

bilansem bez portfela handlowego, tj.: 

 
• Strukturalne ryzyko stopy procentowej: ryzyko wynikające 

z niedopasowania terminów wymagalności z terminami 
przeszacowania aktywów i pasywów ujętych w bilansie. 

 
• Strukturalne ryzyko walutowe/zabezpieczenie wyników: 

ryzyko walutowe wynikające z walut, w których zostały 
dokonane inwestycje w spółki podlegające konsolidacji i 
niepodlegające konsolidacji (strukturalna pozycja 
wymiany). Kategoria obejmuje także pozycje 
zabezpieczające ryzyko walutowe przyszłych wyników 
generowanych w walutach innych niż euro (zabezpieczenie 
wyników). 

• Strukturalne ryzyko inwestycji kapitałowych: obejmuje 
inwestycje kapitałowe w niekonsolidowane spółki 
finansowe i niefinansowe oraz portfele przeznaczone do 
sprzedaży powodujące powstanie ryzyka kapitałowego. 

 
9.2. Działalność handlowa 

 
 

Standardową metodologią stosowaną w odniesieniu do 
działalności handlowej przez Grupę Santander w roku 2013 
była wskaźnik wartości narażonej na ryzyko (VaR). VaR 
mierzy maksymalną oczekiwaną stratę przy danym poziomie 
ufności i horyzoncie czasowym.. 

 
Wskaźnik ten jest stosowany, ponieważ jest łatwy do 
obliczenia i zapewnia dobre odniesienie do poziomu ryzyka 
ponoszonego przez Grupę. Jednocześnie stosuje się inne 
miary, dzięki czemu Grupa sprawuje lepszą kontrolę nad 
ryzykiem na wszystkich rynkach, gdzie prowadzi działalność. 

 
Jednym z narzędzi jest analiza scenariuszy, która polega na 
tworzeniu scenariuszy behawioralnych dotyczących 
poszczególnych zmiennych finansowych i określaniu ich 
wpływu na wyniki poprzez odniesienie do działalności Grupy. 
Takie scenariusze mogą replikować wcześniejsze zdarzenia 
(np. kryzysy), lub też mogą to być prawdopodobne scenariusze 
niezwiązane z przeszłością. Określa się co najmniej trzy rodzaje 
scenariuszy: prawdopodobne, poważne i ekstremalne. W 
połączeniu z VaR umożliwiają one uzyskanie bardziej 
kompletnego spektrum profilu ryzyka. 

 
Zgodnie z zasadą niezależności jednostek biznesowych dział 

ryzyka rynkowego codziennie monitoruje pozycje każdej 

jednostki oraz pozycje globalne poprzez wszechstronną 

kontrolę zmian w portfelach, gdzie celem jest wykrywanie 

ewentualnych incydentów i natychmiastowe ich 

korygowanie. Codzienne sporządzanie sprawozdania z 

dochodów jest znakomitym wskaźnikiem poziomu ryzyka, 

ponieważ pozwala dostrzec wpływ zmian zmiennych 

finansowych na portfele. 
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Ze względu na nietypowy charakter, zarządzanie 
instrumentami pochodnymi i kredytami jest kontrolowane 
każdego dnia z zastosowaniem odpowiednich mierników. 
W przypadku instrumentów pochodnych kontrola dotyczy 
wrażliwości na zmiany cen instrumentu bazowego (delta i 
gamma), zmienności (vega) i w czasie (theta). W 
odniesieniu do zarządzania kredytami systematycznie 
ocenia się miary takie jak wrażliwość na spread, przypadki 
braku realizacji zobowiązań w wyniku wahań sprzecznych 
z założeniami modelu oraz koncentracje pozycji według 
poziomu oceny ratingowej, itp. 

 

9.2.1. Wartość narażona na ryzyko (VaR) 
Metodologia obliczania VaR w Grupie Santander obejmuje 

symulację historyczną z poziomem ufności 99% i 

jednodniowym horyzontem czasowym. Dokonuje się korekt 

statystycznych w celu umożliwienia szybkiego i efektywnego 

uwzględnienia najnowszych wydarzeń mających wpływ na 

poziom przyjętego ryzyka. Obecnie wszystkie jednostki 

stosują symulację historyczną z pełną aktualizacją wyceny z 

wyjątkiem Hiszpanii, gdzie poza zastosowaniem tej 

metodologii w odniesieniu do niektórych portfeli wykonuje 

się symulację historyczną z wykorzystaniem przybliżeń za 

pomocą szeregu Taylora dla większości portfeli. 

Grupa stosuje ramy czasowe dwóch lat, czyli dane codzienne 
z 520 dni, uzyskane retrospektywnie od daty referencyjnej 
obliczenia VaR. Codziennie obliczane są dwie wartości: jedna 
przez zastosowanie wykładniczego wskaźnika spadku, co 
powoduje zmniejszenie wagi w funkcji czasu do 
najwcześniejszych odczytów, oraz druga – z jednolitą wagą 
dla wszystkich obserwacji. Raportowana wartość VaR to 
wyższa z tych dwóch liczb. 

 

Na koniec roku 2013 Grupa Santander uzyskała zgodę 
Banku Hiszpanii na stosowanie modelu wewnętrznego 
ryzyka rynkowego do wyliczania kapitału regulacyjnego w 
portfelach handlowych spółki matki Grupy Santander oraz 
dla jednostek w Chile, Portugalii i Meksyku. 

 
Celem Grupy jest stopniowe rozszerzanie tej zgody na 
dalsze jednostki posiadające portfel handlowy, zgodnie z 
planem stopniowego wdrożenia przedłożonym Bankowi 
Hiszpanii. Łączna wartość kapitału regulacyjnego obliczana 
z wykorzystaniem modelu wewnętrznego obejmuje sumę 
liniową poszczególnych wartości kapitału regulacyjnego 
jednostek objętych zgodą Banku Hiszpanii bez 
uwzględnienia dywersyfikacji jednostek. 
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TABELA 57. 
VaR WG OBSZARU GEOGRAFICZNEGO 

 

W mln EUR. grudzień 2013 
 

 
Horyzont jednodniowy 

 
 

 
Minimum 

 

 
Średnio 

 

 
Maximum 

 

 
Koniec roku 

Działalność handlowa ogółem Ogółem 9,4 17,4 25,6 13,1 

 Skutek dywersyfikacji (9,6) (16,2) (34,7) (12,3) 

 VaR stopy 
procentowej 

8,1 12,7 21,3 8,5 

 VaR instrumentów kapitałowych  2,1 5,6 11,7 4,7 

 VaR kursów walutowych  1,6 5,4 14,5 4,7 

 VaR spreadu 
kredytowego 6,1 9,6 16,4 7,2 

 VaR towarowy 0,1 0,3 0,7 0,3 

Europa Ogółem 8,2 13,9 21,6 9,9 

 Skutek dywersyfikacji (7,6) (14,1) (26,8) (9,0) 

 VaR stopy 
procentowej 

6,1 9,3 18,5 6,6 

 VaR instrumentów kapitałowych  1,6 4,3 9,2 2,6 

 VaR kursów walutowych  1,4 5,2 14,2 3,7 

 VaR spreadu 
kredytowego 

4,2 9,0 15,1 5,8 

 VaR towarowy 0,1 0,3 0,7 0,3 

Ameryka Łacińska Ogółem 3,9 11,1 24,1 6,9 

 Skutek dywersyfikacji (1,2) (5,3) (16,1) (6,7) 

 VaR stopy 
procentowej 

3,6 9,6 22,1 5,9 

 VaR instrumentów kapitałowych  0,8 3,2 8,1 2,9 

 VaR kursów walutowych  0,7 3,5 11,7 4,7 

USA i Azja Ogółem 0,4 0,8 1,7 0,5 

 Skutek dywersyfikacji 0,0 (0,4) (1,1) (0,2) 

 VaR stopy 
procentowej 

0,3 0,7 1,5 0,5 

 VaR instrumentów kapitałowych  0,0 0,1 1,8 0,0 

 VaR kursów walutowych  0,1 0,4 1,2 0,2 

Działalność globalna Ogółem 0,9 1,5 2,3 2,0 

 Skutek dywersyfikacji (0,1) (0,3) (0,8) (0,5) 

 VaR stopy 
procentowej 

0,2 0,3 0,6 0,4 

 VaR instrumentów kapitałowych  0,9 1,5 2,3 2,1 

 VaR kursów walutowych  0,0 0,1 0,1 0,0 

 

 

Podsumowując, średnia wartość VaR rynkowej działalności 
handlowej Grupy w 2013 r. wynosiła 17,4 mln EUR pomimo 
utrzymującej się zmienności na rynkach spowodowanej 
kryzysem długu państwowego w Europie. Ponadto w 
zestawieniu z innymi, porównywalnymi grupami finansowymi, 
można powiedzieć, że Grupa w dalszym ciągu miała profil 
handlowy o niskim ryzyku. Zarządzając tym profilem w sposób 
dynamiczny, Grupa może zmienić strategię tak, aby 
wykorzystać możliwości pojawiające się w niepewnym 
otoczeniu. 

 
Uwaga: Dalsze informacje dotyczące dystrybucji i zmian historycznych 
wartości VaR oraz instrumentów ustrukturyzowanych znaleźć można w 
Rozdziale 7.2 Raportu z zarządzania ryzykiem w Raporcie Rocznym. 

9.2.2. VaR w warunkach skrajnych 
Metodologia obliczania VaR w warunkach skrajnych jest 
prawie taka sama, jak w przypadku wyliczania zwykłego VaR. 
Jedyne różnice to: 

 
• Okienko czasowe obserwacji czynników: obliczając VaR w 

warunkach skrajnych, wykorzystuje się dane z 250 dni a nie z 
520 dni, jak w przypadku standardowego VaR. 

 
• W odróżnieniu od typowego VaR, VaR w warunkach 

skrajnych nie stanowi wyższej z wartości wyliczanych przez 

zastosowanie jednolitej wagi i wykładniczego wskaźnika 

spadku. Jest ono wyliczane bezpośrednio z jednolitą wagą 

dla wszystkich obserwacji. 
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Wszystkie pozostałe aspekty metodologii oraz dane 
stanowiące podstawę do obliczania wartości VaR w warunkach 
skrajnych są takie same, jak w przypadku standardowego VaR. 

 
Aby wyznaczyć okres obserwacji, Metodologia przeprowadziła 
analizę historyczną podzbioru czynników ryzyka rynkowego 
wybranych na podstawie analizy eksperckiej najistotniejszych 
pozycji księgowych. Analiza obejmowała departamenty 
skarbowe jednostek posiadających na dzień 31 grudnia 2013 r. 
zgodę Banku Hiszpanii na stosowanie modelu wewnętrznego 
ryzyka rynkowego, czyli Santander Hiszpania, Chile, Portugalia i 
Meksyk.  

 
9.2.3. Narzut kapitałowy na narastające ryzyko 
W odniesieniu do ryzyka kredytowego związanego z 
portfelami handlowymi oraz zgodnie z rekomendacjami 
Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego oraz 
obowiązującymi przepisami wprowadzono dodatkowy 
miernik narastającego ryzyka niewykonania zobowiązań 
(IRC). 

 
Wskaźnik ma ujmować ryzyko zmian ratingu i narastające 
ryzyko niewykonania zobowiązań, które nie jest 
wychwytywane w VaR poprzez pomiar zmiany odnośnych 
spreadów kredytowych. IRC oblicza się dla obligacji o stałym 
dochodzie emitowanych przez sektor publiczny i prywatny, 
instrumentów pochodnych od obligacji i kredytowych 
instrumentów pochodnych. 

 
Metoda stosowana do obliczania IRC, zasadniczo podobna 
do metody stosowanej do ryzyka kredytowego dla pozycji 
nieprzeznaczonych do obrotu, opiera się na bezpośrednim 
pomiarze rozkładu strat w percentylu 99,9. Stosuje się 
metodę Monte Carlo pozwalającą na obliczenie rozkładu 
strat w oparciu o mapowanie instrumentów finansowych. 

 
Przy wyliczaniu IRC Santander przyjmuje przedział ufności 
99,9% oraz horyzont kapitałowy 1 roku. 

 
9.2.4. Testy warunków skrajnych 
Obecnie stosuje się kilka scenariuszy testów warunków 
skrajnych: 

 
• scenariusze VaR: symulują one zmienne rynkowe w ramach 

trzech lub sześciu odchyleń standardowych w obie strony od 
średniej. Scenariusze te pomagają określić profil ryzyka 
portfela. 

 
• Scenariusze historyczne: scenariusze są budowane na 

podstawie istotnych zdarzeń historycznych i 

wykorzystywane do przewidywania maksymalnych strat, 

jakie mogłyby nastąpić, gdyby te zdarzenia się ziściły. 

 
• Scenariusze poważnych kryzysów: stosuje się ekstremalne 

scenariusze w oparciu o zmienne rynkowe, które nie są 
zgodne ze scenariuszami historycznymi. 

 
• Prawdopodobne scenariusze: kolejna opcja polega na 

przeprowadzaniu testów warunków skrajnych z 
wykorzystaniem scenariuszy opartych na oczekiwaniach 
przyszłych zachowań rynku. Oczekiwania te opierają się na 
scenariuszach, które nie są aż tak ekstremalne, jak 
scenariusze warunków skrajnych. 

Przy określaniu scenariuszy, jakie mają być zastosowane w 
odniesieniu do portfeli, dokonuje się rozróżnienia pomiędzy 
dwoma przypadkami: 

 
• Scenariusze globalne wspólne dla wszystkich jednostek. Są 

one określane globalnie i każda jednostka jest 
odpowiedzialna za wyliczanie ruchów zmiennych, które jej 
dotyczą. 

 
„Nagły kryzys”: scenariusz ad hoc przewidujący nagłe 
wstrząsy rynkowe. Wzrost krzywej stopy procentowej, 
gwałtowne spadki na rynkach akcji, zdecydowane 
umocnienie się dolara wobec innych walut, wzrost 
zmienności oraz spreadów kredytowych. 

 
• „Kryzys 9-11”: scenariusz historyczny dotyczący ataków z 

11 września 2001 r., które wywarły istotny wpływ na 
rynek USA i na rynki światowe. Obejmuje dwa 
scenariusze: I) scenariusz maksymalnej zakumulowanej 
straty do najgorszego momentu kryzysu oraz II) 
scenariusz maksymalnej straty jednodniowej. Oba 
scenariusze zakładają gwałtowne załamanie się rynków 
akcji, spadki stóp procentowych na najważniejszych 
rynkach oraz wzrosty na rynkach wschodzących, a także 
umocnienie się dolara w stosunku do wszystkich 
pozostałych walut. 

 
• „Kryzys subprime”: scenariusz historyczny kryzysu 

rynkowego spowodowanego kryzysem kredytów 
subprime w Stanach Zjednoczonych. Analiza ma na celu 
uchwycenie wpływu zatoru płynnościowego na rynkach 
na wyniki. Scenariusz przeprowadzany jest w dwóch 
horyzontach czasowych: jedno- i dziesięciodniowym; oba 
warianty zakładają gwałtowne załamanie się rynków akcji, 
spadki stóp procentowych na najważniejszych rynkach, 
wzrosty stóp procentowych na rynkach wschodzących, a 
także umocnienie się dolara w stosunku do innych walut. 

 
• „Kryzys państwowy”: bardziej pesymistyczny scenariusz niż 

wdrażany przez CEBS od 15 kwietnia do 1 września 2010 r. 
w celu zmierzenia wytrzymałości banków na wstrząsy 
rynkowe. Ze względu na międzynarodowy zakres 
działalności Grupy, wyodrębniono cztery strefy 
geograficzne (USA, Europa, Ameryka Łacińska oraz Azja), 
przy czym scenariusz zakłada wzrost krzywej stopy 
procentowej, spadki i dużą zmienność na rynkach akcji, 
wzrost spreadu kredytowego oraz deprecjację euro i walut 
Ameryki Łacińskiej oraz wzrost wartości walut azjatyckich 
w stosunku do dolara. 

 
Co miesiąc pod nadzorem globalnego komitetu ds. ryzyka 
kredytowego opracowuje się skonsolidowany test warunków 
skrajnych z objaśnieniami najważniejszych wahań wyników dla 
różnych scenariuszy i jednostek. Wdrożono także mechanizm 
sygnałów alarmowych, dzięki któremu szef danej jednostki 
jest powiadamiany, gdy zgodnie ze scenariuszem przewiduje 
się wysoką stratę, zarówno w kategoriach historycznych, jak i 
kapitału zużytego przez dany portfel. 

Analizę testów warunków skrajnych przeprowadza się 

stosując te same metodologie dla wszystkich subportfeli 

objętych modelem wewnętrznym ryzyka rynkowego 
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Poniższa tabela przedstawia wyniki na dzień 31 grudnia 2013 r. 

według czynników ryzyka (stopa procentowa, instrumenty 

kapitałowe, waluty, spread kredytowy, towary oraz zmienność 

tych czynników) w scenariuszu, gdzie stosuje się zmienność 

równą sześciu odchyleniom standardowym w rozkładzie 

normalnym. Scenariusz ustala się poprzez przyjęcie zmiany 

przedstawiającej najwyższą potencjalną stratę w portfelu 

globalnym dla każdego czynnika ryzyka. 

 
TABELA 58. 
SCENARIUSZE WARUNKÓW SKRAJNYCH. MAKSYMALNA ZMIENNOŚĆ (NAJBARDZIEJ PESYMISTYCZNY WARIANT) 

 
 

W mln EUR. grudzień 2013 r. 

 Stopa 
proc
ento

wa 

 

 
Instrumenty 

kapitałowe 

Waluty  
obce 

Spread 
kredytowy 

 

 
Towary 

 

 
Ogółe

m 
Ogółem -51,3 -21,5 -27,3 -30,3 -0,2 -130,6 

Europa -17,2 -7,7 -14,5 -24,5 -0,2 -64,1 

Ameryka Łacińska -30,4 -13,8 -12,7 0,0 0,0 -56,9 

USA -2,5 0,0 -0,1 0,0 0,0 -2,6 

Działalność globalna -1,2 0,0 0,0 -5,8 0,0 -7,0 
 

 
 

Wyniki analizy pokazują, że przy założeniu, iż zmiany 
określone w tym scenariuszu faktycznie wystąpią, Grupa 
poniosłaby stratę ekonomiczną w portfelach handlowych w 
kwocie 130,6 mln EUR w wycenie według wartości rynkowej 
(MtM). Strata ta rozkładałaby się na Europę (stopy 
procentowe, waluty i spready kredytowe) oraz Amerykę 
Łacińską (stopy procentowe i instrumenty kapitałowe). 

 
9.2.5. Weryfikacja historyczna 
Celem ogólnym weryfikacji historycznej jest sprawdzenie 
trafności modelu wyliczania wartości narażonej na ryzyko 
(VaR), tzn. akceptacja lub odrzucenie modelu stosowanego 
do oszacowania maksymalnej straty na portfelu dla 
pewnego poziomu ufności i danego horyzontu czasowego. 

 
Weryfikację historyczną przeprowadzają na poziomie 
lokalnym lokalne jednostki kontroli ryzyka rynkowego. 
Jednostka konsolidująca ryzyko rynkowe jest 
odpowiedzialna za raportowanie weryfikacji historycznej na 
poziomie skonsolidowanym. Należy zauważyć, że 
metodologia weryfikacji historycznej jest stosowana w 
sposób identyczny do wszystkich subportfeli objętych 
modelem wewnętrznym ryzyka rynkowego. 

 
Test weryfikacji historycznej polega na porównaniu prognoz 
VaR z założeniem pewnego poziomu ufności i horyzontu 
czasowego z faktycznymi stratami poniesionymi w 
horyzoncie czasowym równym założonemu.  

 
Określono trzy rodzaje weryfikacji historycznej: 

 
• Czysta weryfikacja historyczna: dzienna wartość VaR jest 

porównywana z wynikami uzyskanymi bez uwzględniania 
wyników śróddziennych lub zmian pozycji w portfelu. 
Metoda ta jest stosowana do sprawdzenia trafności 
poszczególnych modeli używanych do wyceny i pomiaru 
ryzyka poszczególnych pozycji. 

• Nieczysta weryfikacja historyczna bez marż lub prowizji: 
dzienna VaR jest porównywana z dziennymi wynikami 
netto, w tym wynikami operacji śróddziennych, z 
wyłączeniem uzyskanych marż i prowizji. Metoda ta ma na 
celu przedstawienie obrazu ryzyka śróddziennego 
przyjmowanego w departamentach skarbowych Grupy. 

 
Dla celów kalibracji i kontroli skuteczności wewnętrznych 
systemów pomiaru i zarządzania ryzykiem rynkowym, w 2012 
r. Grupa regularnie przeprowadzała wymagane testy i analizy 
odniesienia, które wykazały rzetelność modelu. 

 
Liczba wyjątków 

O wyjątku mówimy zawsze wtedy, gdy zaobserwowane 
dzienne straty lub zyski przekraczają szacunki VaR. Liczba 
(lub odsetek) odnotowanych wyjątków stanowi jeden z 
najbardziej intuicyjnych wskaźników dokładności modelu. 

 
Poziom ufności dla VaR jest jednym ze wskaźników liczby 
wyjątków oczekiwanych w danym oknie czasowym. Jeśli, na 
przykład, przy wyliczaniu dziennego VaR zakłada się 99% 
poziom ufności, wartość percentyla rozkładu dla stóp 
procentowych to 1. i 99. w rachunku wyników, w związku z 
czym oczekiwany odsetek wyjątków w badanym okresie 
wynosi 2% (1% w wyniku nadwyżki zysku i 1% w wyniku 
nadwyżki strat). 
 
Liczba wyjątków istotnie wyższa lub niższa od oczekiwanej 
może, ale nie musi sygnalizować, że wykorzystywany model 
VaR nie jest rzetelny. Dane z rachunku wyników oraz 
oszacowana wartość VaR mogą posłużyć za podstawę do 
opracowania metody testowania hipotez weryfikującej 
występowanie takiej relacji. 
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Okres pomiędzy wyjątkami 

Poziom ufności dla VaR jest jednym ze wskaźników liczby 
wyjątków oczekiwanych w danym oknie czasowym. 
Przykładowo, jeżeli dzienna wartość VaR jest obliczana przy 
założeniu 99% poziomu ufności (1. i 99. percentyl), średni 
czas, jaki upłynie pomiędzy wystąpieniem wyjątków to ok. 
50 dni. 

 
Podobnie jak w przypadku częstotliwości wyjątków, 
testowanie hipotez może zostać wykorzystane do walidacji 
modelu VaR w oparciu o okres, który upłynął pomiędzy 
wyjątkami. 

 
Odległość pomiędzy wyjątkami 

Podczas gdy VaR przewiduje z pewnym 
prawdopodobieństwem podejmowane ryzyko, przeciętna 
nadwyżka (lub spodziewany niedobór) stanowi w 
odniesieniu do tego prawdopodobieństwa wskaźnik 
średniej straty po przekroczeniu VaR. Badanie to należy 
uwzględnić w toku analizy raportu weryfikacji historycznej, 
aby oszacować potencjalne straty przekraczające poziom 
VaR. 

 
Wyniki dzienne a wartość narażona na ryzyko 

Walidacja modelu VaR nie może opierać się jedynie na 
analizie liczby i rodzaju wyjątków występujących w 
określonych ramach czasowych. Konieczna jest zatem 
obserwacja innych wskaźników, pozwalająca zagwarantować 
spójność modelu. Jednym z nich jest stosunek wyników 
dziennych do wartości narażonej na ryzyko. 

Stosunek ten definiuje się jako: 

 
• Wyniki, wyrażone jako odsetek VaR, we wszystkie dni, w 

których nie występują wyjątki (straty lub zyski). 

 
• Średnia arytmetyczna wyników. 

 
Odsetek powinien być bliski wartości określonej przez poziom 
ufności VaR, ponieważ im wyższy wybrany poziom ufności, tym 
wyższa szacowana wartość VaR (i tym niższe wyniki wyrażone 
jako odsetek tej wartości). 

 

Jeżeli zaobserwowany odsetek znacząco przewyższa 
oczekiwania, oznacza to, że nastąpiło niedoszacowanie ryzyka i 
konieczne jest zweryfikowanie modelu. Z kolei fakt, że odsetek 
jest istotne niższy od oczekiwanego, wskazuje na przeszacowanie 
ryzyka i konieczność korekty modelu VaR, przy czym taki wynik 
może być pożądany, jeśli naszym celem jest konserwatywne 
szacowanie ryzyka. 
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Poniższa tabela przedstawia liczbę wyjątków na dzień 
31/12/2013 w jednostkach posiadających zgodę na 
stosowanie modelu wewnętrznego: 

 

Wyjątki Status modelu 

Hiszpania 0 Ważny 

Chile 1 Ważny 

Portugalia 2 Ważny 

Meksyk 2 Ważny 

 
 

Wyjątek w Chile to wynik zmienności kursu wymiany 
CLP/USD w dniu 6/12/2013. Wyjątki w Portugalii były 
wynikiem dużej zmienności krzywej euro 
zaobserwowanych 28 stycznia i 20 czerwca. Z kolei wyjątki 
w Meksyku wiązały się z dużą zmiennością 
długoterminowej krzywej dla peso meksykańskiego 20 
czerwca i ostrym spadkiem krzywej UDI 27 czerwca. 

 
Jak widać, w żadnym z obszarów liczba wyjątków nie 
przekroczyła czterech, w związku z czym wskaźnik IDR 
obliczany w oparciu o liczbę wyjątków z weryfikacji 
historycznej był równy 0. 

 
Korekty wyceny 

Wartość godziwa instrumentu finansowego jest obliczana z 
zastosowaniem odpowiedniego modelu wyceny. Czasem, w 
przypadku braku notowań rynkowych umożliwiających 
porównanie cen, konieczna jest korekta wyceny. 

 
Do źródeł ryzyka należą niepewne parametry modelu, brak 
płynności emitentów aktywów bazowych, niska jakość danych 
rynkowych lub niedostępność czynników ryzyka (czasami 
najlepszą alternatywą jest wykorzystanie modeli 
ograniczonych z ryzykiem kontrolowanym). W takich 
sytuacjach powszechną praktyką w branży jest obliczanie i 
stosowanie korekt wyceny. Praktyka ta stosowana jest także 
przez Santander, pozwalając Grupie na uwzględnienie 
poniższych źródeł ryzyka modelu: 

 
• W przypadku rynków o stałym dochodzie ryzyko modelu 

obejmuje m.in. korelację pomiędzy indeksami 
instrumentów o stałym dochodzie, brak modelowania 
spreadu bazy stochastycznej, ryzyko kalibracji i zmienność 
modelowania. Źródłem ryzyka mogą być także szacunki 
danych rynkowych. 

 
• Przykładami ryzyka modelu na rynkach instrumentów 

kapitałowych są niesymetryczność modelowania oraz wpływ 
stochastycznych stóp procentowych, korelacja oraz 
modelowanie dla wielu krzywych. Ryzyko może także 
wynikać z zarządzania zabezpieczeniami płatności cyfrowych, 
płatności na żądanie i barierami. Pod uwagę należy wziąć 
także źródła ryzyka wynikające z szacowania danych 
rynkowych, takich jak dywidendy i korelacje dla opcji typu 
quanto oraz composite w koszykach. 

• Podstawowym wskaźnikiem dla konkretnych instrumentów 
finansowych powiązanych z kredytami hipotecznymi 
gwarantowanymi przez instytucje finansowe w Wielkiej 
Brytanii (które podlegają regulacjom rządowym i są 
częściowo przez rząd finansowane) oraz instrumentów 
pochodnych opartych na bazowych aktywach w formie 
nieruchomości, jest Halifax Houce Price Index (HPI). W tych 
przypadkach założenia obejmują szacunki w zakresie wzrostu 
i zmienności HPI w przyszłości, wskaźnika śmiertelności oraz 
domniemanych spreadów kredytowych. 

 
• Rynki inflacyjne są narażone na ryzyko modelu z racji 

niepewności dotyczącej modelowania struktury korelacji 
pomiędzy różnymi stopami inflacji (wskaźniki wzrostu cen 
konsumpcyjnych). Kolejnym źródłem ryzyka może być 
spread cen kupna-sprzedaży swapów powiązanych z 
inflacją. 

 
• Rynki walutowe są narażone na ryzyko modelu w związku z 

niesymetrycznością modelowania oraz wpływem 
stochastycznych stóp procentowych, a także korelacją dla 
instrumentów opartych na wielu aktywach. Ryzyko może 
wynikać także z danych rynkowych, w związku z brakiem 
płynności określonych par walut. 

 
9.2.6. Wewnętrzne zatwierdzanie modeli ryzyka 
W celu oceny adekwatności modeli dla celów zarządczych i 
regulacyjnych, jednostka ds. ryzyk rynkowych w dziale 
Zatwierdzania Wewnętrznego weryfikuje teoretyczne 
podstawy modelu, jakość danych wykorzystanych do jego 
budowy, sposób wykorzystania modelu oraz proces ładu 
korporacyjnego. W roku 2013 przeprowadzono kilka badań 
walidacyjnych w różnych jednostkach, w tym: 

 
• IRC. We wrześniu 2013 r. zakończono kolejną walidację 

modelu IRC. Celem walidacji była ocena statusu modelu 
oraz wydanie opinii na temat proponowanej nowej 
metodologii wyliczania strat w związku ze zmianą ratingu. 

 
• Wielka Brytania. Na wniosek PRA w 2013 r. 

przeprowadzono szereg testów walidacyjnych modeli VaR i 
Risk Not in VaR. 

 
• Portugalia. Kolejna walidacja modelu wewnętrznego 

ryzyka rynkowego zaakceptowanego przez Bank Hiszpanii 
w roku 2010 została zakończona w grudniu 2013 r. 

 
• Chile. Trwająca właśnie kolejna walidacja modelu 

wewnętrznego ryzyka rynkowego zaakceptowanego przez 
Bank Hiszpanii w roku 2010 zostanie zakończona na 
początku roku 2014 r. 

 

• Brazylia. Walidacja modelu ryzyka rynkowego 

przeprowadzana na wniosek BACEN, który zapoczątkował 

przegląd w roku 2012, została zakończona w marcu 2013 r. 
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9.3. Strukturalne ryzyko rynkowe 
 
 

9.3.1. Ryzyko stopy procentowej 
Grupa analizuje wrażliwość marży odsetkowej netto i 
wartość rynkową kapitału na zmiany stóp procentowych. 
Wrażliwość wynika z luk przeszacowania terminów 
zapadalności i stóp procentowych w poszczególnych 
pozycjach bilansu.  

 
Podejmuje się działania finansowe mające na celu 
doprowadzenie tej pozycji do stanu pożądanego przez Grupę 
w oparciu o bilansową pozycję stóp procentowych oraz z 
uwzględnieniem sytuacji rynkowej i perspektyw. Działania te 
są różnorodne, od przyjmowania pozycji na rynkach do 
ponownego określania cech stopy procentowej produktów 
komercyjnych. 

 
Wskaźniki stosowane przez Grupę do kontrolowania ryzyka 
stóp procentowych w ramach tych działań to: luka stopy 
procentowej, wrażliwość marży odsetkowej netto oraz 
wartości rynkowej kapitału na zmiany stóp procentowych, 
różnica w zapadalności aktywów i pasywów oraz wartość 
narażona na ryzyko (VaR) dla celów obliczania kapitału 
ekonomicznego. 

 
Luka stopy procentowej aktywów i pasywów 
Analiza luki stopy procentowej koncentruje się na opóźnieniach 
lub niedopasowaniu czasowym między zmianami wartości 
aktywów, pasywów oraz pozycji pozabilansowych. Daje ona 
podstawowe pojęcie o strukturze bilansu i pozwala wykrywać 
ryzyko stopy procentowej wynikające z koncentracji terminów 
wymagalności. Jest także narzędzie przydatnym w szacowaniu 
wpływu możliwych zmian stopy procentowej na marżę 
odsetkową netto lub wartość rynkową kapitału. 

 
Wszystkie pozycje bilansowe i pozabilansowe podlegają 
dezagregacji według przepływów i zanalizowane pod kątem 
przeszacowania/ wymagalności. Jeśli jakaś pozycja nie 
posiada umownego terminu wymagalności, stosuje się 
wewnętrzny model analizy oraz szacowania terminów i 
wrażliwości.  

 
Wrażliwość marży odsetkowej netto (NIM) 
Wrażliwość marży odsetkowej netto stanowi miarę 
oczekiwanych naliczonych odsetek za konkretny okres (12 
miesięcy) w reakcji na przesunięcie krzywej rentowności. 

 
Jest ona obliczana poprzez przeprowadzenie symulacji 
marży odsetkowej netto, zarówno dla scenariusza z 
przesunięciem krzywej rentowności, jak i dla sytuacji 
bieżącej. Wrażliwość jest różnicą między wynikami obu 
wyliczeń. 

Wrażliwość wartości rynkowej kapitału (MVE) 
Wartość rynkowa kapitału (MVE) to miara uzupełniająca 
względem wskaźnika NIM. 

 
Mierzy ona ryzyko stopy procentowej wpisane w wartość 
rynkową kapitału w oparciu o wpływ zmian stóp 
procentowych na wartość bieżącą aktywów i pasywów 
finansowych. 

 
Traktowanie pasywów bez określonego terminu 

zapadalności 
W modelu korporacyjnym łączne salda rachunków bez 
ustalonej wymagalności są klasyfikowane jako salda stabilne 
i niestabilne. 

 
Klasyfikacja przeprowadzana jest z wykorzystaniem modelu 
opartego na wzajemnych relacjach pomiędzy saldami i ich 
średnimi kroczącymi. 

 
Ten uproszczony model pozwala oszacować strumień 
miesięcznych przepływów pieniężnych będących podstawą 
obliczania wskaźników NIM oraz MVE. 

 
Model opiera się na parametrach wymienionych poniżej: 

 
• Parametry właściwe dla produktu. 

 
• Parametry zachowań klienta (łączące analizę danych 

historycznych z oceną ekspercką). 

 
• Dane rynkowe. 

 
• Historyczne dane portfelowe.  

 
Traktowanie przedterminowej spłaty niektórych 
aktywów 
Obecnie problem przedterminowej spłaty w Grupie dotyczy 
głównie kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu w 
podmiotach, gdzie krzywe stopy procentowej istotne dla 
bilansu (tj. dla portfela inwestycyjnego obejmującego 
kredyty hipoteczne o stałym oprocentowaniu) utrzymują się 
na niskim poziomie. W tych jednostkach ryzyko 
przedterminowej spłaty jest modelowane i może być 
stosowane z pewnymi zmianami w odniesieniu do aktywów 
bez określonego terminu zapadalności (karty kredytowe i 
podobne produkty). 

 
Niemożliwe jest bezpośrednie zastosowanie standardowych 
technik pomiaru wartości opcji ze względu na złożoność 
czynników, które wpływają na wcześniejszą spłatę kredytów 
przez kredytobiorców. Modele wyceny opcji łączy się więc z 
empirycznymi modelami statystycznymi, które mają na celu 
uchwycenie zachowań w zakresie wcześniejszych spłat. 
Poniżej wymieniono niektóre z czynników, mających wpływ 
na przedterminowość spłaty: 
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• Stopy procentowe: różnica pomiędzy oprocentowaniem 

stałym kredytu hipotecznego a stopą rynkową, według 
której kredyt mógłby zostać zrefinansowany, wyłączając 
opłaty z tytułu wcześniejszej spłaty lub zmiany 
harmonogramu spłat. 

 
• Starzenie się: przedterminowe spłaty są na ogół rzadsze 

na początku okresu istnienia instrumentu (podpisanie 
umowy), a z upływem czasu ich częstotliwość wzrasta i 
stabilizują się. 

• Sezonowość: przedterminowe spłaty zdarzają się na ogół 
w konkretnych terminach. 

 
• Wypalenie: tempo wcześniejszych spłat maleje w miarę 

zbliżania się daty wymagalności: 

 
a) Wiek: wskazuje na niższy poziom wcześniejszych spłat. 

 
b) Cash pooling: określa kredyty, które już przetrwały wiele 

spadków stóp procentowych jako bardziej stabilne. 

Innymi słowy, kiedy portfel kredytów przeszedł przez co 

najmniej jeden cykl zniżkujących stóp procentowych, 

Ekspozycja we wszystkich krajach jest niewielka w stosunku 

do budżetu rocznego oraz kwoty kapitału. Ogólnym trendem 

w roku 2013 było utrzymanie lub zmniejszenie ekspozycji. 

 
Na koniec grudnia 2013 r. wrażliwość jednorocznej marży 

odsetkowej netto na równoległy wzrost o 100 punktów 

basowych skupiał się na krzywej stopy procentowej dla euro, 

dolara oraz funta szterlinga. Największy udział miały tu bank 

dominujący z kwotą 111 mln EUR, spółka zależna w USA z 

kwotą 54 mln USD oraz Santander UK z kwotą 39 mln GBP. 

Wrażliwość marży odsetkowej netto dla pozostałych walut 

wymienialnych była nieistotna. 
 
 

 
 WRAŻLIWOŚĆ NIM NA WZROST I SPADEK O 100 PB  
w %  

 

a co za tym idzie wysokich poziomów przedterminowej 
spłaty, prawdopodobieństwo przedterminowej spłaty 
pozostałych kredytów jest o wiele niższe. 

c) Pozostałe: mobilność geograficzna, czynniki 
demograficzne i społeczne, przychód do dyspozycji itd. 

 
 
 
 

Wielka 
Brytania 

21,3% 

 
USA 

8,4% 

Reszta 
0,4% 

 
 
 
 

Bank dominujący 
70,0% 

 

Zbiór relacji ekonometrycznych, których celem jest 
uchwycenie skutków powyższych czynników, to tzw. model 
wcześniejszej spłaty, czyli prawdopodobieństwo 
wcześniejszej spłaty kredytu lub puli kredytów. 

 
Wartość narażona na ryzyko (VaR)  
VaR dla działalności bilansowej i portfeli inwestycyjnych jest 
obliczana w taki sam sposób jak dla portfeli handlowych: 
przeprowadza się symulację historyczną z poziomem ufności 
99% i jednodniowym horyzontem czasowym. Tak jak w 
przypadku portfeli handlowych przyjmuje się dwuletnie 
okno czasowe, czyli dane pozyskane z 520 dni, 
retrospektywnie od daty referencyjnej obliczenia VaR. 

 
 

 
 
 
 
Pozostałe: Portugalia, SCF, SCUSA, Polska i BPI 

 
 

W tym samym okresie najistotniejsza wrażliwość MVE na 
równoległy wzrost o 100 punktów bazowych skupiła się na 
krzywej rentowności euro, gdzie największy udział miał bank 
dominujący z kwotą 1.478 mln EUR. W odniesienie do 
krzywych dla dolara i funta szterlinga wrażliwość wyniosła, 
odpowiednio, 285 mln USD i 16 mln GBP. 

 
 

WRAŻLIWOŚĆ MVE NA WZROST I SPADEK O 100 PB  
w %  

 
Wpływ fluktuacji stóp procentowych na wartość 
rynkową instrumentów kapitałowych i marżę 
odsetkową netto 

 
Europa i Stany Zjednoczone 
W środowisku niskich stóp procentowych na dojrzałych 

rynkach zasadą było utrzymywanie bilansu z pozytywną 

wrażliwością marży odsetkowej netto na krótkoterminowe 

wzrosty stóp procentowych. W przypadku wartości rynkowej 

instrumentów kapitałowych kierunek ryzyka jest określany 

długoterminowymi oczekiwaniami co do stóp procentowych 

 

 
 
 

Wielka 
Brytania 

0,7% 

 

 
USA 

6,7% 

Reszta 
6.5% 

 

 
 
 
 
 
 

Bank dominujący 
86,1% 

na każdym rynku w oparciu o wskaźniki trendów 

ekonomicznych.

Pozostałe: Portugalia, SCF, SCUSA, Polska i BPI 
 

 
 

Poniższe tabele ukazują strukturę terminów wymagalności 

bilansowego ryzyka stopy procentowej w spółce matce i 

Santander UK na koniec grudnia 2013 r. 
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BANK DOMINUJĄCY:  LUKA STOPY PROCENTOWEJ 1 (31 GRUDNIA 2013 R.) 
W mlm euro 

 Ogółem 3 miesiące  1 rok 3 lata 5 lat  >5 lat Brak wrażliwości 

Aktywa 408.298 163.941 78.854 23.913 12.690 21.056 107.844 

Pasywa  408.298 139.231 73.936 72.089 24.836 33.441 64.766 

Pozycje pozabilansowe - (15.974) (2.378) 13.411 3.509 1.433 - 

Luka netto  - 8.736 2.540 (34.766) (8.637) (10.952) 43.078 
 

 

 SANTANDER UK: LUKA PRZESZACOWANIA STOPY PROCENTOWEJ 2 (31 GRUDNIA 2013 R.) 
W mln EUR 

 Ogółem 3 miesiące  1 rok 3 lata  5 lat  >5 lat Brak wrażliwości 

Aktywa 287.814 190.079 21.650 48.057 12.761 301 14.966 

Pasywa  287.814 182.894 38.628 23.061 14.815 638 27.778 

Pozycje pozabilansowe - 407 8.555 (4.970) (3.790) (187) (15) 

Luka netto  - 7.591 (8.423) 20.026 (5.843) (524) (12.828) 

 
 
 

Ogólnie rzecz biorąc, luki ujmowane według koszyka 
zapadalności są utrzymywane na bardzo niskich poziomach w 
stosunku do rozmiaru bilansu, a celem jest zminimalizowanie 
ryzyka stopy procentowej.  

Ameryka Łacińska 
Ze względu na kontekst makroekonomiczny oraz 
stopień dojrzałości rynków wrażliwość marży odsetkowej 

 
EWOLUCJA PROFILU STRUKTURALNEGO RYZYKA STOPY 
PROCENTOWEJ W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ 
Wrażliwość na wzrost i spadek o 100 pb w mln EUR 

 
NIM MVE 

916 

757 

netto (NIM) w regionie była zróżnicowana. 754  
663 

718

 
 

Tak więc, istnieją obszary, w których bilanse pozostały 

nastawione na wzrosty stóp procentowych oraz inne, gdzie 

pozostały nastawione na spadki stóp procentowych. 

W odniesieniu do wrażliwości MVE w przypadku większości 

bilansów średni okres życia aktywów był dłuższy niż 

zobowiązań (ujemna wrażliwość na podwyżkę stóp). 

 
 
 

89 126 

 
 

 
101 

 

 
94 103 

W roku 2013 ryzyko w najważniejszych lokalizacjach zostało 

obniżone lub utrzymane na tym samym poziomie. Ekspozycja 

we wszystkich krajach jest niewielka w stosunku do budżetu 

rocznego oraz kwoty kapitału 

Gru 12 Mar 13 Cze 13 Wrze 13 Gru 13 

 
Dla Ameryki Łacińskiej jako całości konsumpcja ryzyka na 

grudzień 2013 r., mierzona wrażliwością marży odsetkowej 

netto na równoległy wzrost o 100 punktów bazowych 3, 

wyniosła 103 mln EUR (89 mln EUR w grudniu 2012 r.). Jak 

widać na poniższym wykresie, ponad 95% tego ryzyka 

koncentrowało się w trzech krajach: Brazylii, Chile i Meksyku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Luka łączna dla wszystkich walut w bilansie banku dominującym, wyrażona w EUR. 

2. Luka łączna dla wszystkich walut w bilansie Santander UK, wyrażona w EUR. 

3. Wartości beta są wykorzystywane do agregacji wrażliwości różnych krzywych. 
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 WRAŻLIWOŚĆ NIM NA ZMIANY O 100 PB 
% całości 

 
 

 
 
 

Meksyk 
27,6% 

Pozostałe 
2,9% 

 

 
 
 

Brazylia 
53,7% 

 
 
 
 

 
Chile 

15,8% 
 

Pozostałe: Argentyna, Panama, Peru, Portoryko, Santander Overseas i Urugwaj. 

 
 

Na koniec grudnia 2013 r. konsumpcja ryzyka dla regionu 
mierzona wrażliwością wartości rynkowej kapitału na 
wzrost o 100 pb 4 wyniosła 718 mln EUR (916 mln EUR w 
grudniu 2012 r.). Jak widać na poniższym wykresie, ponad 
90% ryzyka koncentrowało się w trzech krajach: Brazylii, 
Chile i Meksyku. 

 
 
 

WRAŻLIWOŚĆ MVE NA WZROST I SPADEK O 100 PB  
w %  

 

Pozostałe 
7,6% 

 

Meksyk 
19,7% 

 
 

 
 

Chile 
14,3% 

Brazylia 
58,4% 

 
 
 

Pozostałe: Argentyna, Panama, Peru, Portoryko, Santander Overseas i Urugwaj. 

 

Poniższe tabele ukazują strukturę terminów wymagalności 

bilansowego ryzyka stopy procentowej w Brazylii na koniec 

grudnia 2013 r. 
 
 

BRAZYLIA: LUKA STOPY PROCENTOWEJ5
 

 

W mln EUR 31 grudnia 2013 

 
 

 
Ogółem 

 

 
3 miesiące  

 

 
1 rok 

 

 
3 lata  

 

 
5 lat  

 

 
>5 lat 

 

 
Brak wrażliwości 

Aktywa 158.399 71.197 22.683 19.896 9.169 7.428 28.027 

Pasywa  158.399 88.456 17.659 10.495 3.473 3.371 34.945 

Pozycje pozabilansowe - 5.293 1.101 -6.854 302 159 - 

Luka - -11.967 6.126 2.547 5.997 4.216 -6.918 

 
 
 
 
 
 

 
4. Wartości beta są wykorzystywane do agregacji wrażliwości różnych krzywych. 

5. Luka łączna dla wszystkich walut w bilansie Brazylii, wyrażona w EUR. 
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VaR dla strukturalnego ryzyka stopy procentowej bilansu 

Oprócz badania wrażliwości stóp procentowych (mierzy się 
wahania o +/- 25, +/-50, +/-75 and +/- 100 bp), Santander 
monitoruje strukturalne ryzyka stopy procentowej w bilansie, 
stosując inne metody, jak np. analiza scenariuszowa i 
szacowanie VaR, wykorzystując w tym celu metodologię 
podobną jak dla portfeli handlowych. 

 
Poniższa tabela przedstawia średnią, minimalną, 
maksymalną oraz końcoworoczną wartość VaR dla ryzyka 
strukturalnego stopy procentowej w ostatnich trzech latach: 

 

BILANSOWE STRUKTURALNE RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ (VAR) 
VaR przy 99% poziomie ufności, perspektywa jednodniowa. w mln EUR 

 
 

 
2013 

Minimum Średnio Maksimum 
Koniec 
roku 

Strukturalne ryzyko 
stopy procentowej 
(VAR)* 

580.6 782.5 931.0 681.0 

Skutek dywersyfikacji (142.3) (164.7) (182.0) (150.3) 

Europa i USA 607.7 792.5 922.0 670.0 

Ameryka Łacińska 115.2 154.6 191.0 161.3 

 
 

 2012 

Minimum Średnio Maksimum 
Koniec 
roku 

Strukturalne ryzyko 
stopy procentowej 
(VAR)* 

361.7 446.4 525.7 517.5 

Skutek dywersyfikacji (78.1) (124.4) (168.1) (144.9) 

Europa i USA 334.4 451.4 560.8 552.0 

Ameryka Łacińska 105.5 119.5 133.0 110.3 

 
 2011 

Minimum Średnio Maksimum 
Koniec 
roku 

Strukturalne ryzyko 
stopy procentowej 
(VAR)* 

256.0 273.1 328.1 238.1 

Skutek dywersyfikacji (97.9) (116.8) (109.6) (99.3) 

Europa i USA 231.8 258.2 295.3 295.3 

Ameryka Łacińska 122.1 131.7 142.4 132.1 

 
Obejmuje VaR według spreadu kredytowego w portfelach ALCO. 

 

9.3.2. Strukturalne ryzyko walutowe/zabezpieczenie 
wyników  
Działania te monitoruje się poprzez codzienny pomiar 
pozycji, VaR i wyników. 

 
9.3.3. Strukturalne ryzyko kapitałowe 
Działania te są monitoruje się poprzez comiesięczny pomiar 
pozycji, VaR i wyników. 

 
Uwaga: Dalsze informacje na temat strukturalnego ryzyka 
kapitałowego znaleźć można w Rozdziale 7.2 Raportu Rocznego. 

 

 
Działania uzupełniające: 

 
Kalibracja i testy 

Testowanie historyczne polega na wykonywaniu analizy 
porównawczej między szacunkami VaR i codziennymi „czystymi” 
wynikami (tzn. zyski lub straty na portfelu na koniec 
poprzedzającego dnia wyceniane według cen dnia następnego). 
Celem tych testów jest zweryfikowanie i przedstawienie miary 
dokładności modeli stosowanych do obliczania VaR. 

 

Weryfikacja historyczna przeprowadzana przez Grupę Santander 
jest zgodna co najmniej z zaleceniami Komitetu Bazylejskiego w 
zakresie weryfikacji systemów wewnętrznych stosowanych do 
pomiaru ryzyk finansowych i zarządzania nimi. Ponadto Grupa 
Santander wykonuje także testy weryfikacji hipotez: testy 
nadwyżki, testy normalności, współczynnik korelacji rang 
Spearmana, średnie miary nadwyżki itp.  

 

Modele oceny są regularnie kalibrowane i testowane przez 
wyspecjalizowaną jednostkę. 

 
Koordynacja z innymi obszarami 

W celu zmniejszania ryzyka rynkowego, codziennie 
podejmowane są wspólne działania z innymi obszarami. 
Koordynacja dotyczy głownie uzgadniania pozycji, ryzyk i 
wyników. 

 

 

 

 

W 2013 r. strukturalne ryzyko stopy procentowej, 

mierzone z wykorzystaniem jednodniowej wartości VaR 

przy założonym poziomie ufności 99%, wyniosło średnio 

782mln EUR. Europa i Stany Zjednoczone miały znacznie 

większy udział w tej wartości niż Ameryka Łacińska. 

Szczególnie zauważalny jest wysoki stopień dywersyfikacji 

między tymi dwoma obszarami i wzrost zmienności na 

rynkach wschodzących na koniec roku 2013. 
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System kontroli: 

 
Ustalanie limitów 

Proces ustalania limitów jest wykonywany jednocześnie z 
budżetowaniem i stanowi narzędzie ustalania aktywów i 
pasywów dla każdego rodzaju działalności. Ustalanie limitów 
to proces dynamiczny, reagujący na poziom ryzyka 
uważanego za akceptowalne przez wyższe kierownictwo. 

 
Cele struktury limitów 

Cele struktury limitów są następujące: 

 
• Określenie i ograniczenie w sposób sprawny i wszechstronny 

głównych rodzajów ponoszonego ryzyka finansowego, aby 

były spójne z zarządzaniem biznesowym i określoną 

strategią. 

 
• Skwantyfikowanie i przekazanie obszarom biznesowym 

informacji o poziomie ryzyka i profilu akceptowalnym przez 
wyższe kierownictwo, aby można było uniknąć 
niepożądanego ryzyka. 

 
• Zapewnienie elastyczności obszarom biznesowym w zakresie 

sprawnego i terminowego przyjmowania ryzyka 
finansowego, w zależności od zmian rynkowych oraz w celu 
wdrożenia strategii biznesowej pod warunkiem 
nieprzekroczenia akceptowalnego poziomu ryzyka. 

 
• Umożliwienie jednostkom biznesowym podejmowanie 

ryzyka, które chociaż mieszczące się w ramach 

ostrożnościowych, jest wystarczające do osiągnięcia 

zaplanowanych wyników. 

 
• Ograniczenie zakresu produktów i instrumentów bazowych, 

jakie może używać każda jednostka skarbowa z 

uwzględnieniem takich cech, jak model i systemy oceny, 

płynność odnośnych dokumentów itp. 
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10. RYZYKO PŁYNNOŚCI I FINANSOWANIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.1. Analiza bilansu i pomiar ryzyka płynności 

 
 

Niniejszy rozdział zawiera opis strategii finansowania 

stosowanej przez Grupę i jej spółki zależne przez ostatnie 

pięć lat ze specjalnym naciskiem na trendy w zakresie 

płynności w roku 2013. 

Ukazano w nim zmiany wskaźników zarządzania płynnością 

oraz trendy biznesowe i rynkowe będące siłą napędową tych 

zmian. Rozdział zawiera ponadto opis jakościowy 

perspektyw finansowania Grupy i jej głównych rynków w 

zbliżającym się roku. Więcej informacji na ten temat można 

znaleźć w Rozdziale 8 Raportu Rocznego.  
 

Decyzje dotyczące finansowania i płynności są podejmowane 
w oparciu o szczegółowe informacje dotyczące aktualnej 
sytuacji Grupy (otoczenie, strategia, bilans i pozycja w 
zakresie płynności), przyszłego zapotrzebowania podmiotów 
na płynność (projekcje płynności) oraz dostępności i statusu 
źródeł finansowania na rynkach hurtowych. Celem Grupy jest 
utrzymanie optymalnego poziomu płynności, 
umożliwiającego pokrycie wymogów płynnościowych w 
krótszej i dłuższej perspektywie przy wykorzystaniu 
stabilnych źródeł finansowania, w sposób pozwalający na 
optymalizację wpływu kosztów na rachunek zysków i strat. 

 
Osiągnięcie tego celu wymaga monitorowania struktury 
bilansu, przygotowania krótko- oraz długoterminowych 
prognoz płynnościowych oraz ustalenia podstawowych miar 
płynności. 

 
Jednocześnie Grupa przeprowadza testy warunków 

skrajnych, umożliwiających identyfikację dodatkowych 

potrzeb, które mogą pojawić się w następstwie 

różnorodnych negatywnych chociaż mało prawdopodobnych 

zdarzeń. Takie ewentualne zdarzenia mogą mieć różnoraki 

wpływ na poszczególne pozycje bilansowe lub źródła 

finansowania (możliwość odnawiania finansowania 

hurtowego, odpływ depozytów, pogorszenie się jakości 

aktywów płynnych itp.), czy to w związku z warunkami 

panującymi na rynku, czy indywidualnymi warunkami 

mającymi wpływ na Grupę. 

Podstawowe wskaźniki wykorzystywane do kontroli ryzyka 
płynności można podzielić na dwie kategorie: dynamiczne i 
statyczne. Wskaźniki dynamiczne to przede wszystkim luka 
płynności, natomiast głównym wskaźnikiem statycznym jest 
bilansowa pozycja strukturalna netto. 

 
Grupa uzupełnia powyższe wskaźniki o szereg scenariuszy 
warunków skrajnych. 

 
i. Luka płynności 

Luka płynności dostarcza informacji o umownych i 
oczekiwanych wpływach i wypływach pieniężnych z 
wykorzystaniem hipotez dla danego okresu. Badanie to jest 
przeprowadzane dla wszystkich głównych walut, w których 
Grupa prowadzi swoją działalność. 

 
Najważniejsza analiza prowadzona w oparciu o lukę 
płynności to analiza finansowania hurtowego.  Wskaźnik 
wynikający z tej analizy jest wykorzystywany w celu 
zapewnienia wystarczających płynnych aktywów na pokrycie 
minimalnego horyzontu płynnościowego przy założeniu, że 
finansowanie hurtowe nie zostanie odnowione w momencie 
zapadłości. Horyzont ten wynosi w Santander 90 dni. 

 
Na koniec 2013 r. wszystkie podmioty były w dobrej sytuacji 
w odniesieniu do horyzontów ustalonych dla tego 
scenariusza. 

 
ii. Pozycja strukturalna netto 

Wskaźnik mierzy racjonalność struktury finansowania 
bilansu. Grupa dąży do zaspokojenia swoich potrzeb 
strukturalnych (działalność kredytowa, środki trwałe itp.) 
poprzez odpowiednie połączenie źródeł hurtowych ze 
stabilną bazą klientów detalicznych. 



 

NAJWAŻNIEJSZE JEDNOSTKI I POZYCJE BILANSOWE 
Grudzień 2013 r. W mld EUR 

 Aktywa  

razem  
Kredyty  

netto 
Depozyty* Śr/dł term 

finansowanie 

hurtowe** 
Hiszpania 280.5 159.8 184.7 67.9 

Portugalia 41.8 24.5 24.2 2.1 

SCF 70.4 56.0 30.9 10.2 

Polska 25.1 16.2 18.5 0.5 

Wielka Brytania 323.7 231.0 187.5 66.6 

Brazylia 133.9 66.4 61.5 20.4 

Meksyk 48.4 22.3 24.7 1.6 

Chile 38.6 28.8 21.0 6.8 

Argentyna 7.9 5.1 5.9 0.0 

USA 54.6 37.7 35.5 8.4 

OGÓŁEM 1,115
.5 

668.
9 

611.
4 

184.5 

* Obejmuje detaliczne papiery komercyjne w Hiszpanii. 

** Średnio/długoterminowe emisje na rynku, sekurytyzacje oraz inne formy 
zabezpieczonego finansowania na rynkach, a także fundusze pozyskane z linii FHLB. 
Wszystkie przedstawione wg wartości nominalnej. 
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Na koniec roku 2013 Grupa posiadała strukturalną nadwyżkę 
płynnościową w wysokości 150.000 mln EUR, co stanowiło 
16% pasywów netto i był to wynik korzystniejszy niż na 
początku kryzysu gospodarczego (33.000 mln EUR, czyli 4% 
pasywów netto w grudniu 2008 r.). 

 
 Sytuacja największych podmiotów Grupy także była 
zadowalająca – były one w stanie zaspokoić swoje strukturalne 
potrzeby finansowe, korzystając ze stabilnych źródeł 
finansowania. Kluczowe parametry bilansu przedstawiono 
poniżej: 

Analiza scenariuszowa 

Grupa uzupełnia powyższe wskaźniki o szereg scenariuszy 
warunków skrajnych. Głównym celem analizy scenariuszowej 
jest identyfikacja aspektów krytycznych w każdym 
potencjalnym kryzysie oraz określenie optymalnych metod 
zarządzania sytuacją kryzysową. 

 
Jednostki Grupy wykorzystują trzy rodzaje scenariuszy w 
analizie płynności. Są to scenariusze systemowe, 
idiosynkratyczne i hybrydowe. Ze względu na charakter 
swojej działalności, Grupa dostosowała scenariusze tak, aby 
uwzględniały one zarówno lokalne kryzysy systemowe, jak i 
kryzys globalny. Te trzy powyższe scenariusze stanowią 
standardową analizę minimum, a jej wyniki wszystkie 
jednostki Grupy przedstawiają wyższemu kierownictwu. 
Dodatkowo każda jednostka opracowuje scenariusze ad hoc 
odzwierciedlające istotne ryzyka historyczne lub ryzyka 
płynności typowe dla danego środowiska. 

 
Na koniec 2013 r. scenariusz potencjalnego kryzysu 
systemowego, który dotknąłby finansowanie hurtowe dla 
wszystkich jednostek mających siedzibę w Hiszpanii, 
pokazał, że Grupa Santander zachowałaby odpowiednią 
pozycję płynnościową. Wskaźnik horyzontu płynności 
hurtowej w Hiszpanii (zawarty we wskaźnikach luki 
płynności) wykazał, że rezerwa płynnościowa pokrywa 
wszystkie terminy zapadalności finansowania hurtowego w 
okresie ponad 90 dni. 
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10.2. Strategia finansowania i zmiany w 
płynności w 2013 r. 

 

 
BILANS PŁYNNOŚCI GRUPO SANTANDER, NA KONIEC ROKU 
2013* 
w % 

 

10.2.1. Strategia finansowania 
Ogólne trendy strategii finansowania i zarządzania płynnością 
w spółkach zależnych Santander w ostatnich pięciu latach były 
następujące: 

 
• Istotne tworzenie płynności przez działalność detaliczną ze 

względu na wolniejszy przyrost akcji kredytowej oraz 

zwiększony nacisk na pozyskiwanie środków klientów. W 

ciągu pięciu lat od grudnia 2008 r. kredyty Grupy (bez 

transakcji repo) wzrosły o 47.000 mln EUR (+7%). 

 
 
 

Kredyty klientów 

netto 73% 
 
 
 
 
 

Aktywa trwałe 9% 

 
 
 

Depozyty klientów 67%  
** 

 

 
 
 
 

Finansowanie średnio+ 
i długoterminowe 20%  

Kapitał własny (8,7%) 
11%  i inne  pasywa (2,7%) 

Aktywa finansowe 

18% 

 

 
Aktywa 

 

 
Pasywa 

2%    Finansowanie 

krótkoterminowe  

Jednocześnie, dzięki koncentrowaniu się na płynności w 
trakcie kryzysu finansowego i zdolności oddziałów do 
pozyskiwania depozytów detalicznych, Grupa znacznie 
powiększyła saldo depozytów (bez transakcji repo, ale z 
uwzględnieniem detalicznych papierów komercyjnych), 
które wzrosło o ponad 190.000 mln EUR, to znaczy 
przekroczyło o ok. 50% wartość salda z grudnia 2008 r. i 
czterokrotny przyrost w stosunku do kredytów w tym 
okresie. Wszystkie jednostki komercyjne zwiększyły bazę 
depozytową, zarówno w gospodarkach, które zmniejszają 
saldo kredytów, jak i w obszarach wzrostu, gdzie przyrost 
depozytów odpowiadał wzrostowi akcji kredytowej. 

 
• Utrzymanie odpowiedniego, stabilnego poziomu średnio- i 

długoterminowego finansowania hurtowego na poziomie 
Grupy. Na koniec roku 2013 średnio- i długoterminowe 
finansowanie hurtowe stanowiło 20% bilansu płynności, co 
oznaczało, że utrzymywało się na poziomie bardzo zbliżonym 
do tego z końca roku 2010 (21%). Jednocześnie było znacznie 
niższe niż w grudniu 2008 r. (28%), kiedy płynność hurtowa 
stanowiła powszechnie dostępne i tanie źródło finansowania 
na całym świecie. 

* Bilans dla celów zarządzania płynnością: łączny bilans instrumentów 
pochodnych przeznaczonych do obrotu oraz sald międzybankowych. 

** Obejmuje detaliczne papiery komercyjne w Hiszpanii. 

 

• Zdywersyfikowane finansowanie hurtowe koncentrowało 
się na instrumentach średnio- i długoterminowych, 
opierając się w niewielkim stopniu na instrumentach 
krótkoterminowych. Średnio- i długoterminowe 
finansowanie hurtowe stanowi 20% łącznego finansowania 
Grupy i jest więcej niż wystarczające na pokrycie tej części 
kredytów netto, która nie jest finansowania depozytami 
klientów (luka komercyjna). Jest to finansowanie dobrze 
zrównoważone pod względem instrumentów (w przybliżeniu 
1/3 dług nadrzędny, 1/3 obligacje zabezpieczone, 1/3 
sekurytyzacje i inne) oraz rynków, dzięki czemu rynki z 
najwyższą emisją są rynkami najwyższej aktywności 
inwestorów. 

 
Poniższe wykresy przedstawiają podobieństwa w rozkładzie 
geograficznym kredytów brutto oraz średnio- i 
długoterminowego finansowania. 

 

• Zapewnienie wystarczających aktywów odpowiednich do 

dyskonta w bankach centralnych i innych instytucjach  

publicznych jako część rezerwy płynnościowej na pokrycie 

sytuacji skrajnych na rynkach hurtowych. W ostatnich 

latach Grupa zwiększyła łączne możliwości dyskontowania 

do ok. 145.000 mln EUR (w porównaniu do 

 
KREDYTY BRUTTO 
Grudzień 2013 

 

 
 

Reszta Ameryki 
10% 

 
 
 
 
 
 
 

 
Strefa 
euro  

 
ŚR/DŁ TERM FINANSOWANIE  
HURTOWE 
Grudzień 2013 

 
 

Reszta Ameryki Łac.  

Strefa euro  

ok. 85.000 mln EUR na koniec roku 2008). Na koniec 

grudnia 2013 r. stanowiło to równowartość dwu i 

półkrotności luki komercyjnej (tzn. różnicy między 

kredytami netto i depozytami), w wyniku zmniejszenia się 

tej luki w związku z już wspomnianą dynamiką biznesu.  

 
• Wysoki udział depozytów klientów w zasadniczo 

 
 

Brazylia 

10%  

USA 
6% 

 
Polska 

2% 
 

 
Wielka Brytania 

38% Brazylia 
11% 

USA   
5% 

Polska 
0,2% 

4%      44% 

komercyjnym bilansie. Depozyty klientów to największe 
źródło finansowania Grupy. Na koniec roku 2013 depozyty 
klientów, w tym detaliczne papiery komercyjne (biorąc pod 
uwagę, że w Hiszpanii pełnią one rolę substytutów 
depozytów terminowych w Hiszpanii), stanowiły ok. dwóch 
trzecich pasywów Grupy netto (tzn. bilansu płynności) i 91% 
kredytów netto. Są to bardzo stabilne środki ze względu na 
fakt, że pochodzą głównie od klientów detalicznych (88% 
depozytów Grupy pochodzi z banków komercyjnych). 

Wielka Brytania 

34% 36% 

 
Spora część średnio- i długoterminowego finansowania 
hurtowego ma formę emisji papierów dłużnych. Saldo dłużnych 
papierów wartościowych wyemitowanych na koniec roku 2013 
wynosiło nominalnie 133.000 mln EUR, profil zapadalności był 
adekwatny, bez żadnych koncentracji, przy czym średni termin 
zapadalności wynosił 3,7 roku. 
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Ten trend odzwierciedla niższe zapotrzebowanie na 
płynność ze strony przedsiębiorstw, co powoduje, że nie 
wszystkie źródła finansowania muszą być odnawiane w 
momencie zapadalności. Pewien wpływ na zaistniałą 
sytuację wywierają także kursy walutowe, które w ubiegłym 
roku odpowiadały za spadek wolumenu o ok. jedną 
czwartą. Poniższa tabela obrazuje trendy w finansowaniu 
średnio- i długoterminowym w ostatnich trzech latach, wg 
rodzaju instrumentu i profilu umownej wymagalności. 

EMISJE ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWYCH PAPIERÓW DŁUŻNYCH, GRUPA SANTANDER 
W mln EUR 

 

Zmiana sald wg wartości nominalnej 

  
Grudzień 2013 r. 

 
Grudzień 2012 r. 

 
Grudzień 2011 r. 

Akcje uprzywilejowane  4.376 4.765 5.657 

Dług podporządkowany 10.030 11.004 14.184 

Dług uprzywilejowany 60.195 69.916 73.693 

Zabezpieczone obligacje 58.188 67.468 68.240 

RAZEM *  132.789 153.152 161.774 
 

 

 
 

Rozkład wg wymagalności, grudzień 2013 r.* 

 
0-1 miesięcy 

 
1-3 

miesiąc
e 

 
3-6 

miesi
ęcy 

 
6-9 

miesi
ęcy 

 
9-12 

miesięc
y 

 
12-24 

miesięcy 

 
2-5 lat  

 
Ponad 5 

lat 

 

 
 

Ogółem 

Akcje uprzywilejowane  0 0 0 0 0 0 0 4.376 4.376 

Dług podporządkowany 0 0 0 0 183 142 4.130 5.576 10.030 

Dług uprzywilejowany 882 5.649 5.332 4.451 5.057 15.907 17.055 5.862 60.195 

Zabezpieczone obligacje 2 4.487 1.807 2.951 874 13.932 20.003 14.131 58.188 

RAZEM *  884 10.136 7.139 7.403 6.114 29.981 41.188 29.945 132.789 

* W przypadku emisji z opcją sprzedaży na korzyść posiadacza, uwzględnia się wymagalność opcji sprzedaży, a nie wymagalność umowną. 

Uwaga:  uprzywilejowane papiery dłużne wyemitowane przez podmioty zależne Grupy nie posiadają dodatkowych gwarancji. 

 
 

Poza emisją papierów dłużnych, średnio- i długoterminowe 
finansowanie hurtowe uzupełniają linie Federal Home Loan 
Banks w USA (6.500 mln EUR wykorzystane na koniec roku) 
oraz finansowanie z operacji sekurytyzacyjnych. Te ostatnie 
obejmują obligacje sekurytyzacyjne umieszczone na rynku, 
zabezpieczone finansowanie oraz inne operacje o szczególnej 
strukturze na łączną kwotę 45.000 mln EUR oraz ze średnią 
wymagalnością ok. 2 lat, co odpowiada standardom 
rynkowym. 

 
Finansowanie hurtowe programów emisji 
krótkoterminowych stanowi nieistotną część struktury, 
odpowiadając za mniej niż 2% łącznego finansowania (bez 
uwzględnienia detalicznych papierów komercyjnych, o 
których mowa powyżej) i jest z nadwyżką pokrywane 
płynnymi aktywami finansowymi. 

 
W grudniu 2013 r. saldo do spłaty było stabilne w 
porównaniu z saldem z końca roku 2012 i wynosiło ok. 
15.000 mln EUR i dotyczyło emisji podmiotu w Wielkiej 
Brytanii oraz podmiotu dominującego w ramach istniejących 
programów emisji: certyfikaty programów depozytowych i 
papierów komercyjnych w Wielkiej Brytanii (54%), 
europejskie papiery komercyjne oraz amerykańskie papiery 
komercyjne podmiotu dominującego (22%), pozostałe 
programy pozostałych jednostek (24%). 

Podsumowując, bardzo solidna struktura finansowania, 
oparta przede wszystkim na komercyjnym bilansie, umożliwia 
Grupie Santander pełne pokrycie strukturalnego 
zapotrzebowania na płynność (kredyty i aktywa trwałe) 
permanentnym finansowaniem strukturalnym (depozyty, 
średnio- i długoterminowe finansowe i instrumenty 
kapitałowe), które generuje istotną strukturalną nadwyżkę 
płynności. 

 
10.2.2 Zmiany w płynności w roku 2013 
Santander utrzymywał dobrą pozycję płynnościową, 
uwidoczniającą się przede wszystkim w następujących 
aspektach: 

 
• Dalsza poprawa podstawowych wskaźników płynności.  

Poniższa tabela ukazuje zmiany podstawowych miar 

monitorowania płynności na poziomie Grupy w ciągu 

ostatnich lat: 

 



 

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI GŁÓWNYCH JEDNOSTEK  
Grudzień 2013 r. Wartości procentowe  

Wskaźnik 
kredytów 
netto do 

depozytów 

Depozyty + 
finansowanie 
średnio- i 
długoterminowe/k
redyty netto  

Hiszpania 87% 158% 

Portugalia 101% 108% 

Santander Consumer Finance 181% 73% 

Polska 88% 117% 

Wielka Brytania  123% 110% 

Brazylia 108% 123% 

Meksyk 90% 118% 

Chile 137% 96% 

Argentyna  87% 116% 

USA 106% 116% 

Grupa razem 109% 119% 

Uwaga. W Hiszpanii obejmuje detaliczne papiery komercyjne w ramach depozytów.  
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WSKAŹNIKI MONITOROWANIA GRUPA SANTANDER 

 2008 2011 2012 2013 

Kredyty do aktywów netto* 
79% 77% 74% 73% 

Wskaźnik kredytów netto do 
depozytów 150% 117% 113% 109% 

Depozyty klientów i 
średnio- i długoterminowe 
finansowanie/kredyty 
netto 

104% 113% 118% 119% 

Krótkoterminowe 
finansowanie 
hurtowe/pasywa 

7% 2% 2% 2% 

Strukturalna nadwyżka 
płynności (% / pasywa netto*) 4% 13% 16% 16% 

 

Po napięciach w roku 2012, na rynku hiszpańskim i 
portugalskim wskaźniki kredytów netto do depozytów na 
koniec roku 2013 kształtowały się odpowiednio na poziomie 
87% i 101%, co znacznie poprawiło średnią dla całej Grupy 
po wzroście relatywnej przewagi w ciągu roku. 

 
Poniższa tabela zawiera szczegółowe informacje dotyczące 
najpopularniejszych wskaźników płynności dla każdej z 
głównych jednostek zarządzania Santander na koniec roku 
2013: 

 

  

* Bilans dla potrzeb zarządzania płynnością. 

Uwaga: W roku 2011, 2012 i 2013 depozyty klientów obejmują detaliczne 
papiery komercyjne w Hiszpanii (z wyłączeniem krótkoterminowego 
finansowania hurtowego). 

 

w porównaniu do poprzednich lat, na koniec 2013 r.: 

 
• Wskaźnik kredytów do aktywów netto (łączne aktywa 

minus handlowe instrumenty pochodne i salda 
międzybankowe) nieco spadł do 73% ze względu na spadek 
kredytowania w środowisku redukcji zadłużenia na rynkach 
dojrzałych, o czym wspomniano wcześniej. Dane te 
odzwierciedlają zasadniczo komercyjny charakter bilansu 
Santandera. 

 
• Wskaźnik kredytów netto do depozytów (LTD) wyniósł 109% 

(co obejmuje detaliczne papiery komercyjne) i była to 
poprawa w stosunku do 113% w roku 2012. Jest to 
kontynuacja trendu rozpoczętego w roku 2008 (150%), 
związanego z potencjałem do generowania płynności i 
pozyskiwania depozytów przez spółki zależne Grupy. 

 

• Wskaźnik depozytów klientów oraz średnio- i 
długoterminowego finansowania do kredytów także się 
poprawił, ponieważ płynność wygenerowana przez 
zarządzanie komercyjne została połączona ze wzrostem 
możliwości emisyjnych i pozyskiwania środków 
długoterminowych przez jednostki Grupy. Obecnie wskaźnik 
utrzymuje się na poziomie 119% (118% w 2012 r.), i znacznie 
przewyższa wskaźnik zarejestrowany w 2008 r. (104%). 

 
• Jednocześnie wykorzystanie krótkoterminowego 

finansowania hurtowego pozostało na niskim 
poziomie – poniżej 2%, podobnie jak w latach 
poprzednich. 

 
• I wreszcie strukturalna nadwyżka płynnościowa Grupy, tzn. 

nadwyżka środków strukturalnych (depozyty, średnio- i 
długoterminowe finansowanie oraz kapitał) nad 
strukturalnym zapotrzebowaniem na płynność (aktywa 
trwałe i kredyty) wyniosła 150.000 mln EUR na koniec roku 
2013. Ten wolumen pokrywa w 16% pasywa netto Grupy, 
poziom podobny do roku 2012. 

 

Poprawa pozycji płynności na poziomie Grupy w roku 2013 
wynika z działań poszczególnych spółek zależnych. Była ona 
szczególnie dobrze widoczna w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i 
Portugalii, co znalazło odzwierciedlenie we wskaźniku LTD 
oraz wskaźniku depozytów i średnio- i długoterminowych 
środków do kredytów. 

 

• Przestrzeganie wskaźników regulacyjnych  

W odniesieniu do wskaźników regulacyjnych, warto zwrócić 
uwagę, że w 2013 r. Komitet Bazylejski zaakceptował ostateczne 
wdrożenie wskaźnika pokrycia płynnością (LCR), definiując aktywa, 
które mogą stanowić część poduszki płynnościowej oraz określając 
termin stopniowego wprowadzania tej regulacji. Wskaźnik LCR 
zostanie wprowadzony 1 stycznia 2015 r. na poziomie 60%, który 
ma być podwyższany o 10 punktów procentowych co roku do 
2019 r., kiedy to osiągnie pełną wartość. 

 
Na koniec roku 2013 Grupa Santander spełnia wymagania pełnego 
wprowadzenia nowego wskaźnika pokrycia płynności, zarówno na 
poziomie Grupy, jak i na poziomie poszczególnych spółek 
zależnych. Na koniec roku 2013 Grupa i jej główne spółki zależne 
posiadały wskaźniki LCR powyżej 100%, obliczone zgodnie z 
kryteriami międzynarodowymi. 

 
Poziom ten umożliwia Grupie zachowanie pełnej zgodności z 
krótkoterminowymi wymogami płynnościowymi określonymi w 
dyrektywie wymogów kapitałowych (CRD IV), przyjętej w czerwcu 
2013 r. Raportowanie zgodności z tymi wymogami stanie się 
obowiązkowe w okresie stopniowego wdrożenia, począwszy od 
roku 2014. Wskaźnik finansowania stabilnego netto jest 
obserwowany i nie ma jeszcze ostatecznej definicji. Na początku 
roku 2014 Komitet Bazylejski skorygował licznik i mianownik 
wskaźnika, co sprawiło, że zasady stały się bardziej  
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korzystne. Na szczególną uwagę zasługuje poprawione 

traktowanie depozytów klientowskich oraz obniżenie 

wymogów dotyczących finansowania kredytów hipotecznych 

dla banków detalicznych. 
 

• Silniejsza pozycja z wysoką rezerwą płynnościową  
Jest to trzeci kluczowy aspekt odzwierciedlający dobrą 

pozycję płynnościową Grupy w roku 2013. 

 

Rezerwa płynnościowa to zapasy bardzo płynnych aktywów, 
które Grupa i jej spółki zależne mogą wykorzystać w 
ostateczności, w sytuacjach skrajnych, gdy nie są w stanie 
pozyskać środków na rynku na akceptowalnych warunkach. 

 

Rezerwa ta obejmuje depozyty w bankach centralnych, 
gotówkę, nieobciążony dług publiczny, zdolność dyskontowania 
w bankach centralnych, a także finansowalne aktywa i kredyty 
udostępniane przez instytucje (np. FHLB). Wszystko to 
dodatkowo zwiększa stabilność pozycji finansowej Grupy i jej 
podmiotów zależnych. 

 

Na koniec 2013 r. Grupa Santander posiadała rezerwę 
płynnościową wynoszącą 199.750 mln EUR, czyli ponad 20% 
całości finansowania Grupy nie związanego z kapitałem. 
Poniższa tabela pokazuje rezerwę płynnościową według 
rodzajów aktywów, po redukcjach: 
 

   REZERWA PŁYNNOŚCIOWA NA 31.12.2013 r. 

Wartość efektywna (po redukcji) w mln EUR  

31/12/2013 Średnio 2013 31/12/2012 

Gotówka i depozyty w 
bankach centralnych 45.091 

 
46.829 

 
83.908 

Nieobciążone 
dłużne papiery 
państwowe 36.382 

 
50.244 

 
41.929 

Niewykorzystane linie 
kredytowe przyznane 
przez banki centralne 107.520 

 
99.479 

 
79.115 

Aktywa możliwe do 
wykorzystania jako 
zabezpieczenie oraz 
niewykorzystane 
linie kredytowe 10.757 

 
12.377 

 
12.120 

Rezerwa 

płynnościowa 199.750 208.928 217.072 

Uwaga: Rezerwa nie uwzględnia innych aktywów o wysokiej 
płynności, jak notowane papiery o stałym dochodach oraz portfele 
instrumentów kapitałowych 

W ujęciu całorocznym łączna wartość pozostawała 
stosunkowo stabilna, chociaż nie w odniesieniu do każdego 
komponentu. Główne zmiany odzwierciedlają spłaty w ciągu 
roku 2013 środków pozyskanych z Europejskiego Banku 
Centralnego w ramach trzyletnich aukcji pod koniec roku 
2011 i na początku 2012, które zostały głównie 
zdeponowane w EBC jako zabezpieczenie płynności. Ta 
stopniowa, a w przypadku jednostki hiszpańskiej – całkowita, 
spłata tych środków spowodowała wzrost możliwości 
dyskontowania w bankach centralnych, jednocześnie 
zmniejszając zdeponowane tam środki płynne. 

 
Na poziomie spółek zależnych i zarządzania płynnością w 

jednostkach, główne podmioty posiadają adekwatny poziom 

rezerw. Wszystkie są w stanie pokryć ponad 50% ogólnego 

wolumenu rynkowego finansowania hurtowego, w tym 

finansowania krótkoterminowego, za pomocą rezerwy 

płynnościowej z wyjątkiem SCF, gdzie ta wartość wynosi ok. 

25%. 

 

• Ograniczona rola aktywów obciążonych w finansowaniu. 
Warto także zauważyć umiarkowane wykorzystanie 
obciążonych aktywów w uzyskiwaniu średnio- i 
długoterminowego finansowania. Ich wykorzystanie w 
porównaniu do ubiegłego roku zmniejszyło się. 

 
Obciążone aktywa to aktywa bilansowe, które zostały 
zastawione jako zabezpieczenie dla pewnych zobowiązań 
banku, głównie w celu uzyskania finansowania, w z związku z 
czym nie są one dostępne. 

 

W roku 2013 Grupa nadal zmniejszała wolumen obciążonych 
aktywów w bilansie, dzięki spłacie przez spółkę dominującą 
wszystkich kwot uzyskanych z Europejskiego Banku 
Centralnego, a także zmniejszonemu wykorzystaniu 
zabezpieczonego finansowania przez jednostki posiadające 
wysokie rezerwy płynnościowe, takie jak USA i Wielka 
Brytania. 

 
Wszystkie obciążone aktywa, jakie Grupa wykorzystuje 
obecnie w operacjach finansowania można podzielić na 
dwie odrębne grupy. 

 
• Pierwsza grupa obejmuje ok. 40% wszystkich obciążonych 

aktywów. Należą do niej głównie publiczne dłużne papiery 
wartościowe wykorzystywane w krótkoterminowych 
umowach z przyrzeczeniem odkupu. Grupa obejmuje także 
inne aktywa finansowe, takie jak obligacje korporacyjne i 
obligacje podmiotów kwasi- rządowych, a także transakcje 
warunkowej sprzedaży wykorzystywane w tym samym celu. 

 
Większość tych aktywów odnosi się do operacji na rynku 
repo i charakteryzuje się średnim terminem zapadalności 
poniżej trzech miesięcy, przez co nie przyczynia się do 
finansowania działalności komercyjnej Grupy. 

 
Poniższa tabela przedstawia rozkład tych aktywów: 

 

OBCIĄŻONE AKTYWA FINANSOWE W OPERACJIACH 

FINANSOWANIA (REPO) 

 Grudzień 2013 r 

Mld  
EUR 

Zapadalność w 
latach 

Dług publiczny 87 0,1 

Pozostałe aktywa 

finansowe 

5 1,3 

OBCIĄŻONE AKTYWA FINANSOWE 

OGÓŁEM 

92 0,2 

Uwaga: aktywa oszacowane w celu uzyskania wolumenu finansowania z 
zabezpieczeniami na koniec roku, przy zastosowaniu odpowiedniego stopnia 
zabezpieczenia oraz redukcji płynności w każdym przypadku. 

 

• Druga grupa, stanowiąca ok. 60% wszystkich obciążonych 
aktywów, obejmuje kredyty, które zostały poddane 
sekurytyzacji lub wykorzystane jako zabezpieczenie w 
zabezpieczonych obligacjach w celu sprzedaży na rynkach 
hurtowych. Grupa obejmuje także kredyty stosowane do 
generowania odpowiednich papierów wartościowych 
służących jako zabezpieczenie w kredytach płynnościowych 
banków centralnych. 
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W odróżnieniu od aktywów pierwszej grupy aktywa te 
stanowią element średnio- i długoterminowego 
finansowania Grupy, posiadając terminy zapadalności od 
dwóch do trzech lat. Wolumen tych aktywów na koniec 
roku 2013 wyniósł ok. 154.000 mln EUR, dając 
„strukturalny” wskaźnik obciążonych aktywów na 
poziomie 14% sumy bilansowej Grupy. 

 
Poniższa tabela przedstawia rozkład tych aktywów: 

Jeśli chodzi o inne jednostki Grupy w Europie, Santander 
Consumer Finance będzie kontynuował strategię emisji i 
sekurytyzacji w celu zwiększenia swojego udziału w 
europejskim rynku hurtowego niezabezpieczonego długu i 
sekurytyzacji, bazując na sile swoje działalności i jakości 
aktywów. Polska, bez nachodzących terminów spłaty długu 
hurtowego oraz z nadwyżką depozytów nad kredytami, 
będzie koncentrować się na utrzymaniu tej korzystnej 
sytuacji jednocześnie poprawiając zysk z depozytów. 

 
 

KREDYTY OBCIĄŻONE W OPERACJACH FINANSOWANIA (ŚREDNI I 

DŁUGI TERMIN)  

 Grudzień 2013 r 

Mld EUR Zapadalność 
w latach 

Kredyty sekurytyzowane (na rynku) 46 2,2 

Pozostałe kredyty 109 2,8 

OBCIĄŻONE KREDYTY OGÓŁEM 154 2,6 

Uwaga: aktywa oszacowane w celu uzyskania wolumenu finansowania z 
zabezpieczeniami na koniec roku, przy zastosowaniu odpowiedniego stopnia 
zabezpieczenia oraz redukcji płynności w każdym przypadku. 

 

10.2.3. Perspektywy na rok 2014 
Grupa Santander rozpoczęła rok 2014 z korzystną pozycją 
płynnościową i niskimi potrzebami w zakresie emisji 
średnio- i długoterminowych dzięki trwającej redukcji 
zadłużenia na rynkach rozwiniętych i bardziej 
zrównoważonemu wzrostowi na rynkach wschodzących. 

 
Dzięki zmniejszonej pozycji finansowania hurtowego na 
rynkach krótkoterminowych oraz mniejszej liczbie 
zapadalności długu średnio- i długoterminowego niż rok 
wcześniej Grupa nie posiada żadnych koncentracji spłat w 
najbliższych kilku kwartałach. Taka sytuacja, w połączeniu z 
dynamiką działalności, która jest różna dla różnych obszarów 
i rynków oraz z nadwyżką płynnościową w niektórych 
podmiotach, oznacza, że Grupa nie musi zastępować całości 
finansowania w miarę zapadalności. Sprzyjające warunki 
rynkowe umożliwiają emisje z niższymi spreadami i na 
dłuższe terminy, nawet na obszarach cechujących się 
ostrymi napięciami w ostatnich latach, jak np. peryferia 
Europy. 

 
W rezultacie w roku 2014 Grupa ma możliwość stosowania 
W Wielkiej Brytanii początkowa nadwyżka płynności zostanie 
wykorzystana do sfinansowania rozwoju jednostki oraz części 
spłat, przy jednoczesnym wzmocnieniu i zróżnicowanych 
strategii w każdym obszarze i jednostce, w optymalizacji bazy 
depozytowej. W USA wzrostowi kredytów zależności od 
potrzeb i okazji. 
 
Hiszpania utrzyma korzystną pozycję płynnościową, 
zapewniającą rozwój działalności. Rozpoczyna z nadwyżką 
depozytów w stosunku do kredytów, rynki hurtowe są 
bardziej sprzyjające, a dług średnio- i długoterminowy 
przypadający do spłaty w roku 2014 spadł o 30% w 
porównaniu do roku poprzedniego. Z kolei Portugalia, dzięki 
poprawie reputacji, mogła zacząć zmniejszać swoje 
uzależnienie od finansowania z EBC. 

W Wielkiej Brytanii początkowa nadwyżka płynności zostanie 
wykorzystana do sfinansowania rozwoju jednostki oraz części 
spłat, przy jednoczesnym wzmocnieniu i optymalizacji bazy 
depozytowej. W USA wzrostowi kredytów w Santander Bank 
będzie towarzyszyć przyrost depozytów, a specjalistyczne 
kredyty konsumenckie będą dalej opierać się głównie na rynku 
sekurytyzacji jako źródle finansowania wzrostu. 

 

W Ameryce Łacińskiej nadal będzie przeważał nacisk na wzrost 
depozytów w celu finansowania działalności komercyjnej, 
jednocześnie wzmacniane będą emisje na rynkach hurtowych 
obecnie otwartych dla dużych jednostek Grupy. 

 
Jednostki Grupy wykorzystały dobre warunki panujące na 
rynkach na początku roku 2014, emitując papiery wartościowe 
i przeprowadzając transakcje sekurytyzacyjne z niższymi 
spreadami, pozyskując ponad 5.000 mln EUR finansowania. Do 
najbardziej aktywnych jednostek zaliczyć należy brytyjski 
Santander Consumer Finance, który wyemitował 24-
miesięczne uprzywilejowane weksli na 1.000 mln EUR oraz 
wyspecjalizowaną jednostkę finansowania konsumenckiego w 
USA. Odnotowano także emisje o wyjątkowo wysokiej jakości, 
jak np. w Chile, co ukazuje poziom zainteresowania rynku 
emisjami jednostek Grupy. 
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11. RYZYKO OPERACYJNE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1 Definicja i cele 
 

 
Niniejszy rozdział opisuje systemy informacyjne 

wykorzystywane do pomiaru i kontroli ryzyka 

operacyjnego. Zawiera opis głównych miar oraz środków 

zmniejszających ryzyko stosowanych przez Grupę. 
 
 

Grupa Santander określa ryzyko operacyjne jako ryzyko 
straty wynikające z nieodpowiednich lub nieskutecznych 
procesów wewnętrznych, zasobów ludzkich lub systemów, 
lub też z przyczyn zewnętrznych. W przeciwieństwie do 
innych ryzyk, ryzyko to nie jest związane z produktami ani 
działalnością, lecz ma źródło w procesach lub aktywach  i jest 
wywoływane wewnętrznie (ludzie, systemy, procesy) lub 
wynika z ryzyk zewnętrznych, takich jak klęski żywiołowe. 

 
Podstawowym celem Grupy w zakresie kontroli i 
zarządzania ryzykiem operacyjnym jest określenie, 
pomiar/ocena, kontrola/łagodzenie oraz informowanie o 
tym ryzyku. 

 
Dlatego priorytetem Grupy jest określenie i wyeliminowanie 
składników ryzyka operacyjnego, niezależnie od tego, czy 
poniesiono faktyczną stratę. Pomiar tego ryzyka przyczynia 
się także do ustalenia priorytetów w zakresie zarządzania 
ryzykiem operacyjnym. 

 

 
11.2. Wykorzystywane informacje  

 
 

Aby przeprowadzić pomiar i ocenę ryzyka technologicznego 
i operacyjnego, Grupa określiła zestaw ilościowych i 
jakościowych technik/narzędzi korporacyjnych, które 
wspólnie umożliwiają przeprowadzenie diagnozy w oparciu 
o zidentyfikowane ryzyka oraz uzyskanie oceny poprzez 
pomiar/ocenę obszaru lub jednostki. 

 
Analizę ilościową ryzyka operacyjnego przeprowadza się 
zasadniczo z wykorzystaniem narzędzi, które rejestrują oraz 
kwantyfikują poziom strat powiązanych ze zdarzeniami ryzyka 
operacyjnego. 

• Wewnętrzna baza zdarzeń, której celem jest wychwycenie 
wszystkich zdarzeń ryzyka operacyjnego w Grupie. 
Zauważone zdarzenia dotyczące ryzyka operacyjnego nie są 
ograniczone progami, to znaczy nie są wykluczane ze 
względu na kwoty, lecz obejmują zdarzenia wpływające 
(pozytywnie lub negatywnie) na sprawozdanie finansowe, jak 
i takie, które nie mają na nie wpływu. 

 
Grupa wdraża procesy uzgodnień księgowych pozwalające 
na zachowanie wysokiej jakości danych zapisywanych w 
bazie; najważniejsze zdarzenia z zakresu ryzyka 
operacyjnego całej Grupy i każdej z jej jednostek ryzyka 
operacyjnego są starannie dokumentowane i oceniane. 

 
• Zewnętrzna baza incydentów, jako że Grupa jest członkiem 

konsorcjów międzynarodowych w tym stowarzyszenia 
Operational Riskdata Exchange (ORX). 

 
Grupa przeprowadza analizę jakościową ryzyka operacyjnego, 
wykorzystując w tym celu narzędzia umożliwiające ocenę 
aspektów (zabezpieczenia/ekspozycji) powiązanych z profilem 
ryzyka oraz uchwycenie istniejącego środowiska kontrolnego. 
Podstawowe narzędzia:  

 
• Mapa procesów oraz ryzyk oraz kwestionariusze samooceny. 

Analiza ryzyka oparta na osądzie kadry kierowniczej, 
umożliwia ocenę jakościową głównych obszarów ryzyka 
Grupy, niezależnie od tego, czy ryzyka te zmaterializowały 
się w przeszłości, czy też nie. 

 
• Korporacyjny system wskaźników ryzyka operacyjnego, 

aktualizowany na bieżąco w porozumieniu z wewnętrznym 
obszarem kontroli. Wskaźniki obejmują różnego rodzaju 
statystyki lub parametry, które dostarczają informacji o 
ekspozycji jednostki na ryzyko. Ich regularna ocena 
umożliwia uzyskanie informacji o zmianach mogących 
świadczyć o problemach z ryzykiem. 

 
• Zalecenia pokontrolne. Dostarczają ważnych informacji o 

ryzykach wynikających z czynników wewnętrznych i 
zewnętrznych oraz pomagają w identyfikacji słabych 
punktów mechanizmów kontrolnych. 
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W roku 2013 jednostki Grupy nadal wdrażały procedury 
związane z samooceną ryzyka. Zajęto się przede wszystkim 
analizą bazy ryzyka i uzupełnieniem metodologii szacowania 
ryzyka o ocenę strat nieuniknionych i rezydualnych w oparciu 
o mapę procesów i ryzyk. 

 
Eksperci z różnych obszarów działalności i wsparcia 
przeprowadzili ocenę ryzyka związanego z procesami i 
czynnościami oraz oszacowali średnią częstotliwość 
ziszczenia się ryzyk i ich średnią dotkliwość. 

 
Badanie to obejmowało także ocenę najwyższej straty, a także 
analizę środowiska kontrolnego oraz powiązań z ryzykiem 
reputacji i regulacyjnym. Uzyskane informacje są analizowane 
na poziomie lokalnym i korporacyjnym i umożliwiają 
wprowadzenie do strategii redukcji ryzyka operacyjnego 
środków zmniejszających najważniejsze ryzyka. 

 
Ponadto w roku 2014 ważnym krokiem w kierunku 
wykorzystania Zaawansowanych Metod Pomiaru (AMA) 
będzie opracowanie korporacyjnej metodologii tworzenia 
scenariuszy (model został już opracowany w jednostce w 
Wielkiej Brytanii, a Grupa bierze udział w testach, którymi 
kieruje ORX). 

 
System informacji o ryzyku operacyjnym  

Grupa posiada korporacyjny system informacji wspierający 
narzędzia zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz 
usprawniający realizację funkcji i wymagań informacyjnych i 
sprawozdawczych na poziomie lokalnym i korporacyjnym. 

 
System zaopatrzony jest w moduły rejestrowania zdarzeń, 
generowania i analizy map ryzyka, wskaźniki, systemy 
łagodzenia i raportowania. System ten stosowany jest we 
wszystkich podmiotach Grupy. 

 
W ramach projektu AMA, który ma być wdrożony w ciągu 
najbliższych kilku miesięcy, Grupa będzie kontynuować 
inwestycje w to rozwiązanie, skupiając się na wzbogacaniu go 
o nowe, usprawniające elementy. 

11.3. Ład korporacyjny oraz model 
organizacyjny 

 
 

Model organizacyjny dla zarządzania i kontroli ryzyka jest 
zgodny z wytycznymi bazylejskimi i wprowadza trzy poziomy 
kontroli (model „trzech linii obrony”): 

 
• Poziom pierwszy: funkcje identyfikacji, zarządzania i 

kontroli wykonywane przez jednostki biznesowe ze 
wsparciem Grupy. Poszczególne obszary korporacyjne 
Grupy stanowią dodatkowy poziom kontroli nad realizacją 
tych zadań przez jednostki lokalne.  

 
• Poziom drugi: niezależne funkcje kontrolne zapewniające 

prawidłową identyfikację ryzyka i zarządzanie nim przez 
„pierwszą linię obrony” zgodnie z ustanowionymi ogólnymi 
ramami działania.  

 
Należy zauważyć, że w roku 2013 Grupa wzmocniła 
funkcję kontrolną ryzyka operacyjnego poprzez 
utworzenie działu Kontroli Ryzyk Niefinansowych w 
ramach Jednostki ds. Ryzyka, który pełni funkcję 
uzupełniającą w stosunki do funkcji kontrolnej 
realizowanej przez obszar Zintegrowanej Kontroli Ryzyka 
i Wewnętrznego Zatwierdzania Ryzyka (CIVIR). 

 
• Poziom trzeci: ocena przeprowadzana regularnie przez 

Audyt Wewnętrzny. 

 
Wdrożenie, integracja i lokalne dostosowanie polityki i 
wytycznych określanych przez ten obszar są powierzane 
lokalnym pracownikom odpowiedzialnym za ryzyko 
operacyjne w każdej jednostce. 

 
Struktura zarządzania ryzykiem operacyjnym opiera się na 
wiedzy i doświadczeniu kierownictwa, i fachowców w 
poszczególnych jednostkach Grupy, w których szczególną 
wagę przykłada się do roli lokalnych pracowników 
odpowiedzialnych za ryzyko operacyjne. 
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Grupa powołała następujące komitety zarządzające 
ryzykiem technologicznym i operacyjnym oraz kontrolujące 
to ryzyko: 

 

• Komitet ds. Ryzyka technologicznego i operacyjnego, 
składający się z szefów różnych pionów Grupy, 
odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem 
technologicznym i operacyjnym, i kontrolę tego ryzyka. 
Zadaniem Komitetu jest przedstawianie ogólnego obrazu 
ryzyka operacyjnego Grupy oraz wprowadzanie 
skutecznych środków i kryteriów korporacyjnych dla 
zarządzania ryzykiem operacyjnym, a także dla jego 
pomiaru, monitorowania i zmniejszania. 

 

• Komitet Obszaru Ryzyka technologicznego i operacyjnego: 
odbywa posiedzenia dwa razy w miesiącu i monitoruje 
projekty realizowane przez Obszar Ryzyka 
technologicznego i operacyjnego oraz ekspozycję Grupy 
na to ryzyko. W jego skład wchodzą lokalni pracownicy ds. 
ryzyka operacyjnego i przedstawiciele Zintegrowanej 
Kontroli Ryzyka. 

 

Grupa monitoruje i kontroluje ryzyko technologiczne i 
operacyjne poprzez swoje organy zarządzające. W związku z 
tym zarząd, komitet wykonawczy i komitet zarządzający na 
swoich posiedzeniach regularnie zajmują się 
najistotniejszymi aspektami zarządzania i zmniejszania 
ryzyka operacyjnego. 

 

Ponadto każdego roku Grupa ustala limity ryzyka 
operacyjnego z zastrzeżeniem ich akceptacji przez komitet 
Zarządu ds. ryzyka. W procesie tym określa się apetyt na 
ryzyko w Grupie, które musi być na niskim lub średnim-
niskim poziomie. Apetyt na ryzyko określa się na podstawie 
różnych wskaźników. Limity ustala się dla każdego kraju oraz 
na poziomie Grupy w oparciu o wskaźnik straty brutto do 
dochodów brutto. Ponadto stan kontroli ryzyka 
operacyjnego w każdym kraju jest oceniany w oparciu o 
wskaźniki wewnętrzne. 

 

Poniższy diagram przedstawia model zarządzania ryzykiem 
operacyjnym w Grupie Santander: 
 

 
 

 

Model zarządzania ryzykiem technologicznym i operacyjnym 

obejmuje następujące etapy: 

 

• Identyfikację ryzyka operacyjnego zawartego w 

działalności, produktach, procesach i systemach Grupy. 

 

• Obiektywny i stały pomiar i ocenę ryzyka operacyjnego 
zgodnie ze standardami branżowymi i regulacyjnymi 
(Bazylea II, Bank Hiszpanii), ustalanie limitów 
akceptowalnego ryzyka.  

 

• Ciągły monitoring ekspozycji na ryzyko operacyjne, 
wprowadzenie procedur kontrolnych, podwyższenie 
świadomości wewnętrznej i ograniczanie strat. 

 

• Wprowadzenie środków zmniejszających ryzyko w celu 
eliminacji czy minimalizowania ryzyka operacyjnego. 

 

• Sporządzanie okresowych raportów na temat ekspozycji na 
ryzyko operacyjne oraz poziomu kontroli ryzyka operacyjnego 
dla wyższego kierownictwa oraz obszarów i jednostek Grupy, a 
także raportowanie dla rynku i regulatorów. 

 

• Określenie i wdrożenie systemów zintegrowanych z bieżącym 
zarządzaniem Grupą, które umożliwiają monitorowanie i 
kontrolowanie ekspozycji na ryzyko operacyjne, z 
wykorzystaniem najnowszych technologii i przy maksymalnej 
automatyzacji aplikacji. 

 

• Określenie i udokumentowanie polityki zarządzania ryzykiem 
operacyjnym oraz wdrożenie metodologii zarządzania 
ryzykiem operacyjnym, zgodnych z przepisami i najlepszymi 
praktykami. 

 

Model zarządzania ryzykiem operacyjnym wdrożony przez Grupę 
Santander posiada następujące zalety: 
 
• Zintegrowane i skuteczne zarządzanie ryzykiem operacyjnym 

(identyfikacja, pomiar/ocena, kontrola/ zmniejszanie i 
informowanie). 

 

• Poprawiony stan wiedzy o faktycznych i potencjalnych 

ryzykach operacyjnych oraz lepsze przypisanie do funkcji 

biznesowych i wspierających. 

 

• Informowanie o ryzyku operacyjnym pomaga usprawnić 
procesy i mechanizmy kontrolne i zmniejszać straty oraz 
zmienność dochodów. 

 

• Pomaga ustalać limity tolerancji ryzyka operacyjnego.  

 

Prawie wszystkie jednostki Grupy są obecnie objęte tym 
modelem o wysokim stopniu jednolitości. Jednakże różne tempo 
wdrożenia, etapy i harmonogramy oraz historyczna zawartość 
ich baz danych przekładają się na różnice w stopniu 
zaawansowania w poszczególnych krajach. 
 

Ogólnie rzecz ujmując, wszystkie jednostki Grupy pracowały nad 
poprawą poszczególnych aspektów zarządzania ryzykiem 
operacyjnym, co wykazano w dorocznym przeglądzie Audytu 
Wewnętrznego. 
 

Poniżej przedstawiono główne funkcje, działania i inicjatywy 
globalne przyjęte w ostatnich latach, które mają na celu 
skuteczne zarządzanie ryzykiem operacyjnym i technologicznym: 

 

• Definicja i wdrożenie ram technologii korporacyjnej i 

zarządzania ryzykiem operacyjnym. 

 

• Wskazanie głównych koordynatorów i powołanie 

departamentów ds. ryzyka operacyjnego w jednostkach 

lokalnych. 

 

• Szkolenie i wymiana doświadczeń: przekazywanie 

najlepszych praktyk w ramach Grupy. 
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• Wspieranie planów redukcji ryzyka: kontrola wdrażania 

działań naprawczych oraz realizowanych projektów. 

 
• Określenie polityki i struktur w celu zminimalizowania 

wpływu katastrof na Grupę. 

 
• Odpowiednia kontrola czynności wykonywanych przez 

strony trzecie, co umożliwia Grupie reagowanie na 

sytuacje potencjalnie krytyczne. 

 
• Dostępność adekwatnych informacji o tym rodzaju 

ryzyka. 

 
Wszystkie powyższe działania są realizowane niezależnie od 
niedawno powołanej funkcji kontroli ryzyka operacyjnego w 
Jednostce ds. Ryzyka, o której mowa powyżej.  

 
Funkcja korporacyjna wzmacnia zarządzanie ryzykiem 
technologicznym i nadal opiera się na tak istotnych aspektach 
jak:  

 
• Bezpieczeństwo systemów informatycznych.  

 
• Plany awaryjne i zachowania ciągłości działania. 

 
• Zarządzanie ryzykiem związanym ze stosowaniem 

technologii (rozwój i utrzymanie aplikacji, projektowanie, 
wdrażanie i utrzymanie platform technologicznych, 
tworzenie procesów komputerowych itp.). 

 
W roku 2013 przyjęto ramy korporacyjne dotyczące umów ze 
stronami trzecimi oraz monitoringu dostawców, mające 
zastosowanie do wszystkich podmiotów, nad którymi Grupa 
sprawuje kontrolę. Wprowadzają i określają one zasadę 
odpowiedzialności operacyjnej oraz zapisy, które należy 
włączać do umów z dostawcami. Ich podstawowym celem 
jest ustalenie zasad regulujących cały przebieg współpracy 
pomiędzy podmiotami Grupy i dostawcami, a zwłaszcza 
zasad dotyczących: 

 
• Decyzji o zleceniu nowych czynności czy usług na zewnątrz.  

 
• Wyboru dostawcy. 

 
• Ustalania praw i obowiązków stron. 

 
• Monitorowania usług i okresowego przeglądu umów z 

dostawcami. 

 
• Rozwiązywania umów zawartych z dostawcami. 

 
Ramy określają także zakres odpowiedzialności, zachowując 
odpowiedni rozdział funkcji, umożliwiający prawidłową 
identyfikację ryzyka, kontrolę usług i nadzór w ramach 
Grupy. 

11.4.  Limity uwzględniania zdarzeń strat 
operacyjnych w bazie danych 

 
 

Bazylea II określa następujące czynniki ryzyka operacyjnego: 
 

 
RYZYKO OPERACYJNE 

Definicja bazylejska obejmuje zdarzenia będące 
następstwem ryzyka prawnego lub regulacyjnego, natomiast 
nie obejmuje incydentów wynikających z: 

 
• Ryzyka biznesowego i strategicznego. 

 
• Ryzyka reputacji lub wizerunku.  

 
• Ryzyka systemowego lub środowiskowego. 

 
Poniższe kryteria umożliwiają bardziej precyzyjny podział 
istniejących limitów pomiędzy tę definicję ryzyka 
operacyjnego (RO) i inne ryzyka bankowe: 

 
• Ryzyko strategiczne i biznesowe: Chociaż ryzyko 

strategiczne i biznesowe jest wyłączone z zakresu 
zarządzania RO, zdarzenia operacyjne, które pojawiają się w 
trakcie zwykłej działalności bankowej w następstwie błędów 
w podejmowaniu decyzji komercyjnych lub decyzji 
dotyczących modelu biznesowego w trakcie realizacji 
projektu korporacyjnego, są traktowane jak zdarzenia RO, o 
ile wynikają z błędów operacyjnych. 

 
• Ryzyko kredytowe: Transakcje, które stały się nieregularne z 

powodu zdarzenia RO mieszczą się w zakresie zarządzania 
RO i są identyfikowane oddzielnie, co zapobiega zakłóceniom 
w zarządzaniu pozostałymi ryzykami (ryzyko kredytowe). 

 
• Ryzyko rynkowe: Każda strata związana z ryzykiem 

rynkowym spowodowana zdarzeniem RO musi być 
włączona w zakres zarządzania RO, przy czym zawsze 
wskazuje się na jej charakter. 
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• Ryzyko reputacji: Pomimo różnic, zdarzenia związane z 

ryzykiem reputacji mogą być uwzględniane w zarządzaniu 
RO dla lepszego wglądu w ryzyko. Bardzo często ryzyko 
reputacji prowadzi do utraty dochodów (utrata klientów lub 
utrata działalności) i wówczas nie należy go uwzględniać dla 
tych celów. Należy pamiętać, że zgodnie z modelem 
zaakceptowanym przez Grupę, za zarządzanie ryzykiem 
reputacji odpowiada sekretariat generalny. 

 
• Ryzyko prawne:  Ryzyko prawne wynika z nieprzestrzegania 

obowiązków regulacyjnych lub korporacyjnych, lub też 
niekorzystnej interpretacji postawień umownych.  Dotyczy to 
m.in. ryzyka związanego z wprowadzeniem nowych 
przepisów lub zmianami w interpretacji istniejącego prawa 
przez władze oraz z niewykonaniem obowiązków w 
następstwie nieprawidłowego sporządzenia lub zawarcia 
umowy. Chociaż zgodnie z Bazyleą II ryzyko to powinno być 
włączane w zakres ryzyka operacyjnego, straty związane z 
procesami sądowymi o odzyskanie kredytów i koszty usług 
prawnych ujmowane jako zwykłe wydatki (świadczenie 
określonego rodzaju usług w zamian za okresowe 
wynagrodzenie) nie powinny być włączane. 

 
Ryzyko operacyjne powstaje w jednostkach w wyniku trzech 
czynników wewnętrznych:  procedur, systemów i zasobów 
ludzkich. Zarządzający ryzykiem operacyjnym może wpływać 
na powyższe czynniki ryzyka w taki sposób, aby minimalizować 
ekspozycję na RO.  

 
Zdarzenia ryzyka operacyjnego  

Zdarzenie ryzyka operacyjnego to ryzyko operacyjne, które się 
zmaterializowało.  

 
Biorąc pod uwagę, że pewne zdarzenia mogą generować 
straty, a inne nie, strata operacyjna traktowana jest jako 
negatywny wpływ lub obniżenie dochodów, lub też 
pogorszenie pozycji finansowej jednostki odzwierciedlone w 
księgach rachunkowych (lub które mogłoby być 
odzwierciedlone w księgach rachunkowych, gdyby można je 
było prawidłowo zmierzyć) i które wynika ze zdarzenia 
ryzyka operacyjnego. 

 
Aby określić, czy daną stratę można uznać za stratę 
operacyjną, w pierwszej kolejności sprawdza się, czy 
zdarzenie wywołujące stratę było wynikiem którejś z 
okoliczności uwzględnionych w definicji ryzyka 
operacyjnego, zdarzenia i straty, a mianowicie, czy:  

 
• Zostało spowodowane przez błąd ludzki podczas realizacji 

zadań przypisanych danej funkcji. 

• Wynika z błędu w strukturze istniejących procedur lub 
mechanizmów kontrolnych. 

 
• Wynika z niedostatków wsparcia technologicznego lub 

awarii sieci komunikacyjnej lub sprzętu niezbędnego do 
realizacji procesów. 

 
• Zostało spowodowane przez zdarzenie zewnętrzne, na 

które jednostka nie miała wpływu.  

 
• Nie ma związku z żadnym z wyłączonych ryzyk, tzn. nie jest 

wynikiem ryzyka strategicznego, biznesowego ani 
reputacji. 

 
• Może lub mogłoby być odzwierciedlone w księgach 

rachunkowych zgodnie z kryteriami podanymi powyżej.  

 
Po ustaleniu, że dane zdarzenie jest zdarzeniem ryzyka 
operacyjnego, następuje jego klasyfikacja zgodnie z regułami 
drzewa decyzyjnego wskazanego przez Komitet Bazylejski.  

 
W celu zapewnienia spójnego traktowania zdarzeń 
znajdujących się w bazie, zdarzenia ryzyka operacyjnego 
należy klasyfikować według poniższych reguł: 

 
1. Każde zdarzenie musi być klasyfikowane na podstawie jego 

bezpośredniej przyczyny. W każde zdarzenie wpisany jest 
szereg przyczyn i skutków. Klasyfikacja zdarzeń według ich 
pierwotnej przyczyny nieuchronnie prowadzi do 
wyodrębnienia trzech rodzajów ogólnych i szczegółowych 
przyczyn:  czynnik ludzki, czynnik technologiczny i negatywny 
wpływ natury. W porównaniu do klasyfikacji opartej na 
przyczynach bezpośrednich, klasyfikacja według przyczyn 
pierwotnych nie dostarczałaby informacji wystarczających do 
ustalenia rodzaju potencjalnej straty. 

 
2. Z drugiej strony, tabela kategorii służących do klasyfikacji 

zdarzeń zawiera zarówno przyczyny ogólne, jak i 
szczegółowe. Jeśli tabela określa przyczynę szczegółową, 
zdarzenie musi zostać sklasyfikowane według tej przyczyny. 
Jeśli zaś tabela nie podaje szczegółowej przyczyny, zdarzenie 
klasyfikuje się według określonej przyczyny ogólnej.  

 
3. Zdarzenia muszą być klasyfikowane zgodnie z ustaloną 

przyczyną. Jeśli zdarzenie ma kilka równoczesnych przyczyn, 
należy je klasyfikować zgodnie z przyczyną decydującą.  
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Bazy danych zdarzeń ryzyka operacyjnego (EDB) 

EDB to podstawowe narzędzie ilościowe do badania błędów i 

incydentów RO w każdym obszarze, podmiocie czy jednostce 

Grupy Santander. 

 
Zgodnie z wymogami Nowej Umowy Kapitałowej 
poszczególne jednostki Grupy będą gromadzić dane o 
stratach poniesionych w wyniku zdarzeń operacyjnych. 

 
Podstawowym celem wewnętrznej EDB jest wychwycenie 
wszystkich strat RO zarejestrowanych w księgach 
rachunkowych bez uwzględniania minimalnego progu. 

 
Przewodnik do Korporacyjnej Bazy Danych zawiera 
instrukcje dotyczące struktury EDB i kontroli jakości oraz 
zasady korporacyjnego zarządzania EDB w kategoriach 
kompletności, spójności, możliwości śledzenia, weryfikacji, 
powtarzalności i głębi. 

 
Poziom istotności ryzyka 

Opracowując dane dotyczące ryzyka operacyjnego, Grupa 
Santander klasyfikuje ryzyka wg istotności. Ryzyko uznawane 
jest za bardzo istotne, gdy: 

a. Znacząco wpływa na sprawozdanie finansowe Grupy. 

 
b. Ma wpływ na dużą liczbę klientów.  

 
c. Wpływa na reputację Grupy, przyciągając uwagę mediów 

krajowych i zagranicznych i będąc obiektem komentarzy 
rynku. 

 
d. Powoduje skutki regulacyjne, np. oficjalną kontrolę czy 

poważną karę. 

 
Istotność ryzyka może być ustalana zarówno na poziomie 
korporacyjnym, jak i na poziomie lokalnym, w każdym kraju, 
w którym grupa prowadzi działalność.  

 

 
11.5. Zmiany głównych miar  

 
 

W odniesieniu do baz danych zdarzeń, na podstawie 
wszystkich otrzymanych skonsolidowanych informacji, profil 
ryzyka operacyjnego Grupy według bazylejskich kategorii 
ryzyka w ciągu ostatnich trzech lat został przedstawiony na 
poniższym wykresie:  

 
 
       ROZKŁAD STRAT NETTO WEDŁUG KATEGORII RYZYKA OPERACYJNEGO 

liczby podane jako %  
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Poziom ryzyka z kategorii oszustw zewnętrznych oraz 
realizacji procesów i zarządzania wykazuje relatywny spadek 
dzięki wprowadzeniu środków zmniejszających ryzyko. 

 
Z kolei odnotowano wzrost w kategorii „klienci, produkty i 
praktyki” (obejmującej roszczenia klientów z tytułu 
niewłaściwej sprzedaży lub niekompletnej/ niedokładnej 
informacji o produktach). Wzrost ten wynika głównie z 
odszkodowań dla klientów w Wielkiej Brytanii (w związku z 
ubezpieczeniem ochrony płatności).  Należy wskazać, że 
tego rodzaju roszczenia zgłaszane wobec Grupy 
odpowiadają ogólnym tendencjom w brytyjskim sektorze 
bankowym, a wolumen roszczeń wniesionych w stosunku 
do banku odpowiada udziałowi rynkowemu banku.  Chociaż 
Grupa utworzyła wystarczające rezerwy na te zdarzenia w 
roku 2011, koszty ugód zawieranych z klientami wzrosły w 
tym roku zgodnie z budżetem każdej jednostki 

 
Poniższy wykres przedstawia liczbę zdarzeń ryzyka 
operacyjnego według kategorii wprowadzonych umową 
bazylejską w ostatnich trzech latach: 

 
 
       ROZKŁAD LICZBY ZDARZEŃ WG KATEGORII RYZYKA OPERACYJNEGO 

liczby podane jako %  
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11.6. Środki ograniczające ryzyko 
 
 

Grupa posiada zestaw środków łagodzących (ponad 700 
aktywnych środków), które zostały wprowadzone w reakcji na 
główne źródła ryzyka. Źródła te zostały zidentyfikowane w 
wyniku analizy narzędzi stosowanych do zarządzania ryzykiem 
operacyjnym oraz poprzez model organizacyjny i rozwojowy, i 
prewencyjne wdrożenie polityki i procedur dla zarządzania i 
kontroli ryzyka technologicznego i operacyjnego. 

 
Poniższy wykres przedstawia środki zmniejszania ryzyka wg 
źródła lub narzędzia zarządczego, którego użyto do 
określenia ryzyka: 

 

 
Samoocena 
7% 

 

 
 

               Baza danych zdarzeń 

• Oszustwo elektroniczne. Środki wprowadzono na 
poziomie korporacyjnym i lokalnym, w tym: 

 
• Usprawnienia w monitorowaniu klientowskich operacji w 

zakresie bankowości elektronicznej, bankowości mobilnej i 
bankowości telefonicznej (wyspecjalizowane zespoły i 
oprogramowanie wywiadowcze). Te profesjonalne 
systemy scoringowe służą do wykrywania podejrzanych 
wzorców zachowania u klientów, wychwytując podejrzane 
transakcje. 

 
• Poprawa bezpieczeństwa przy potwierdzaniu transakcji, 

dzięki wdrożeniu efektywnych mechanizmów 
podpisywania transakcji. Działania te są wdrażane lokalnie 
w różnych krajach Grupy z wykorzystaniem haseł OTP-
SMS lub fizycznych tokenów generujących kody dostępu. 

 
• Wzmocnienie mechanizmów identyfikujących transakcje. 

Procesy zatwierdzania aktywacji kanałów online. 

Polityka prewencyjna* 
24% 
 

 
 
 
 
Regulacje/ Kontrola 
10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kluczowe 
wskaźniki ryzyka 
11% 

48%  
• Środki techniczne do wykrywania i ostrzegania o 

kradzieży danych o klientach (phishing). 

 
• Oszustwa kartowe:  

 
• Migracja do kart chipowych EMV. 

* Polityka prewencyjna opiera się na działaniach komitetów korporacyjnych i 
lokalnych, planie ciągłości działania, szkoleniach pracowników oraz ciągłym 
udoskonaleniu wprowadzonych mechanizmów kontrolnych. 

 
 
 
 

Środki zmniejszające ryzko są przekuwane w plany 
działania, dotyczące poszczególnych obszarów:  

• Poprawa bezpieczeństwa bankomatów, w tym 
zabezpieczeń „anti-skimming”. Wprowadzone 
mechanizmy mają na celu zwłaszcza zapobieganie 
klonowaniu kart i przechwytywaniu numerów PIN.  

 
• Poprawa bezpieczeństwa zakupów online dzięki 

zastosowaniu dwóch różnych środków: 3DSecure z 
jednorazowym hasłem (OTP) oraz mechanizmów 
uwierzytelniania opartych na ryzyku, które dostosowują 
się do ryzyka transakcji. 

 

Szkolenie  
i komunikacja 

6,1% 
Przeniesienie ryzyka 

0,6% 
 
 
 
 
 
 

 
Technologia 

36,2% 

 
Organizacja 
4,8% 

 
 
 
 
 

Procesy 
52,3% 

Ośrodki przetwarzania danych (DPC)  

W roku 2013 Grupa zrobiła spory krok naprzód, 
uruchamiając trzy duże ośrodki przetwarzania danych – w 
Campinas w Brazylii, w Querétaro, w Meksyku i w Carlton 
Park w Wielkiej Brytanii. Wraz z ośrodkami w Boadilli 
i Cantabrii w Hiszpanii, nowe ośrodki tworzą strategiczną 
mapę pięciu korporacyjnych DPC połączonych w ramach 
globalnej sieci. 

 
Każdy z tych ośrodków składa się z dwóch oddzielnych 
centrów, wykonujących jednocześnie te same zadania (w 
konfiguracji aktywny/aktywny). Centra wykorzystują podwójne 
zasilanie z różnych elektrycznych podstacji oraz posiadają 
połączenia z różnymi dostawcami usług komunikacyjnych, 
zapewniając wysoką sprawność energetyczną i wysoką 
dostępność.  Dzięki takiej konfiguracji, jeśli w jednym z 
bliźniaczych DPC dochodzi do awarii, drugi kontynuuje procesy 
bez przerwy w serwisie. 

Najważniejsze środki zmniejszające ryzyko koncentrowały się 
na poprawie bezpieczeństwa klientów w codziennych 
transakcjach oraz ciągłym udoskonalaniu procesów i 
technologii. Najważniejsze środki szczególne mające na celu 
zmniejszenie liczby oszustw:  
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Aby zapewnić dodatkowy poziom bezpieczeństwa na 
wypadek katastrofy regionalnej, trzeci egzemplarz danych i 
systemów będzie dostępny w zdalnej lokalizacji (zdalne 
odtwarzanie awaryjne, RDR). W związku z powyższym, 
infrastruktura danego podmiotu w danym DPC będzie 
powiązana z centrum RDR w innym kraju, co w jeszcze 
większym stopniu zmniejszy ryzyko operacyjne. 

 
Środki zmniejszające ryzyko cyberataków   

W ostatnim czasie uwagę społeczeństwa oraz regulatorów 
przykuły zagrożenia w rodzaju ataków hakerskich, 
przestępstw sieciowych i szpiegostwa, określane mianem 
ryzyka sieciowego. Z myślą o łagodzeniu tych zagrożeń 
Komitetowi Wykonawczemu Grupy przedstawiono nowy 
model ryzyka sieciowego. 

 
W modelu zawarto zapisy dotyczące zarządu 
korporacyjnego, ram zarządzania, środków technologicznych 
i klasyfikacji ryzyka oraz inne istotne elementy. Jest on na 
regularnie usprawniany, dzięki czemu zachowuje aktualność 
i jest wdrażany zgodnie z bieżącymi potrzebami. Model 
zostanie stopniowo wdrożony w ciągu najbliższych kilku lat. 

 

 
11.7. Plan zachowania ciągłości działania 

 
 

Grupa posiada System Zarządzania Ciągłością Działania mający 
zapewnić zachowanie ciągłości procesów biznesowych 
jednostek na wypadek katastrofy lub poważnego incydentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Cel ogólny obejmuje następujące zadania szczegółowe: 

 
• Minimalizację szkody dla ludzi i negatywnego wpływu na 

działalność i finanse Grupy wynikające z przerwania 

normalnych operacji biznesowych. 

 
• Zmniejszenie skutków operacyjnych katastrofy poprzez 

stosowanie elastycznych, wcześniej określonych wytycznych 
i procedur przy wznawianiu i odzyskiwaniu procesów. 

 
• Wznowienie czasowo wrażliwych procesów biznesowych i 

odnośnych funkcji wsparcia, aby zapewnić ciągłość 
działalności, stabilność przychodów i planowany wzrost. 

 
• Przywrócenie czasowo wrażliwych informatycznych i 

biznesowych funkcji wsparcia w przypadku awarii 
istniejących systemów. 

 
• Ochrona wizerunku publicznego i zaufania do Grupy 

Santander. 

 
• Wywiązanie się z zobowiązań wobec pracowników, 

klientów, akcjonariuszy i innych interesariuszy. 
 

 
 

11.8. Pozostałe aspekty kontroli i monitorowania 
ryzyka operacyjnego  

 
 

Analiza i monitorowanie mechanizmów kontrolnych 

operacji rynkowych  

Zważywszy na bardzo specyficzny charakter i złożoność 
rynków finansowych, Grupa uważa za niezbędne stałe 
wzmacnianie kontroli operacyjnej działalności na rynkach 
finansowych, podtrzymując restrykcyjne i konserwatywne 
zasady dotyczące ryzyka i operacji już stosowane regularnie w 
Grupie Santander.  
 
Poza monitorowaniem wszystkich kwestii związanych z 
kontrolą operacyjną, we wszystkich jednostkach Grupa kładzie 
większy nacisk na następujące aspekty: 
 

• Przegląd modeli wyceny i ogólnie wartości portfela. 

 
• Proces ustalania i niezależnego zatwierdzania cen.  

 
• Odpowiednie potwierdzanie transakcji z kontrahentami. 

 
• Przegląd anulowania/zmian transakcji. 

 
• Ocena i monitorowanie skuteczności gwarancji, 

zabezpieczeń i elementów redukujących ryzyko. 
c   
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System informacji o ryzyku operacyjnym 

Grupa posiada korporacyjny system informacyjny 
wspierający narzędzia zarządzania ryzykiem operacyjnym 
oraz usprawniający realizację funkcji i wymagań 
informacyjnych i sprawozdawczych na poziomie lokalnym i 
korporacyjnym. 

 
System zaopatrzony jest w moduły rejestrowania zdarzeń, 
generowania i analizy map ryzyka, wskaźniki, systemy 
łagodzenia i raportowania. System stosowany jest we 
wszystkich podmiotach Grupy. 
 
W ramach projektu AMA, który ma być wdrożony w ciągu 
najbliższych kilku miesięcy, Grupa będzie kontynuować 
inwestycje w to rozwiązanie, skupiając się na wzbogacaniu go 
o nowe, usprawniające elementy. 

 
Poniższy wykres przedstawia obszary uwzględnione w platformie:  

 
 
 
 

Informacje korporacyjne  

Obszar kontroli korporacyjnego ryzyka technologii i ryzyka 
operacyjnego posiada system informacyjny zarządzania 
informacją o ryzyku operacyjnym, który dostarcza danych o 
głównych elementach ryzyka Grupy. System konsoliduje 
informacje napływające z każdego kraju/ każdej jednostki w 
zakresie ryzyka operacyjnego oraz przedstawia ogląd 
globalny z następującymi cechami: 
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• Dwa poziomy informacji: korporacyjny ze skonsolidowaną 

informacją oraz zindywidualizowany dla każdego kraju / 

każdej jednostki. 

 
• Rozpowszechnianie najlepszych praktyk w 

krajach/jednostkach Grupy Santander, uzyskanych w 
wyniku połączonego badania wyników analizy jakościowej 
i ilościowej ryzyka operacyjnego. 

 
Sporządzane są także informacje w następującym zakresie: 

 
• Model zarządzania ryzykiem operacyjnym Grupy 

Santander oraz głównych jednostkach i obszarach 
działania Grupy. 

 
• Zakres zarządzania ryzykiem operacyjnym.  

 
• Analiza baz zdarzeń wewnętrznych i zewnętrznych. 

 
• Analiza najważniejszych ryzyk wynikających z 

samooceny ryzyka operacyjnego i technologicznego.  

 
• Ocena i analiza wskaźników ryzyka.  

 
• Środki ograniczające / aktywne zarządzanie. 

 
• Plany awaryjne i plany zachowania ciągłości działania. 

 
• Ramy regulacyjne: Bazylea II. 

 
• Ubezpieczenia. 

 
Informacje te służą za podstawę raportowania do komitetu 
Zarządu ds. ryzyka, wyższego kierownictwa, regulatorów, 
agencji ratingowych itd. 

Rola ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym.  

Grupa Santander uważa ubezpieczenie za czynnik kluczowy 
w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym. Od 2004 r. obszar 
ryzyka operacyjnego ściśle współpracuje z obszarem 
ubezpieczeń w Grupie we wszystkich działaniach 
prowadzących do usprawnienia tych dwóch obszarów. 
Poniżej przedstawiono wybrane najważniejsze przykłady:  

 
• Współpraca w zakresie prezentacji modelu zarządzania i 

kontroli ryzyka operacyjnego w Grupie Santander 

ubezpieczycielom i reasekuratorom. 

 
• Analiza i dalsze śledzenie rekomendacji i sugestii na rzecz 

poprawy ryzyka operacyjnego ze strony towarzystw 

ubezpieczeniowych w wyniku wcześniejszych audytów 

przeprowadzonych przez wyspecjalizowane firmy oraz ich 

późniejsze wdrożenie. 

 
• Wymiana informacji uzyskanych w tych dwóch obszarach 

w celu poprawy jakości baz błędów oraz pokrycia przez 

polisy ubezpieczeniowe różnych ryzyk operacyjnych. 

 
• Ścisła współpraca między lokalnymi pracownikami 

odpowiedzialnymi za ryzyko operacyjne i lokalnymi 

koordynatorami ds. ubezpieczeń w celu usprawnienia 

łagodzenia ryzyka operacyjnego. 

 
• Regularne spotkania w celu przedstawiania informacji 

o konkretnych działaniach, statusach i projektach w 
tych dwóch obszarach. 

 
• Aktywne uczestnictwo obu obszarów w globalnym 

zespole pozyskiwania ubezpieczeń, najwyższym ciele 
technicznym Grupy odpowiedzialnym za określanie 
pokrycia ubezpieczeniowego oraz strategii jego 
pozyskiwania. 
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12. RYZYKO COMPLIANCE 
I REPUTACJI  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Niniejszy rozdział opisuje zasady organizacyjne oraz 

model zarządzania ryzykiem compliance i ryzykiem 

reputacji.  Szczegółowo przedstawiono w nim działania 

przewidziane w programie compliance służące 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu 

terroryzmu. 

• Marketing produktów i usług. 
 

• Postępowanie na rynkach papierów wartościowych. 
 

• Relacje z regulatorami i organami nadzoru. 
 

• Opracowanie i rozpowszechnianie informacji 

instytucjonalnych o Grupie 
 

 
 
 

12.1. Definicje i cel 
 
 

Ryzyko compliance (braku zgodności) jest związane z 
możliwością podjęcia wobec Grupy sankcji gospodarczych 
lub innego rodzaju działań dyscyplinarnych przez organy 
nadzoru w związku z nieprzestrzeganiem przez Grupę praw, 
przepisów, zasad, standardów samoregulacji lub kodeksów 
postępowania mających zastosowanie do prowadzonej 
działalności. 

 
Ryzyko reputacji ma związek ze sposobem, w jaki działalność 
Grupy postrzegana jest przez wewnętrznych i zewnętrznych 
interesariuszy i z potencjalnym negatywnym wpływem tej 
opinii na wyniki, kapitał czy perspektywy rozwoju działalności. 
Ryzyko to dotyczy m.in. aspektów prawnych, ekonomiczno-
finansowych, etycznych, społecznych i środowiskowych. 

 
Celem Grupy w obszarze zarządzania ryzykiem compliance 
i ryzykiem reputacji jest: (i) minimalizowanie 
prawdopodobieństwa wystąpienia nieprawidłowości; oraz 
(ii) identyfikacja, raportowanie i szybkie rozwiązywanie 
stwierdzonych nieprawidłowości. Jeśli chodzi o ryzyko 
reputacji, celem zarządzania jest identyfikacja różnorodnych 
źródeł jego powstawania i zapewnienie ich prawidłowego 
traktowania w sposób zmniejszający prawdopodobieństwo 
ich wystąpienia i załagodzenie ewentualnych skutków. 
 

12.2. Ład korporacyjny oraz model 
organizacyjny 

 
 

Realizując ogólną funkcję nadzorczą, Zarząd Banku jest 
odpowiedzialny za akceptowanie ogólnej polityki w 
zakresie ryzyk. W obszarze ryzyka compliance i ryzyka 
reputacji Zarząd jest właścicielem Ogólnego Kodeksu 
Postępowania Grupy, ustanawiającego globalną politykę 
w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu oraz politykę marketingową 
produktów i usług. 

 
Propozycję polityki Grupy w zakresie ryzyka zgłasza 
Zarządowi uprawniony komitet ds. ryzyka. Ponadto, jako 
organ odpowiedzialny za globalne zarządzanie ryzykiem, 
ocenia on ryzyko reputacji wpisane w zakres jego działań 
i decyzji. 

 
Komitet ds. audytu i compliance realizuje m.in. funkcje 
nadzoru nad przestrzeganiem wymagań prawnych, bada 
skuteczność systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania 
ryzykiem, nadzoruje przestrzeganie kodeksu postępowania 
Grupy na rynkach papierów wartościowych, instrukcji 
i procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 
ogólnie zasad ładu korporacyjnego i compliance Banku. 
Ponadto składa wnioski o ich usprawnienie oraz ocenia 
zgodność z działaniami władz administracyjnych 
odpowiedzialnych za nadzór i kontrolę. 

 
Funkcja compliance odpowiada przed Zarządem zwłaszcza za 
pośrednictwem komitetu ds. audytu i compliance, który 
otrzymał raporty od dyrektora Grupy ds. compliance na 
każdym z dwunastu posiedzeń, które odbyły się w 2013 r. W 
roku 2013 Dyrektor ds. compliance złożył także raport na 
specjalnym posiedzeniu komitetu ds. ryzyka i uczestniczył w 
innych sesjach tego komitetu, w czasie których omawiano 
operacje powiązane z ryzykiem reputacji, a także dwukrotnie 
przed Zarządem. 

 
Kolejnymi ciałami kolegialnymi z podstawowym zakresem 
uprawnień są korporacyjne komitety ds. zgodności 
z zasadami, analizy, rozwiązywania problemów oraz 
marketingu (dwa ostatnie specjalizują się w 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i marketingu produktów 
i usług), mające zasięg globalny (każdy kraj, każda jednostka) 
i powielone na poziomie lokalnym. 

 
Pion ryzyka nadzoruje ramy kontrolne stosowane w obszarze 
compliance, z perspektywy obszaru zintegrowanej kontroli 
ryzyka i wewnętrznego zatwierdzania ryzyka (CIVIR), 
realizując swoje funkcje wspierania specjalistycznych 
komitetów ds. ryzyka, oraz z perspektywy obszaru kontroli 
ryzyk niefinansowych utworzonego w roku 2013. 

 
Model organizacyjny skupia się wokół korporacyjnego 
obszaru ryzyka compliance i ryzyka reputacji, 
zintegrowanego w pionie sekretariatu generalnego, którego 
zadaniem jest zarządzanie ryzykiem compliance i reputacji 
Grupy. W ramach tego obszaru, kierowanego przez szefa 
compliance Grupy, znajduje się korporacyjne biuro ds. 
ryzyka reputacji i korporacyjne biuro ds. przeciwdziałania 
praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (COPML) oraz 
korporacyjna jednostka wywiadu finansowego (CUFI) 
umocowana do przeciwdziałania praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu. Struktura ta została powielona 
na poziomie lokalnym i globalnym, z zapewnieniem 
odpowiednich funkcjonalnych ścieżek sprawozdawczych 
łączących je z obszarem korporacyjnym. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3. Model tolerancji ryzyka  
 
 

Na posiedzeniu w dniu 22 października 2013 r. Komitet ds. 
ryzyka został poinformowany o modelu tolerancji ryzyka 
Grupy stosowanym do zarządzania ryzykiem compliance 
i ryzykiem reputacji. Model opiera się na trzech elementach: 

 
•  Zasada „zero tolerancji” w obszarze ryzyka compliance 

i ryzyka reputacji. 

 
• Celem Grupy jest zminimalizowanie liczby incydentów 

dotyczących ryzyka compliance i ryzyka reputacji. 
Prowadzony jest systematyczny monitoring przy 
wykorzystaniu wskaźnika ryzyka compliance i reputacji, 
wynikającego z matryc przygotowanych dla każdego kraju. 

 
• Kwartalny monitoring tolerancji ryzyka jest prowadzony 

dla każdego kraju. 

 
Matryca oceny opiera się na danych przekazywanych każdego 
miesiąca przez poszczególnych nadzorców. Przekazywane 
informacje są oceniane pod kątem następującego ryzyka: (i) 
kosztów grzywien; (ii) reorganizacji procesów; i (iii) wpływu na 
ryzyko marki i reputacji. Oceny te są uzupełniane o ratingi 
Audytu Wewnętrznego w obszarze compliance. 

 
Każdej jednostce lokalnej przypisywana jest waga w 
zależności od przypisanego jej zysku i wielkości aktywów – w 
ten sposób otrzymuje się kompletny wynik dla Grupy. 
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12.4. Model zarządzania ryzykiem 
 
 

Podstawowa odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem 
compliance i ryzykiem reputacji rozkłada się pomiędzy 
obszar compliance oraz spółki i jednostki wspierające, które 
angażują się w działalność związaną z podejmowaniem 
ryzyka. Odpowiedzialność za opracowanie polityk oraz 
wdrożenie niezbędnych mechanizmów kontroli spoczywa na 
obszarze compliance, który jest także odpowiedzialny za 
doradzanie kadrze zarządzającej wyższego szczebla oraz za 
promowanie kultury compliance w ramach rocznego 
programu compliance, którego skuteczność jest poddawana 
regularnej ocenie. 

 
Obszar bezpośrednio zarządza podstawowymi 
komponentami tych ryzyk (pranie pieniędzy, kodeksy 
postępowania, marketing produktów itp.) oraz dopilnowuje, 
aby właściwa jednostka Grupy zajmowała się pozostałymi 
aspektami zarządzania ryzykiem (odpowiedzialne 
finansowanie, ochrona danych, skargi klientów itp.), po 
wprowadzeniu odpowiednich systemów kontroli 
i weryfikacji. 

 
Prawidłowe wykonanie modelu zarządzania ryzykiem jest 
nadzorowane przez obszar zintegrowanej kontroli ryzyka i 
wewnętrznego zatwierdzania ryzyka. Jedną z funkcji audytu 
wewnętrznego jest przeprowadzanie testów i przeglądów 
sprawdzających stopień realizacji zasad i procedur w Grupie. 

 
Program compliance Grupy opiera się przede wszystkim na 
ogólnym kodeksie postępowania. Kodeks, określający 
zasady etyczne i zasady postępowania wszystkich 
pracowników Grupy Santander, jest do pewnego stopnia 
uzupełniany zasadami zawartymi w kodeksach 
i instrukcjach poszczególnych sektorów1. 

 
Określa on:  i) funkcje i zakresy odpowiedzialności w 
sprawach dotyczących zgodności organów zarządczych oraz 
obszarów zarządzania Grupy narażonych na ryzyko; ii) zasady 
określające skutki braku zgodności oraz iii) kanał 
ostrzegawczy umożliwiający formułowanie i przekazywanie 
informacji o potencjalnie nieprawidłowych działaniach. 

 
Biuro korporacyjne ds. compliance, nadzorowane przez 
komitet ds. audytu i compliance oraz komitet ds. zgodności z 
zasadami, odpowiada za nadzorowanie wdrażania i monitoring 
ogólnego kodeksu postępowania. 

 
Komitet ds. zgodności z zasadami, kierowany przez 
generalnego sekretarza Grupy, posiada umocowania we 
wszystkich sprawach związanych z funkcją compliance, nie 
wchodząc jednak w zakres kompetencji dwóch 
wyspecjalizowanych organów w tym obszarze (tj. 
korporacyjnego komitetu ds. marketingu produktów i usług 
oraz komitetu ds. analizy i rozwiązań w zakresie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu).  

Komitet składa się z przedstawicieli audytu wewnętrznego, 
generalnego sekretariatu, zarządzania finansowego, 
zasobów ludzkich oraz jednostek biznesowych najbardziej 
zainteresowanych tą kwestią. 

 
W roku 2013 komitet odbył pięć posiedzeń. 

 
Kierownictwo ds. compliance Grupy posiada następujące 
kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem compliance i 
ryzyka reputacji: 

 
1. Wdrażanie ogólnego kodeksu postępowania Grupy 

oraz innych kodeksów i instrukcji dla sektorów. 

 
2. Nadzorowanie działalności szkoleniowej w zakresie 

compliance prowadzonej przez obszar zasobów ludzkich. 

 
3. Bezpośrednie badanie ewentualnych przypadków braku 

zgodności.  Komitet może konsultować się z audytem 
wewnętrznym, a ewentualne sankcje są przedstawiane jako 
propozycja komitetowi ds. nieprawidłowości.  

 
4. Współpraca z audytem wewnętrznym w zakresie 

regularnych ocen zgodności z ogólnym kodeksem oraz z 

kodeksami i instrukcjami sektorów, bez uszczerbku dla 

regularnych przeglądów, które w zakresie compliance są 

prowadzone bezpośrednio przez kierownictwo compliance. 

 
5. Gromadzenie i rozpatrywanie oskarżeń zgłaszanych przez 

pracowników lub strony trzecie za pośrednictwem 
odpowiedniego kanału ostrzegawczego. 

 
6. Pomoc w rozstrzyganiu wątpliwości powstających przy 

wdrażaniu kodeksów i instrukcji. 

 
7. Sporządzanie raportu rocznego na temat wdrażania 

programu compliance dla komitetu ds. audytu i compliance. 

 
8. Regularne informowanie sekretarza generalnego, komitetu 

ds. audytu i compliance oraz Zarządu w sprawach 
dotyczących realizacji polityki i programu compliance. 

 
9. Coroczna ocena zmian, które należy wprowadzić do 

programu compliance, w szczególności w przypadku 
wykrycia nieuregulowanych obszarów działalności i procedur 
wymagających poprawy, oraz proponowanie zmian 
komitetowi ds. audytu i compliance. 

 
 
 
 

1. W skład kodeksów i instrukcji dla poszczególnych sektorów wchodzą: Instrukcja 
zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, Kodek postępowania na 
rynkach papierów wartościowych, Instrukcja procedur sprzedaży produktów finansowych, 
Kodeks postępowania w działalności analitycznej, Instrukcja polityki badań, Instrukcja 

postępowania w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), Instrukcja 
postępowania w zakresie zarządzania przejętymi nieruchomościami, Instrukcja postępowania w 
zakresie zarządzania zakupami itp. oraz komunikaty i okólniki rozwijające poszczególne punkty 
tych kodeksów i instrukcji.  
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W odniesieniu do kodeksów i instrukcji dla sektorów, program 
compliance skupia się m.in. na następujących obszarach 
operacyjnych:    

 
• Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu 

terroryzmu. 

 
• Marketing produktów i usług. 

 
• Postępowanie na rynkach papierów wartościowych. 

 
• Zapobieganie ryzyku kryminalnemu. 

 
• Relacje z regulatorami i organami nadzoru. 

 
• Sporządzanie i rozpowszechnianie informacji 

instytucjonalnej Grupy.  

 
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy  
i finansowaniu terroryzmu 
Polityka 
Realizując imperatyw społecznej odpowiedzialności, Grupa 
wdraża zaawansowany i skuteczny system zapobiegania 
praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, na bieżąco 
dostosowywany do obowiązujących międzynarodowych 
przepisów. System ten został zaprojektowany w taki sposób, 
aby zmierzyć się z nowymi technikami organizacji 
przestępczych. 

 
Funkcja zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu skupia się wokół polityk ustanawiających 
minimalne standardy, których jednostki Grupy Santander 
muszą przestrzegać oraz jest sformułowana zgodnie z 
zasadami zawartymi w 40 rekomendacjach Grupy Specjalnej 
ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) oraz 
zobowiązaniami zawartymi w Dyrektywie 2005/60/WE 
Europejskiego Parlamentu i Rady z 26 października 2005 r. w 
sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego 
w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. 

 
Polityka korporacyjna i wynikające z niej zasady są 
obowiązkowe dla wszystkich jednostek Grupy na całym 
świecie. Jednostki to wszystkie banki, spółki zależne, 
departamenty lub oddziały Banco Santander, zarówno w 
Hiszpanii, jak i w innych krajach, które zgodnie ze swoim 
statutem muszą przestrzegać przepisów dotyczących 
zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 

Ład i organizacja 

Funkcja zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu skupia się w trzech obszarach organizacyjnych: 
komitecie ds. analiz i rozwiązań (ARC), korporacyjnej 
jednostce wywiadu finansowego (CUFI) i pracownikach ds. 
zapobiegania na różnych poziomach. 

 
ARC to ciało kolegialne na poziomie korporacyjnym, 
kierowane przez sekretarza generalnego Grupy, składające 
się z przedstawicieli audytu wewnętrznego, sekretariatu 
generalnego, zasobów ludzkich i szczególnie narażonych 
jednostek. W roku 2013 komitet odbył cztery posiedzenia.  

 
CUFI opracowuje, koordynuje i nadzoruje systemy i 

procedury w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i 

finansowaniu terroryzmu we wszystkich jednostkach 

Grupy. 

 
Powoływani są także pracownicy ds. zapobiegania na 
czterech różnych poziomach: obszaru, jednostki, oddziału i 
klienta. Realizują oni swoje zadanie wspierania CUFI, dzięki 
bliskiemu kontaktowi z klientami i bezpośredniemu 
dostępowi do operacji. 

 
W ujęciu skonsolidowanym zapobieganiem zajmuje się łącznie 
781 osób (dwie trzecie z nich na pełny etat) w 173 jednostkach 
i 36 krajach. 

 
We wszystkich jednostkach i obszarach biznesowych Grupa 
Santander wprowadziła systemy korporacyjne oparte na 
zdecentralizowanych aplikacjach IT. Aplikacje usprawniają 
obsługę operacji i klientów, którzy, ze względu na ryzyko, 
muszą być poddawani ocenie na potrzeby oddziałów 
prowadzących konta lub opiekunom klientów. Zespoły 
analityczne w ramach jednostek zapobiegania stosują 
dodatkowe zdecentralizowane narzędzia i na podstawie 
profili ryzyka i zmian wzorców zachowania klientów analizują, 
wykrywają i monitorują operacje, mogące mieć związek z 
praniem pieniędzy i/lub finansowaniem terroryzmu. 

 
Wraz z dziesięcioma innymi dużymi bankami 
międzynarodowymi Banco Santander jest członkiem- 
założycielem Wolfsberg Group, grupy której celem jest 
określenie międzynarodowych standardów umożliwiających 
poprawę skuteczności programów zapobiegania praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w społeczności 
finansowej. 
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Grupa podejmuje szereg inicjatyw dotyczących m.in. takich 
kwestii jak przeciwdziałanie praniu pieniędzy w bankowości 
prywatnej, działalności banków korespondentów oraz 
przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu. Instytucje nadzoru 
oraz eksperci AML uważają Grupę Wolfsberg oraz jej zasady 
i wskazówki za istotny krok w walce z praniem pieniędzy, 
korupcją, terroryzmem oraz innymi poważnymi 
przestępstwami. 

 
Główne działania 

W roku 2013 Grupa przeanalizowała łącznie 27,6 mln 
operacji (w 2012 było to 21,1 mln operacji) zarówno za 
pośrednictwem sieci operacyjnych, jak i zespołów 
ds. zapobiegania praniu pieniędzy. Ponad milion operacji 
zostało przeanalizowanych przez jednostki hiszpańskie. 

 
CUFI oraz lokalne departamenty zapobiegania dokonują 
corocznych przeglądów wszystkich jednostek Grupy na 
świecie. 

 
W roku 2013 przeglądowi poddano 146 jednostek (162 w roku 
2012), z czego 26 jednostek zlokalizowanych w Hiszpanii; we 
wszystkich przypadkach sporządzono raporty określające 
działania do realizacji (rekomendacje) w celu ulepszenia 
i wzmocnienia systemów. W roku 2013 określono 201 środków 
do wprowadzenia (242 w roku 2012), które są monitorowane 
do czasu pełnego i skutecznego wdrożenia. 

 
W roku 2013 przeprowadzono też szkolenia z zakresu 
zapobiegania praniu pieniędzy dla łącznie 108.592 
pracowników (105.664 w roku 2012). 

 
Co więcej, wiele jednostek podlega regularnym ocenom 
audytorów zewnętrznych. W roku 2013 PwC przeprowadziło 
przegląd metod monitorowania w raporcie za rok 2012 
dotyczącym globalnego systemu zapobiegania praniu 
pieniędzy w banku nadrzędnym oraz pozostałych 
jednostkach w Hiszpanii. W opublikowanym 18 czerwca 
2013 r. raporcie nie stwierdzono istotnego osłabienia 
systemu, a jedynie sformułowano rekomendacje ulepszeń. 

 

 

GŁÓWNE WSKAŹNIKI DZIAŁALNOŚCI  
 

 

* Przez CUFI i lokalne jednostki zapobiegania praniu pieniędzy. 
 

 

Marketing produktów i usług. 

Polityka 

W Grupie Santander zarządzanie ryzykiem reputacji, które 

może powstać w wyniku nieodpowiedniej sprzedaży 

produktów lub nieprawidłowego świadczenia usług przez 

Grupę, jest prowadzone zgodnie z polityką korporacyjną w 

zakresie marketingu produktów i usług. 

 
Polityka korporacyjna ma na celu określenie ram 
korporacyjnych dla wszystkich krajów, działalności 
i instytucji: (i) wzmocnienie struktur organizacyjnych; (ii) 
zapewnienie, aby komitety decyzyjne nadzorowały nie 
tylko akceptację produktów lub usług, lecz także 
monitorowały je przez cały okres ich istnienia i (iii) 
ustalanie wytycznych w celu określenia jednolitych 
kryteriów i procedur dla całej Grupy w obszarze marketingu 
produktów i usług, obejmujących wszystkie etapy 
(akceptacja, działania przed sprzedażą, sprzedaż i działania 
po sprzedaży). 

 
Opracowanie i szczegółowe dostosowanie polityki do 

warunków lokalnych oraz do lokalnych wymagań 

regulacyjnych jest wykonywane zgodnie z lokalnymi 

zasadami wewnętrznymi w poszczególnych jednostkach 

Grupy po zaakceptowaniu przez korporacyjny dział ds. 

ryzyka compliance i reputacji. 

 
Ład i organizacja 

Komitet korporacyjny i komitety lokalne, globalny komitet 
konsultacyjny, korporacyjny komitet monitorujący 
i korporacyjne i lokalne biura stanowią strukturę 
organizacyjną w zakresie ryzyka, które mogłoby powstać w 
wyniku nieodpowiedniej sprzedaży produktów i usług. 

 
Korporacyjny komitet ds. marketingu (CCM) to najwyższe ciało 
decyzyjne zajmujące się akceptacją produktów i usług, 
kierowane przez sekretarza generalnego Grupy. W jego skład 
wchodzą przedstawiciele ds. ryzyka, zarządzania finansowego, 
technologii i operacji, generalnego sekretariatu kontroli 
wewnętrznej, audytu wewnętrznego, bankowości detalicznej, 
globalnej bankowości hurtowej, zarządzania aktywami 
i ubezpieczeń. 
 

 
     

 
. 

 

2013 
Zanalizowane 

podmioty 
zależne* 

Zbadane 
sprawy 

Zgłoszenia do 
władz 

Przeszkoleni 
pracownicy 

RAZEM 146 68.573 21.298 10.592 
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• Każdy produkt lub usługa były sprzedawane przez 

kompetentnych pracowników. 

 
• Klienci mieli dostęp do wszystkich właściwych informacji. 

 
• Produkt lub usługa były dopasowane do profilu ryzyka 

klienta. 

 
• Każdy produkt lub usługa trafiały na właściwy rynek, nie 

tylko z powodów prawnych czy podatkowych, lecz także 
ze względu na kulturę finansową danego rynku. 

 
• Produkty i usługi spełniały wymogi korporacyjnej polityki 

marketingowej oraz ogólnie obowiązujących zasad 
wewnętrznych i zewnętrznych. 

 
Na poziomie lokalnym powołuje się lokalne komitety ds. 
marketingu (LCM), które przekazują do CCM wnioski o 
akceptację nowych produktów – po uzyskaniu wstępnej 
pozytywnej opinii, ponieważ początkowo nie mają 
uprawnień decyzyjnych – oraz akceptują wcześniejsze 
produkty i ich kampanie marketingowe. 

 
Podejmując decyzje, komitety ds. marketingu kierują się 
ryzykiem banku i klienta. 

 
Globalny komitet konsultacyjny (GCC) doradza korporacyjnemu 
komitetowi ds. marketingu. W jego skład wchodzą 
przedstawiciele obszarów kompetentnych w sprawach ryzyka 
regulacyjnego oraz rynkowego. GCC, który odbywa posiedzenia 
co trzy miesiące, może zalecać przegląd produktów, na które 
wpływ mają zmiany na rynku, pogorszenie wypłacalności (kraj, 
sektory lub spółki) lub zmiany oceny rynku w średnim i długim 
terminie. 

 
Korporacyjny komitet ds. monitoringu (CMC) podejmuje 
decyzje dotyczące monitorowania produktów i usług na 
poziomie Grupy. Przewodniczy mu sekretarz generalny, a w 
jego skład wchodzą przedstawiciele audytu wewnętrznego, 
działu prawnego i compliance, obsługi klienta oraz 
narażonych obszarów biznesowych (stała reprezentacja sieci 
detalicznej). Komitet spotyka się co tydzień, aby omawiać 
i rozwiązywać konkretne kwestie związane z marketingiem 
produktów i usług na poziomie lokalnym oraz przez 
zagraniczne jednostki Grupy.  

 
Korporacyjne biuro ds. zarządzania ryzykiem reputacji 
(CORRM) dostarcza ciałom zaangażowanym w ład 
korporacyjny informacji niezbędnych do: (i) adekwatnej 
analizy ryzyka związanego z akceptacją, z punktu widzenia 
Banku i wpływu na klientów oraz (ii) monitorowania 
produktów przez cały okres ich istnienia. 

 
Na poziomie lokalnym działają biura zarządzania ryzykiem 
reputacji, które są odpowiedzialne za promowanie kultury 
ryzyka oraz dopilnowanie, aby funkcje monitorowania i 
zatwierdzania produktów na poziomie lokalnym sprawowane 
były zgodnie z korporacyjnymi wytycznymi. 

Główne działania 

CCM odbył 12 posiedzeń w roku 2013 (14 w 2012 r. i 19 w 

2011 r.) oraz przeanalizował 151 nowych produktów/usług. 

Korporacyjne biuro ds. ryzyka reputacji dokonało oceny 54 

wniosków dotyczących produktów/usług, które nie były 

nowe i zostały przedstawione do akceptacji oraz 

odpowiedziało na 167 zapytań z obszarów i krajów. GCC 

odbył dwa posiedzenia (3 w 2012 r. i 3 w 2011 r.). 

 
Monitoring zaakceptowanych produktów i usług jest 
prowadzony na poziomie lokalnym (lokalny komitet ds. 
monitorowania produktów lub ekwiwalentne ciało lokalne, 
takie jak LCM). Wnioski są zawierane w raportach 
sporządzanych co cztery miesiące dla CORRM, który 
sporządza zintegrowane raporty o ogólnym monitoringu dla 
CMC. 

 
W 2013 r. CMC odbył 41 posiedzeń (44 w 2012 r. i 42 w 
2011 r.), podczas których rozpatrzono incydenty oraz 
przeanalizowano informacje z monitoringu produktów 
i usług, zarówno na poziomie lokalnym, jak i na poziomie 
zagranicznych jednostek Grupy. 

 
Kodeks postępowania na rynkach papierów 
wartościowych (CCSM). 
Polityka 

Polityka jest określana w Kodeksie postępowania na rynkach 
papierów wartościowych (CCSM), uzupełnianym m.in. 
kodeksem postępowania dla działalności analitycznej, 
instrukcją polityki ds. badań oraz procedurą wykrywania, 
analizy i raportowania operacji, w których może dochodzić do 
nadużywania pozycji dominującej na rynku. 

 
Ład i organizacja 

Organizacja skupia się wokół korporacyjnego biura ds. 
compliance i jednostek compliance na poziomie lokalnym i w 
podmiotach zależnych. 

 
Funkcje zarządzania compliance wynikające z Kodeksu 
postępowania na rynkach papierów wartościowych 
obejmują: 

 
1. Rejestrowanie i kontrolę informacji wrażliwych znanych 

Grupie i/lub przez nią generowanych. 

 
2. Prowadzenie listy narażonych papierów wartościowych oraz 

odnośnych pracowników oraz obserwowanie transakcji 
realizowanych na tych papierach wartościowych.  

 
3. Monitoring transakcji na papierach wartościowych o 

ograniczonej przenoszalności według rodzaju działalności, 
portfeli czy grup, do których ograniczenie się odnosi. 

 
4. Przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń i wniosków o 

realizację transakcji na własny rachunek. 

 
5. Kontrolowanie transakcji na własny rachunek realizowanych 

przez określonych pracowników. 

 
6. Zarządzanie przypadkami nieprzestrzegania. 

 
7. Rozstrzyganie wątpliwości co do CCSM. 
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8. Rejestrowanie i rozstrzyganie w zakresie swojej 

odpowiedzialności konfliktów interesów oraz sytuacji, 

które mogłyby je powodować. 

 
9. Ocena i zarządzanie konfliktami wynikającymi z 

działalności analitycznej. 

 
10. Prowadzenie niezbędnych rejestrów kontroli 

przestrzegania zobowiązań określonych w CCSM. 

 
11. Utrzymywanie codziennych kontaktów z regulatorami. 

 
12. Organizowanie szkoleń oraz ogólne działania niezbędne 

do wdrożenia kodeksu. 

 
13. Analizowanie działań, które mogą mieć związek z 

nadużywaniem pozycji dominującej oraz, w razie 
konieczności, zgłaszanie ich do regulatorów. 

 
Główne działania 

Odpowiedzialny pracownik ds. compliance na poziomie 
korporacyjnym wspólnie z lokalnymi pracownikami ds. 
compliance i w spółkach zależnych nadzorują, aby 
obowiązki zawarte w CCSM były realizowane przez blisko 
8.000 pracowników Grupy na całym świecie. 

 
Jednostka ds. badania nadużyć rynkowych oceniła szereg 
transakcji, które zostały zgłoszone do Krajowej Komisji ds. 
Rynku Papierów Wartościowych. Prowadzono także 
szkolenia zgodnie z planem zaakceptowanym przez komitet 
ds. przestrzegania zasad. 

 
Zapobieganie ryzykom karnym  
Pracownicy wyższego szczebla Grupy ds. compliance są 
ponadto odpowiedzialni za zarządzanie modelem 
zapobiegania ryzykom karnym wynikającym z wejścia w 
życie Ustawy 5/2010, która wprowadziła odpowiedzialność 
karną spółek za przestępstwa popełnione przez ich 
kierownictwo i przedstawicieli oraz przez pracowników w 
wyniku braku kontroli. 

 
W ostatnich miesiącach roku 2013 model Grupy został 
poddany ocenie eksperta zewnętrznego, który zbadał:  

i) skuteczne wprowadzenie zasad wewnętrznych Grupy; ii) 
istnienie ogólnych środków kontrolnych oraz iii) istnienie 
szczegółowych środków kontrolnych. Wyniki badania były 
zadowalające. Monitorowany był także projekt reformy 
kodeksu karnego w celu określenia ewentualnych 
koniecznych korekt. 

 
Relacje z władzami nadzorczymi i rozpowszechnianie 

informacji na rynkach 
Kierownictwo ds. compliance jest odpowiedzialne za 
raportowanie do regulatorów i władz nadzorczych w Hiszpanii 
oraz w innych krajach, w których Grupa prowadzi działalność. 
Organ monitoruje wdrażanie działań wynikających z raportów 
lub kontroli władz oraz nadzoruje, czy Grupa rozpowszechnia 
informacje instytucjonalne na rynkach w sposób przejrzysty 
oraz zgodny z wymogami regulacyjnymi. Na każdym 
posiedzeniu komitet ds. audytu i compliance jest 
informowany o najważniejszych sprawach. 

 
W roku 2013 Bank Santander opublikował 77 komunikatów 

w Hiszpanii, które są dostępne na stronie internetowej 

Grupy oraz na stronie Krajowej Komisji ds. Rynku Papierów 

Wartościowych. 

 
Inne działania 
W 2013 roku Kierownictwo ds. compliance prowadziło swoją 
podstawową działalność (ocena przepisów wewnętrznych 
banku przed ich publikacją, zapewnienie zgodności operacji 
na akcjach własnych z zasadami wewnętrznymi i 
zewnętrznymi, prowadzenie serwisu z informacjami 
regulacyjnymi na korporacyjnej stronie internetowej, ocena 
raportów z zaleceniami dotyczącymi głosowania na walnych 
zgromadzeniach przygotowanych przez kompetentne 
organy, wysyłanie regularnych informacji regulacyjnych do 
ciał nadzorczych itd.). Podjęło także współpracę przy nowych 
projektach korporacyjnych, mających związek z 
dostosowaniem Grupy do wymagań amerykańskich ustaw 
FATCA i Dodd-Frank. 

 
Straty poniesione przez Grupę w wyniku materializacji 
ryzyka compliance i reputacji zostały ujęte w bazie zdarzeń, 
którą zarządza korporacyjny obszar ryzyka technologii i 
ryzyka operacyjnego.
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13. FUNKCJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W 
GRUPIE SANTANDER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.1. Opis funkcji kontroli wewnętrznej 
 
 

Opis modelu kontroli wewnętrznej Grupy Santander, 

obejmującego zestaw procesów i procedur 

wdrażanych przez wyższe kierownictwo oraz 

pozostałych pracowników Grupy, mających zapewnić 

realizację przez Grupę jej celów, w tym celów 

dotyczących kontroli strategii korporacyjnej, 

skuteczności i sprawności operacji, rzetelności 

informacji finansowej oraz przestrzegania 

obowiązującego prawa i przepisów. 
 
 

Opis modelu kontroli wewnętrznej Grupy Santander, 
obejmującego zestaw procesów i procedur wdrażanych przez 
wyższe kierownictwo oraz pozostałych pracowników Grupy, 
mających zapewnić realizację przez Grupę jej celów, w tym 
celów dotyczących kontroli strategii korporacyjnej, 
skuteczności i sprawności operacji, rzetelności informacji 
finansowej oraz przestrzegania obowiązującego prawa i 
przepisów. 

 
Model kontroli wewnętrznej Grupy Santander („ICM”), 
obejmuje zestaw procesów i procedur wdrażanych przez 
wyższe kierownictwo oraz pozostałych pracowników Grupy, 
mających zapewnić realizację przez Grupę jej celów, w tym 
celów dotyczących kontroli strategii korporacyjnej, 
skuteczności i sprawności operacji, rzetelności informacji 
finansowej oraz przestrzegania obowiązującego prawa i 
przepisów. Model ICM spełnia wszystkie prawne i 
regulacyjne wymogi oraz jest zgodny z wytycznymi 
ustalonymi przez Komitet Organizacji Sponsorujących 
Komisję Treadwaya (COSO) oraz zapisami dokumentu 
„Struktura systemów kontroli wewnętrznej w instytucjach 
bankowych”, wydanego przez Bank Rozrachunków 
Międzynarodowych (BIS) w Bazylei. 

 
Model kontroli wewnętrznej opiera się na następujących 
zasadach:  

1. Kultura kontroli i nadzoru ze strony wyższego kierownictwa, 
przejawiająca się w następujących kwestiach: 

 
• Zarząd jest odpowiedzialny za wprowadzenie 

odpowiedniego i skutecznego systemu kontroli 
wewnętrznej oraz za jego bieżące uaktualnianie. 

 
• Wyższe kierownictwo jest odpowiedzialne za określenie 

odpowiedniej polityki kontroli wewnętrznej oraz 
zapewnienie jej wdrażania i monitorowania. 

 
• Zarząd i wyższe kierownictwo odpowiada za 

uświadomienie wszystkim poziomom organizacyjnym, 
jakie jest znaczenie kontroli wewnętrznej. Wszyscy 
pracownicy organizacji zaangażowani w procesy kontroli 
wewnętrznej muszą posiadać jasno zdefiniowany zakres 
odpowiedzialności.  

 
2. Identyfikacja i ocena ryzyka. System kontroli wewnętrznej 

Grupy zapewnia prawidłową identyfikację i ocenę 
wszystkich ryzyk, które mogłyby mieć negatywny wpływ na 
osiągnięcie celów organizacji, oraz bieżącą ocenę nowych 
ryzyk. 

 
3. Wprowadzenie odpowiednich mechanizmów kontrolnych i 

rozdział funkcji. Wprowadzono jasną strukturę kontroli i 
podziału kompetencji; funkcje kontrolne są nieodzowną 
częścią działalności organizacji i jej czynności wspierających, 
gwarantującą należyty podział obowiązków zapobiegający 
konfliktom kompetencji. 

 
4. Raportowanie i informowanie. Procedury i systemy Grupy 

zapewniają rzetelność i przejrzystość raportowania oraz 
informowania w obszarach finansów, operacji i 
compliance. 

 
5. Monitoring systemu kontroli. Poza bieżącą oceną 

działalności i operacji, regularnej ocenie poddawane są 
także czynności kontrolne. Wnioski z kontroli oraz 
informacje dotyczące obszarów wymagających szczególnej 
czujności są raportowane do wyższego kierownictwa oraz 
Zarządu. 
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Istotne znaczenie w osiąganiu tych celów ma odpowiednia 
dokumentacja ICM Grupy. Z tego powodu stosuje się 
wspólną, jednolitą metodologię do opisywania procesów 
kontroli wewnętrznej, identyfikowania ryzyk, mechanizmów 
kontrolnych i władz w ramach struktury organizacyjnej, oraz 
zapewniania stosowania odpowiednich mechanizmów 
kontrolnych minimalizujących skutki ryzyk związanych z 
działalnością Grupy. Potencjalne ryzyka, które należy objąć 
ICM, identyfikuje się w oparciu o wiedzę i doświadczenie 
wyższego kierownictwa na temat działalności i procesów 
operacyjnych, z uwzględnieniem kryteriów ilościowych, 
takich jak prawdopodobieństwo zaistnienia, oraz kryteriów 
jakościowych związanych z charakterem, złożonością lub 
strukturą działalności. 

 
Dokumentacja i aktualizacje  
Poniżej przedstawiono niektóre z głównych cech 
dokumentacji ICM w Grupie Santander: 

 
• ICM to model korporacyjny, obejmujący wszystkich 

członków organizacji odpowiedzialnych za kontrolę, 
poprzez bezpośredni, indywidualnie przypisany im zakres 
odpowiedzialności. 

 
• Zarządzanie kontrolą wewnętrzną odbywa się w sposób 

zdecentralizowany w jednostkach Grupy. Ponadto 
korporacyjny dział kontroli wewnętrznej koordynuje 
i monitoruje wszystkie jednostki Grupy oraz określa ogólne 
kryteria i wytyczne zapewniające ujednolicenie 
i standaryzację procedur, testów oceniających, kryteriów 
klasyfikacji i zmian przepisów. 

• Udokumentowany model cechuje szeroki zakres; obejmuje 
on nie tylko czynności związane z przygotowaniem 
skonsolidowanych informacji finansowych, lecz także 
wszelkie inne procedury realizowane w działalności 
biznesowej i obszarach wsparcia, które wprawdzie nie mają 
bezpośredniego wpływu na bilans, lecz mogą wywołać 
straty lub ryzyka w przypadku wystąpienia incydentów, 
błędów, naruszenia przepisów lub oszustwa. 

 
• ICM to model nastawiony na przyszłość, ewoluujący wraz z 

otoczeniem działalności Grupy i czynnościami wsparcia, 
jasno identyfikujący wszelkie ryzyka, które mogłyby 
stanowić przeszkodę w osiąganiu celów oraz mechanizmy 
kontrolne pozwalające na ograniczanie takich ryzyk. 

 
• Zawiera szczegółowy opis transakcji, kryteria oceny 

wdrażania mechanizmów kontrolnych oraz wnioski z oceny 
wdrażania. 

 
Cała dokumentacja ICM każdej spółki Grupy jest 
przechowywana w korporacyjnej aplikacji komputerowej. 
Aplikacja umożliwia użytkownikom zapoznanie się z 
procesami, ryzykami i mechanizmami kontrolnymi, a także ich 
aktualizację w czasie rzeczywistym. Z kolei audytor 
wewnętrzny i ciała nadzorcze mogą za jej pośrednictwem 
dokonywać przeglądów tych procesów, ryzyk i mechanizmów. 
Aplikacja jest także narzędziem wspierającym proces oceny 
modelu kontroli wewnętrznej, automatycznie zapewniając 
integralność modelu. Poniższy wykres ukazuje strukturę 
dokumentacji i zakresów kompetencji w modelu kontroli 
wewnętrznej Grupy: 

 
KRE ODPOWIEDZIALNOŚCI  
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Jednym z kluczowych aspektów ICM Grupy jest możliwość 
bieżącej aktualizacji opisów procesów, ryzyk i mechanizmów 
kontrolnych oraz listy odpowiedzialnych za nie osób. 

 
W roku 2013 Grupa wprowadziła zmiany do dokumentacji ICM, 
w celu uwzględnienia nowych wymogów regulacyjnych 
mających wpływ na procedury banków oraz w celu 
odzwierciedlenia zmian organizacyjnych: zarówno tych w 
procesach biznesowych i operacyjnych, jak i tych w strukturze 
organizacyjnej i korporacyjnej Grupy. 

 
Dokumentowanie i aktualizowanie ICM odbywa się nie tylko w 
jednostkach biznesowych. Proces ten stanowi także istotny 
element identyfikacji, dokumentowania i oceny ryzyk 
i mechanizmów kontrolnych związanych z procesami 
operacyjnymi zleconymi innym spółkom Grupy. 

 
Co więcej, ICM jest badany przez audytora zewnętrznego 
Grupy, który składa raport do Komitetu ds. Audytu 
i Compliance oraz wydaje opinię na temat skuteczności 
mechanizmów kontroli wewnętrznej stosowanych przy 
sporządzaniu informacji finansowych ujawnionych w 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy 
Santander na dzień 31 grudnia 2013 r. 

 
Korporacyjny zasięg ICM wymusza dodatkowo konieczność 
bieżącego informowania, szkolenia i koordynowania pracy 
wszystkich pracowników zaangażowanych w ICM na 
wszystkich poziomach organizacji. Z myślą o tym, w roku 2013 
nie tylko na bieżąco aktualizowano informacje publikowane 
na korporacyjnym portalu kontroli wewnętrznej, będącym 
kanałem komunikacji dla użytkowników ICM, lecz także 
przeprowadzono kolejne szkolenia online i kursy stacjonarne 
oraz odbyto szereg spotkań poświęconych korporacyjnej 
kontroli wewnętrznej. W spotkaniach, podczas których 
dzielono się najlepszymi praktykami i wiedzą na temat 
metodologii korporacyjnej, uczestniczyło ponad 100 
dyrektorów wykonawczych i menadżerów z różnych 
podmiotów wchodzących w skład Grupy. 

Ocena i integracja zarządzania  
Grupa wdraża proces oceny i certyfikacji umożliwiający 
analizę funkcjonowania ICM oraz skuteczności istniejących 
mechanizmów kontrolnych, procesów i czynności. Jego 
pierwszym etapem jest ocena czynności kontrolnych 
realizowanych przez osoby odpowiedzialne. Wnioski z tej 
oceny są podstawą do certyfikacji poszczególnych 
podprocesów, procesów i czynności z zakresu sporządzania 
informacji finansowych. Po przeanalizowaniu wszystkich 
certyfikacji CEO, CFO i Kontroler potwierdzają skuteczność 
całego ICM. 

 
W roku 2013 w Grupie przeprowadzono dwa procesy oceny. 
W pierwszej połowie roku oceniono sprawność 
mechanizmów kontroli służących do przewidywania 
incydentów, z zamiarem ich usprawnienia jeszcze przed 
końcem roku. Druga ocena roczna dotyczyła skuteczności 
mechanizmów kontroli (ok. 39.000 w całej Grupie) 
i procesów (ok. 2.500). 

 
Oprócz wdrożenia procesu oceny Grupa zajęła się także 
określeniem zestawu ponad 500 wskaźników kontrolnych 
na poziomie korporacyjnym, chcąc usystematyzować ocenę 
i monitorowanie skuteczności mechanizmów kontrolnych. 
Są one poddawane pomiarowi co miesiąc w jednostkach 
Grupy. 

 
Ponadto, w celu wzmocnienia integracji funkcji kontroli 
wewnętrznej w pionie zarządzania, w roku 2013 
wprowadzono miesięczny raport z kontroli wewnętrznej, 
przeznaczony dla kierownictwa i umożliwiający mu ściślejsze 
monitorowanie i nadzór nad kwestiami kontrolnymi. Raport 
zawiera informacje o funkcji kontroli wewnętrznej 
sporządzone na podstawie miesięcznych pomiarów 
wskaźników kontrolnych oraz półrocznych ocen, oceny 
raportów i rekomendacji Audytu Wewnętrznego, raportów 
i ratingów wydawanych przez organy nadzoru oraz raportów 
i ocen działów korporacyjnych odpowiedzialnych za kontrolę 
tych działów w jednostkach Grupy. 

 
Dzięki modelowi kontroli wewnętrznej Grupa Santander 
może, pomimo rozległej struktury międzynarodowej 
i obecności na licznych i odmiennych rynkach, wdrażać 
ustandaryzowane mechanizmy służące do kontroli 
ujednoliconych procesów i procedur o unikalnych 
poziomach odpowiedzialności, a przez to skutecznie osiągać 
swoje strategiczne cele i zapewniać, aby informacje 
finansowe były rzetelne i zgodne z obowiązującym prawem 
i przepisami.
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14. POLITYKA WYNAGRODZEŃ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niniejszy rozdział przybliża ilościowe i jakościowe aspekty 

polityki wynagrodzeń Grupy dla członków kadry 

kierowniczej, których działalność może wywierać istotny 

wpływ na profil ryzyka Grupy oraz dla innych członków 

kadry kierowniczej, pełniących funkcje kontrolne. Osoby 

te, wraz z dyrektorami wykonawczymi, innymi członkami 

wyższego kierownictwa i pozostałymi pracownikami, 

którym przysługuje wynagrodzenie na poziomie 

odpowiadającym wynagrodzeniu wyższych stanowisk 

kierowniczych, są łącznie nazywani „wskazanymi 

pracownikami”. 
 

 
 

Poniżej przedstawione informacje wykazują pełną zgodność z 
zaleceniami w zakresie przejrzystości dotyczącej polityki 
wynagrodzeń, opublikowanymi przez Komitet Bazylejski w 
lipcu 2011 r. i wprowadzonymi przez Bank Hiszpanii Zasadą 
117 bis Okólnika CBE 8/2003, z późniejszymi zmianami, które 
dotyczą wynagrodzeń i uznaniowych świadczeniach 
emerytalnych dla dyrektorów i członków wyższego 
kierownictwa, pracowników podejmujących ryzyko 
i pełniących funkcje kontrolne oraz wszystkich pracowników 
otrzymujących ogólne wynagrodzenie w takiej samej skali 
wynagrodzenia, co dyrektorzy i inni członkowie wyższego 
kierownictwa, pracownicy podejmujący ryzyko i tacy, których 
działalność zawodowa wywiera istotny wpływ na profil 
ryzyka podmiotu („wskazani pracownicy”). 

 

 
 

14.1. Zasady ładu korporacyjnego w odniesieniu 
do wynagrodzeń 

 
 

a) Zaangażowanie Zarządu. 
Zarząd, na podstawie wniosku komitetu nominacji 
i wynagrodzeń, ocenia i akceptuje politykę wynagrodzeń dla 
dyrektorów, proponowaną na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy. 

 
Co najmniej raz do roku komitet nominacji i wynagrodzeń 
ocenia realizację polityki wynagrodzeń w celu sprawdzenia 
jej zgodności z wytycznymi i procedurami w zakresie 
wynagrodzeń przyjętymi przez Zarząd i przedłożonymi do 
zaopiniowania akcjonariuszom na walnym zgromadzeniu. 
Realizacja polityki wynagrodzeń w roku 2013 została 
poddana ocenie komitetu nominacji i wynagrodzeń na 
posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2014 r. 

b) Przejrzystość  
Banco Santander uważa zasadę przejrzystości za fundament 
ładu korporacyjnego i spełnił wszystkie obowiązujące wymogi 
regulacyjne jeszcze przed terminem. 

 

 
 

14.2. Komitet nominacji i wynagrodzeń 
 
 

Statut Grupy Santander zawiera podstawowe regulacje 
dotyczące komitetu nominacji i wynagrodzeń, uzupełnione 
Regulaminem Zarządu, który określa skład, procedury 
i funkcje komitetu. Do funkcji tych należą: 

 
• Wynagradzanie dyrektorów:  

 
• Składanie do Zarządu wniosków dotyczących polityki 

wynagradzania dyrektorów i sporządzanie raportu o tym 
wynagrodzeniu. 

 
• Składanie do Zarządu wniosków dotyczących 

indywidualnych wynagrodzeń dyrektorów z tytułu 
pełnienia funkcji innych niż kierownicze. 

 
• Monitorowanie przestrzegania polityki wynagrodzeń 

i przejrzystości wynagrodzeń oraz regularna ocena 
programów wynagradzania.  

 
• Wynagradzanie członków wyższego kierownictwa, nie 

pełniących funkcji dyrektorskich: 

 
• Składanie wniosków dotyczących polityki wynagradzania 

wyższego kierownictwa. 

 
• Składanie do Zarządu wniosków dotyczących warunków 

umów zawieranych z członkami wyższego kierownictwa 
i ich wynagrodzenia. 
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• Monitorowanie przestrzegania polityki wynagradzania 
członków wyższego kierownictwa. 

 
• Wynagradzanie innych członków kierownictwa, których 

działalność zawodowa może wywierać istotny wpływ na 
profil ryzyka Grupy:  

 
• Składanie do Zarządu wniosków dotyczących 

wynagradzania pracowników pełniących funkcje 
kierownicze, nie będących członkami wyższego 
kierownictwa, lecz otrzymujących wysokie 
wynagrodzenie, w szczególności wynagrodzenie zmienne, 
których działalność może wywierać istotny wpływ na 
profil ryzyka Grupy. 

 
• Proponowanie i ocena procedur wewnętrznych 

dotyczących wyboru i bieżącej oceny pracowników 
pełniących funkcje kontrolne lub zajmujących stanowiska 
kluczowe z punktu widzenia codziennej działalności banku 
oraz raportowanie w sprawie ich nominacji, odwołania 
i bieżącej oceny. 

 
Zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem Zarządu w skład 
komitetu nominacji i wynagrodzeń, kierowanym przez 
niezależnego dyrektora, wchodzą wyłącznie dyrektorzy z 
zewnątrz. W roku 2013 komitet składał się z niezależnych 
dyrektorów, z których żaden nie był dyrektorem 
wykonawczym, członkiem wyższej kadry kierowniczej ani 
pracownikiem Banku. Komitet nominacji i wynagrodzeń 
zbiera się co najmniej cztery razy do roku. Dodatkowe 
posiedzenia zwołuje sam komitet własną uchwałą oraz 
przewodniczący. W roku 2013 komitet odbył 17 posiedzeń. 

 
Funkcje, skład osobowy i czynności wykonywane w roku 
2013 przez komitet nominacji i wynagrodzeń zostały 
przedstawione w dostępnym publicznie raporcie komitetu za 
ten rok.  

 
Podejmując wszystkie swoje decyzje, komitet nominacji 
i wynagrodzeń wraz z Zarządem brał pod uwagę dostępne 
informacje z rynku oraz instytucji podobnych do Grupy pod 
względem wielkości, charakteru i prowadzonej działalności.  

Korzystano przy tym z pomocy firmy Towers Watson, która 
dostarczała komitetowi i Zarządowi informacji rynkowych 
i pełniła wobec Grupy funkcję doradczą przy budowaniu 
polityki wynagrodzeń. 

 

 
14.3. Zasady polityki wynagrodzeń  

 
 

W 2013 roku zasady stosowane w odniesieniu do 
wynagrodzenia dyrektorów wykonawczych, członków 
wyższego kierownictwa i innych osób, których działalność 
może wywierać wpływ na profil ryzyka Grupy, były 
następujące: 

 
• Wynagrodzenie miało być spójne z restrykcyjnym 

podejściem do zarządzania ryzykiem i odwodzić od 
nierozważnego podejmowania ryzyka oraz służyć 
interesom akcjonariuszy, obejmując premię za 
tworzenie wartości w długiej perspektywie. 

 
• Wynagrodzenie stałe stanowiło istotną część całego 

wynagrodzenia. 

 
• Wynagrodzenie zmienne było ustalane w zależności od 

osiągnięcia celów Grupy. 

 
• Pakiet wynagrodzenia oraz jego struktura były 

konkurencyjne i ułatwiały rekrutowanie i zatrzymanie 
dyrektorów i kadry kierowniczej oraz odpowiednie ich 
wynagradzanie.  

 
Każdego roku Banco Santander przeprowadza ocenę 
porównawczą łącznego wynagrodzenia dyrektorów 
wykonawczych, członków wyższego kierownictwa oraz 
innych członków kadry kierowniczej, których działalność 
zawodowa wywiera wpływ na profil ryzyka w Grupie. 

 
W roku 2013, przeanalizowano poziom wynagrodzenia 
dyrektorów wykonawczych i członków wyższego 
kierownictwa w odniesieniu do płac grupy rówieśniczej; 
komitet nominacji i wynagrodzeń uwzględnił następujące 
czynniki: wielkość (kapitalizacja rynkowa, łączne aktywa, 
przychody i liczba pracowników), obecność geograficzna, 
charakter działalności oraz zakres globalny lub 
regionalny. 
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Pod względem kapitalizacji rynkowej, łącznych aktywów, 
przychodów i liczby pracowników, na koniec roku 2013 Bank 
uplasował się między medianą i 75. percentylem grupy 
rówieśniczej, składającej się z następujących podmiotów: 
HSBC, Wells Fargo, JP Morgan Chase, Bank of America, 
Royal Bank of Canada, BNP Paribas, Standard Chartered, 
UBS, Barclays, BBVA i Société Générale. 

 
Pod względem geografii, działalności oraz zakresu, 
podmioty grupy rówieśniczej rozkładają się następująco:  

 
 
OBECNOŚĆ GEOGRAFICZNA (LOKALIZACJA CENTRALI)  

W taki sam sposób przeanalizowano wynagrodzenia innych 
wskazanych pracowników, porównując je z płacami 
personelu konkurencyjnych instytucji prowadzących 
działalność na rynkach lokalnych, na których pracownicy ci 
realizują swoje funkcje. 

 

 
14.4. Wskazani pracownicy  

 
 

Komitet proponuje Zarządowi wynagrodzenie dyrektorów, 
których działalność może mieć istotny wpływ na 
podejmowanie istotnych ryzyk przez Grupę. Wskazani 
pracownicy to: 

 
• Dyrektorzy wykonawczy  

USA i Kanada 
36% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wielka Brytania 
27% 

 

 
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI 

 
 
 
 

Bez działalności  
detalicznej 

34% 

 
 
 
 

 
Europa 
kontynentalna 
36% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Działalność 
detaliczna 
66% 

• Kadra zarządzająca wysokiego szczebla nie pełniąca funkcji 
dyrektorskich, pozostali szefowie pionów oraz zarządzający 
na kraj. 

 
• Ogólnie rzecz ujmując, bezpośredni podwładni szefów pionu 

lub szefów na kraj, o ile dane obszary podejmują istotne 
ryzyka lub posiadają funkcje kontrolne. W roku 2013 do 
funkcji kontrolnych zaliczono: audyt, zarządzanie finansowe, 
kontrolę ogólną i kontrolę zarządzania, zasoby ludzkie, 
ryzyka, sekretariat generalny oraz technologie i operacje. Nie 
uwzględniono natomiast bezpośrednich podwładnych w 
krajach, w których kapitał ekonomiczny wynosi mniej niż 1% 
łącznego kapitału ekonomicznego Grupy. 

 
• W przypadku Globalnej Bankowości Hurtowej włączono 

starszego menadżera pionu i starszych menadżerów 
produktów. 

 
• Wszyscy menadżerowie otrzymujący wynagrodzenie 

zmienne wynoszące ponad milion euro rocznie. 
 

Każdego roku komitet nominacji wynagrodzeń dokonuje 
przeglądu i w miarę potrzeb aktualizuje skład Wskazanych 
Pracowników w celu wskazania osób w organizacji, które 
spełniają powyższe parametry. 

 
OBECNOŚĆ GLOBALNA I REGIONALNA  

 

 
Regionalna  

27% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Globalna / 
międzynarodowa  
73% 

Na koniec roku 2013 grupa ta obejmowała 293 
pracowników w całej Grupie, co stanowiło 0,16% 
zatrudnienia ogółem. 

 
W roku 2014 komitet zamierza zaktualizować kryteria 
definiowania wskazanych pracowników, aby zachować 
zgodność z Dyrektywą 2013/36/EU i Dekretem Królewskim 
14/2013 oraz dostosować je do planowanego wdrożenia 
powyższej Dyrektywy. Dla potrzeb wdrożenia 13 grudnia 2013 
r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) sporządził 
i przedłożył do akceptacji projekty Regulacyjnych standardów 
technicznych dotyczących kryteriów akceptacji kategorii 
pracowników, których działalność zawodowa ma istotny 
wpływ na profil ryzyka instytucji zgodnie z Artykułem 94(2) 
Dyrektywy 2013/36/UE. 

 
 

 
 

Dla uzyskania ogólnego obrazu porównywalnych poziomów 
wynagrodzenia i praktyk wynagradzania, przy analizie rynkowej 
uwzględniono główne elementy łącznego wynagrodzenia 
(składnik stały, krótko- i długoterminowy składnik zmienny oraz 
emerytura).  
 
Zdaniem komitetu analiza dowodzi, że łączne wynagrodzenie 
dyrektorów wykonawczych nie odbiega od poziomów 
rynkowych. 
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14.5. Polityka wynagrodzeń 
 
 

Polityka wynagrodzeń w roku 2013 
Zasady stosowane do wynagrodzeń wskazanych pracowników 
w roku 2013 były następujące: 

 
• Wynagrodzenie stałe stanowiło istotną część całego 

wynagrodzenia. 

 
• Wynagrodzenie zmienne było ustalane w zależności od 

osiągnięcia celów budżetowych dotyczących zysku netto, 
rentowności skorygowanej o ryzyko i innych czynników 
jakościowych: 

 
a) Cele ilościowe. Oceniono realizację rocznych celów zysku 

netto oraz rentowności skorygowanej o ryzyko, w obu 
przypadkach dokonując korekty o ewentualne pozycje 
nadzwyczajne. Realizacja powyższych celów jest najlepszym 
wskaźnikiem potencjału generowania powtarzalnych zysków 
oraz konieczności tworzenia rezerw na ewentualne 
negatywne zdarzenia. Rozróżnia się pomiędzy kadrą 
kierowniczą o ogólnych funkcjach zarządczych na poziomie 
Grupy i kadrą kierowniczą z odpowiedzialnością za 
zarządzanie poszczególnymi krajami lub pionami 
biznesowymi – ci pierwsi są oceniani na podstawie zysku 
netto i rentowności skorygowanej o ryzyko w Grupie, a ci 
drudzy na podstawie wyniku zarządzanego przez nich działu. 

 
W przypadku kadry zarządzającej sprawującej funkcje 
kontrolne w pionach korporacyjnych, wynagrodzenie 
każdego pracownika ustala się w oparciu o wyniki na 
poziomie Grupy, a nie o wyniki na poziomie pionów 
biznesowych, w których pracownik pełni funkcje kontroli 
ryzyka. 

 
b) Dodatkowe czynniki i cele jakościowe. Poza powyższymi 

celami uwzględnia się także inne czynniki, pozwalające 
uzyskać jakościową ocenę wyników oraz zweryfikować ich 
zgodność z interesami akcjonariuszy: 

 
• Korekta pod względem ewentualnych pozycji 

nadzwyczajnych. 

 
• Porównanie wyników do wyników podobnych instytucji 

(poziom odniesienia). 

 
• Odpowiednie zarządzanie ryzykiem (w tym ryzykiem strat i 

płynności, kapitału, koncentracji i reputacji), jakość i 
spójność dochodów, ogólne środowisko compliance i 
kontroli. 

 
• Inne czynniki mające istotne znaczenie dla zarządzania 

Grupą, jak zmiany w kapitale podstawowym, kapitale 
ekonomicznym oraz kluczowych wskaźnikach 
bilansowych. 

 
W przypadku kadry zarządzającej sprawującej funkcje 
kontrolne w pionach korporacyjnych, wynagrodzenie każdego 
pracownika ustala się w oparciu o wyniki na poziomie Grupy, 
a nie o wyniki na poziomie pionów biznesowych, w których 
pracownik pełni funkcje kontroli ryzyka. 

Ponadto członkowie kadry zarządzającej otrzymują 
indywidualne premie w zależności od realizacji indywidualnych 
celów, ustalonych dla ich obszaru. 

 
Wynagrodzenie zmienne za 2013 r. wypłaca się w 
następujący sposób: 

 
• Część zmiennego wynagrodzenia jest wypłacana 

natychmiastowo, a część jest odraczana. Wysokość 
odroczonego wynagrodzenia wynosi 60%, 50% lub 40%, w 
zależności od kategorii wskazanych pracowników. Dla 
dyrektorów wykonawczych stopa odroczenia wynosi 60%, 
dla członków wyższej kadry kierowniczej 50%, a dla 
pozostałych wskazanych pracowników – 40%. 

 
• Wypłata natychmiastowa następuje w dwóch ratach po 

potrąceniu podatku (lub po pobraniu podatku u źródła) 
w gotówce oraz w akcjach. 

 
• Część odroczona jest wypłacana po potrąceniu podatku (lub 

pobraniu podatku u źródła) w trzech ratach, płatnych w 
pierwszą, drugą i trzecią rocznicę, 50% w gotówce i 50% w 
akcjach, według ceny określonej dla akcji w przypadku 
wypłaty natychmiastowej. Wypłata odroczonego 
wynagrodzenia zmiennego jest uzależniona od spełnienia 
określonych warunków opisanych poniżej.  

 
• Członek kadry kierowniczej, który otrzymał wynagrodzenie 

natychmiastowe lub odroczone w postaci akcji, nie może 
przenieść własności akcji ani bezpośrednio czy pośrednio 
zabezpieczyć wartości akcji przez rok od daty wypłaty lub 
przed otrzymaniem akcji. 

 
• Kadra zarządzająca w Brazylii, Meksyku, Chile i Polsce, 

otrzymuje część natychmiastowego lub odroczonego 
wynagrodzenia zmiennego w akcjach lub podobnych 
instrumentach podmiotów w tych krajach. 

 
Dodatkowe programy  
Poza ogólnym programem premiowym, skierowanym do 
członków najwyższej kadry kierowniczej Grupy, pion 
Globalnej Bankowości i Rynków (GBM) wdraża model, 
który obejmuje wszystkie obszary geograficzne, w których 
jest obecny. Model zakłada wynagradzanie za realizację 
wyników w oparciu o system wypłat, wiążąc 
wynagrodzenie zmienne ze zwyczajnym zyskiem netto 
pionu, obejmującym rezerwy i inne podobne koszty. 
System przypisuje realizacji celów rentowności 
skorygowanej o ryzyko wagę rzędu 25% oraz opiera się na 
założeniu, że w ujęciu zagregowanym 30% dochodu jest 
powiązane z wynikami Grupy. Co więcej, program GBM 
uwzględnia te same czynniki jakościowe, co ogólny 
program premiowy, biorąc pod uwagę strategię Grupy w 
odniesieniu do GBM, jego zarządzania i podejmowanych 
ryzyk. 
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NAGRODZENIE ZMIENNE WSKAZANEJ GRUPY % 

 
 

Wypłata 
natychmiastowa (*) 

Odroczenie (*) 

Dyrektorzy wykonawczy 40 60 

Członkowie kierownictwa na 
stanowiskach niedyrektorskich 

50 50 

Pozostali pracownicy 60 40 

(*) Ogólnie stosowane wskaźniki procentowe. W niektórych krajach odroczona 
część może być wyższa w przypadku niektórych kategorii członków 
kierownictwa, co zmniejsza część wypłacaną natychmiast. 

 

 

Metodologia obliczania wynagrodzenia zmiennego 
Metodologia obliczania wynagrodzenia zamiennego opiera się 
na stopniu realizacji celów ilościowych i jakościowych 
określonych w raporcie o wynagrodzeniach dyrektorów, 
przedstawionych do zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu w 
dniu 22 marca 2013 r.  

 
Cele ilościowe odnoszą się do realizacji przewidywanego w 
budżecie poziomu przypisanego zwyczajnego zysku netto 
(NOP) oraz rentowności skorygowanej ryzykiem, ustalonych 
z uwzględnieniem potencjału Grupy do stabilnego 
generowania dochodów przy założeniu odpowiedniego 
zarządzania ryzykiem i efektywnego wykorzystania kapitału. 

 
Wagi powyższych miar stosowanych do wyliczania 
wynagrodzenia zmiennego są następujące:  

 
• Przypisany zwyczajny zysk netto (NOP): 75% 

wynagrodzenia zmiennego oraz 

 
• Rentowność skorygowana o ryzyko – pozostałe 25%. 

 
Rozróżnia się pomiędzy kadrą kierowniczą o ogólnych 
funkcjach zarządczych na poziomie Grupy i kadrą kierowniczą 
z odpowiedzialnością za zarządzanie poszczególnymi krajami 
lub pionami biznesowymi – ci pierwsi są oceniani na 
podstawie zysku netto i rentowności skorygowanej o ryzyko 
w Grupie, a ci drudzy na podstawie wyniku zarządzanego 
przez nich działu (70% cele pionu i 30% cele Grupy). 

 
Realizacja zaplanowanego w budżecie NOP oraz 
rentowności korygowanej ryzykiem jest wynagradzana 
zgodnie ze stopniem osiągnięcia, przy czym poziom premii 
za dany rok jest określany jako procent premii za poprzedni 
rok. Tak więc przed zastosowaniem czynników 
jakościowych wysokość premii ustala się poprzez 
odniesienie jej do poziomu ustalonego dla danego 
menadżera. Skale różnią się w zależności od tego, czy 
punktem odniesienia są cele Grupy, czy danego kraju lub 
pionu biznesowego.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  NOP to przypisany zysk netto Grupy, korygowany w górę lub w dół w 
odniesieniu do transakcji, których wpływ zdaniem Zarządu nie jest związany z 
wynikami ocenianej kadry kierowniczej, np. nadzwyczajne zyski,  transakcje 
korporacyjne, rezerwy celowe czy odpisy, korekty księgowe lub też prawne 
ujęte w ciągu roku.  

Skala odnosząca się do celów NOP i rentowności 
korygowanej ryzykiem na poziomie Grupy stanowi 85% 
standardowego odniesienia dla premii. Skala odnosząca się 
do celów kraju lub pionu biznesowego stanowi 90% lub 
100%, w zależności od relacji między budżetem na rok 2013 
i wynikami poprzedniego roku. 

 
W każdej z tych skali każdy punkt procentowy powyżej lub 
poniżej poziomu docelowego przekłada się na dodanie lub 
odjęcie jednego punktu przy wyliczaniu premii. 

 
Na poziomie skonsolidowanym NOP Grupy w roku 2013 
wyniósł 4.370 mln EUE, realizując założenia budżetowe w 
92,0%. Rentowność skorygowana o ryzyko w roku 2013 
wyniosła 97,9% wartości zaplanowanej w budżecie. 
Ogółem realizacja celów Grupy sięgała poziomu 93,5%. 

 
W przypadku dyrektorów wykonawczych sprawujących 
funkcję ogólnego zarządu w Grupie w 2013 r. 93,5% poziom 
realizacji założeń budżetowych odpowiada premii równej 
78,5% premii ustalonej na ten rok.  Wynik podlega następnie 
korektom jakościowym (zarówno in plus, jak i in minus). 

 
Odpowiednie zarządzanie ryzykiem i efektywne 

wykorzystanie kapitału. 

Komitet ds. oceny ryzyka wynagrodzeń (RRAC) to ciało 
odpowiedzialne za ocenę ryzyka i mechanizmów kontrolnych 
Grupy jako całości oraz poszczególnych pionów biznesowych 
oraz za wnioskowanie do komitetu nominacji i wynagrodzeń 
o wprowadzenie koniecznych zmian.  

 
W swojej ocenie RRAC uwzględnił  ekspozycję na straty w 
wyniku ryzyka kredytowego i rynkowego, ryzyka operacyjnego 
i reputacji, ryzyka koncentracji, płynności i zarządzania 
kapitałem, ogólne środowisko kontrolne oraz jakość i trwałość 
przychodów. 

 
Konkurencyjne porównanie przychodów. 

Wyniki każdego pionu biznesowego oraz Grupy jako całości 
są porównywane do wyników grupy rówieśniczej. Przychody 
pionu biznesowego są porównywane z przychodami 
ekwiwalentnych jednostek u konkurencji, a przychody Grupy 
są porównywane z przychodami konkurentów jako całości.  
Grupa rówieśnicza stanowiąca punkt odniesienia przy 
ustalaniu wynagrodzenia zmiennego za rok 2013 obejmuje 
następujące podmioty: Barclays, Bank of America, BBVA, 
BNP Paribas, HSBC Holdings, ING Group, Intesa Sanpaolo, 
Itaú, JP Morgan Chase, Mitsubishi UFJ, Nordea Bank, Royal 
Bank of Canada, Société Générale, Standard Chartered, UBS, 
UniCredit oraz Wells Fargo. 
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Zmiany kapitału podstawowego Grupy, kapitału 

ekonomicznego, bilansu i innych ogólnych czynników 

zarządczych Grupy. 

Ocenie poddano najważniejsze aspekty zarządzania Grupą w 
trakcie roku, w tym:  

 
i) Pozycja kapitałowa była nadal wzmacniana w roku 2013; ii) 

pozycja płynnościowa również została wzmocniona, przy 
czym Grupa uzyskała wskaźnik kredytów do depozytów w 
wysokości 109%; iii) dywidenda została utrzymana na 
poziomie 0,60 EUR za akcję przez piąty rok z rzędu. 

Po zastosowaniu korekt premia dla dyrektorów 
zarządzających sięgnęła 82,3% ustalonego poziomu, przy 
czym łączna kwota premii dla dyrektorów zarządzających 
wyniosła 10.327 tys. EUR, podczas gdy łączna premia 
stanowiąca odniesienie wynosiła 12.548 tys. EUR. Komitet 
przychylił się do prośby prezesa i w roku 2013 obniżył jego 
premię o 415 tys. EUR, utrzymując ją na poziomie z roku 
2012. W wyniku tej decyzji łączna kwota premii dla 
dyrektorów zarządzających ukształtowała się na poziomie 
9.912 tys. EUR. 

 
Poniższa tabela przedstawia łączne wynagrodzenie 
wskazanych pracowników w roku 2013. 

 
 

TABELA 59. 
ŁĄCZNE WYNAGRODZENIE WSKAZANYCH PRACOWNIKÓW 

 

 
 

Dyrektorzy wykonawczy 
 

Członkowie kierownictwa na 
stanowiskach 

niedyrektorskich 
Pozostali 

pracownicy Ogółem 

Stała część wynagrodzenia 8.880 26.040 73.599 108.519 

Zmienne wynagrodzenie  9.912 38.218 122.866 170.996 

Wypłata natychmiastowa   

w gotówce 1.982 9.521 35.135 46.638 

w akcjach 1.982 9.521 35.135 46.638 

liczba akcji Santandera 296.769 1.331.782 3.617.463 5.246.015 

liczba akcji Santander Brazylia  - 143.911 1.226.634 1.370.545 

liczba akcji Santander Polska  - - 1.191.742 1.191.742 

liczba akcji Santander Meksyk  - - 9.580 9.580 

Wypłata odroczona  

w gotówce 2.974 9.588 26.298 38.859 

w akcjach 2.974 9.588 26.298 38.859 

liczba akcji Santandera 445.155 1.341.718 2.793.932 4.580.805 

liczba akcji Santander Brazylia  - 143.911 817.757 961.668 

liczba akcji Santander Polska  - - 794.495 794.495 

liczba akcji Santander Meksyk  - - 6.386 6.386 

Pozostałe wynagrodzenie 1.367 8.416 9.047 18.830 

Wynagrodzenie jako dyrektora jednostki 1.529 - - 1.529 

Liczba beneficjentów (*) 6 28 259 293 

 
Liczby w tysiącach euro, z wyjątkiem (*)  
(*) Wartości wyrażone w liczbach  
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Powyższe kwoty zostały zaproponowane przez komitet 
nominacji i wynagrodzeń w dniu 23 stycznia 2014 r. 
i zaakceptowane przez Zarząd w dniu 27 stycznia 2014 r.  
Wypłata odroczonego wynagrodzenia jest uzależniona od 
dalszego zatrudnienia beneficjenta w Grupie zgodnie z 
warunkami programu oraz od tego, czy nie wystąpi, 
(zdaniem Zarządu, na wniosek komitetu nominacji 
i wynagrodzeń), żadna z poniższych okoliczności w okresie 
poprzedzającym każdą wypłatę: 

 
(i) słabe wyniki finansowe Grupy; 

 
(ii) nieprzestrzeganie przez beneficjenta przepisów 

wewnętrznych, w szczególności odnoszących się do ryzyk; 

 
(iii) istotna modyfikacja sprawozdań finansowych Grupy, 

chyba że wynika to ze zmiany standardów rachunkowości; 
lub 

 
(iv) istotne zmiany kapitału ekonomicznego lub profilu ryzyka 

Grupy.  

 
Przy okazji każdego wydania akcji i wypłat gotówki, i na tych 
samych warunkach, beneficjent otrzyma kwotę w gotówce 
równą dywidendom wypłaconym od tych akcji oraz odsetki 
naliczone od odroczonej rocznej premii gotówkowej za 
okres od dnia przyznania do dnia pierwszej, drugiej i trzeciej 
rocznicy. Tam, gdzie zastosowanie ma program Dividendo 
Elección Santandera (dywidenda w formie weksli), 
beneficjent otrzyma równowartość ceny zaproponowanej 
przez Bank za prawa do akcji premiowych związanych z 
akcjami.  

Członek kadry kierowniczej, który otrzymał akcje, nie może 
przenieść, ani bezpośrednio, ani pośrednio zabezpieczać 
wartości akcji przez rok od daty każdego wydania, ani też 
przed otrzymaniem akcji. 

 
W roku 2013 jeden dyrektor wykonawczy otrzymał 42 tys. 
EUR tytułem premii rocznej i z tytułu sprawowania funkcji 
dyrektora w podmiocie Grupy. Jeden członek kategorii 
„Członkowie kierownictwa” otrzymała 43 tys. EUR z tego 
samego tytułu. 

 
W roku 2013 kategoria „Pozostali pracownicy” została 
zmniejszona o 12 osób, które otrzymały łącznie 
wynagrodzenie w kwocie 7.742 tys. EUR; jedna z nich 
otrzymała maksymalną kwotę 1.323 tys. EUR. Są to osoby o 
średnim stażu pracy w Grupie wynoszącym 16,9 lat. Jedna 
osoba z kategorii „Członkowie kierownictwa” odeszła z Banku 
i otrzymała wynagrodzenie w łącznej kwocie 3.302 tys. EUR po 
przepracowaniu 11,35 lat. 

 
W roku 2013 zatrudniono jedną osobę w kategorii „Pozostali 
pracownicy” ze stałym wynagrodzeniem w wysokości 320 tys. 
EUR i zagwarantowanym wynagrodzeniem zmiennym w 
wysokości 422 tys. EUR. Na koniec roku staż pracy tej osoby w 
Grupie wyniósł 0,20 roku. Na koniec roku 2013 kwota składek 
emerytalnych i ubezpieczeniowych dla wskazanych 
pracowników wyniosła łącznie 40.773 tys. EUR, co obejmowało 
kwotę 4.058 tys. EUR dla dyrektorów wykonawczych, 19.660 
tys. EUR członków wyższego kierownictwa, którzy nie są 
dyrektorami, oraz 17.056 tys. EUR dla pozostałych 
pracowników. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Kiedy rozwiązanie stosunku pracy z Banco Santander lub innym podmiotem 
Grupy Santander wynika z przejścia na emeryturę, wcześniejszą emeryturę lub 
częściową emeryturę przez beneficjenta, lub też w przypadku rozwiązania 
umowy, które zostało uznane przez sąd za nieprawidłowe, jednostronnego 
wypowiedzenia umowy z ważnych przyczyn przez pracownika (w tym z 
powodów wskazanych w artykule 10.3 Dekretu Królewskiego 1382/1985 z 1 
sierpnia 1985 r., w sprawie specjalnych relacji dotyczących członków wyższego 
kierownictwa, w przypadku osób podlegających tym zasadom), inwalidztwa lub 
śmierci, lub też w związku z tym, że pracodawca inny niż Banco Santander, 
przestanie być członkiem Grupy Santander, oraz w przypadkach przymusowych 
zwolnień, beneficjent zachowuje prawo do otrzymania akcji i odroczonych kwot 
w gotówce (oraz wszelkich dywidend i odsetek) na takich samych warunkach, 
które miałyby zastosowanie, gdyby żadne z powyższych okoliczności nie 
nastąpiły. W przypadku śmierci uprawnienia przechodzą na spadkobierców 
beneficjenta. W przypadkach okresowej nieobecności uzasadnionej chorobą, 
zawieszenia umowy ze względu na urlop macierzyński lub tacierzyński, urlopu z 

powodu opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, prawa beneficjenta nie 
ulegną zmianie. Jeśli beneficjent odejdzie do innej spółki Grupy Santander (także 
w wyniku międzynarodowego oddelegowania lub ekspatriacji), prawa 
beneficjenta nie ulegną zmianie. W przypadku rozwiązania umowy o pracę za 
porozumieniem stron lub w wyniku uzyskania przez beneficjenta urlopu nie 
wymienionego w żadnym z powyższych punktów, zastosowanie będą miały 
warunki rozwiązania umowy lub umowy dotyczącej urlopu. Żadne z powyższych 
okoliczności nie uprawniają beneficjenta do przedterminowego otrzymania 
odroczonej części wynagrodzenia. Kiedy beneficjent lub jego spadkobiercy 
zachowują prawo do otrzymania odroczonego wynagrodzenia w akcjach i w 
gotówce (łącznie z dywidendami i odsetkami), takie wynagrodzenie zostanie 
przekazane na warunkach określonych w zasadach programu. 
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Poniżej przedstawiono informacje o systemach 
wynagrodzeń dla wskazanych pracowników, gdzie prawa do 
otrzymania akcji zostały nabyte w latach wcześniejszych, a 
dla ich otrzymania muszą zostać jeszcze zrealizowane cele 
i/lub inne warunki: 

 
TABELA 60. 
PRAWA NABYTE 

 

 
Dyrektorzy wykonawczy  

 

Członkowie kierownictwa na 
stanowiskach 

niedyrektorskich 
Pozostali 

pracownicy Ogółem 

liczba akcji Santandera 718.978 1.497.844 1.813.7
74 

4.030.59
6 

liczba akcji Santander Brazylia  - 26.565 172.5
48 

199.114 

liczba akcji Santander Polska  - - - - 

liczba akcji Santander Meksyk  - - - - 

Gotówka * 1.969 8.051 16.0
80 

26.100 

*Liczby w tysiącach euro 

 

TABELA 61.  
PRAWA NIENABYTE 

 

 

Dyrektorzy wykonawczy  

Członkowie kierownictwa 
na stanowiskach 
niedyrektorskich 

Pozostali 
pracownicy Ogółem 

liczba akcji Santandera 1.515.282 3.623.577 6.574.46
6 

11.713.3
26 liczba akcji Santander Brazylia  - 114.458 1.030.70

9 
1.145.1

67 Opcje Santander Brazylia  - 844.070 2.068.85
8 

2.912.9
28 liczba akcji Santander Polska  - - 5.447.489 5.447.489 

liczba akcji Santander Meksyk  - - 6.7
64 

6.764 

Gotówka * 7.702 19.748 41.0
66 

68.517 

*Liczby w tysiącach euro 
 

Łączne wynagrodzenie wskazanych pracowników w 
danym obszarze działalności przestawiało się 
następująco: 

 
TABELA 62. 
WYNAGRODZENIE WG OBSZARU BIZNESOWEGO 

w tys. EUR na 31 grudnia 2013 r.  

 Bankowość  
inwestycyjna  

Bankowość  
komercyjna   

Zarządzanie  
aktywami 

Pozostałe Ogółem 

Wynagrodzenie razem 66.015 143.941 1.305 88.614 299.875 

 

Obszar bankowości inwestycyjnej obejmuje grupę 
wskazanych pracowników w jednostkach zajmujących się 
bankowością hurtową, co odzwierciedla wynagrodzenie 
wynikające z działalności globalnej bankowości 
korporacyjnej, z bankowości inwestycyjnej i rynków 
światowych, w tym wszystkie globalnie zarządzane 
departamenty skarbu oraz działalność w zakresie 
instrumentów kapitałowych. Bankowość komercyjna 
obejmuje wszelką działalność bankową dla klientów oraz 
pracowników, zajmujących się bankowością detaliczną. 
Zarządzanie aktywami obejmuje fundusze inwestycyjne 
i emerytalne. 

 
Kategoria „Pozostali” obejmuje wskazanych pracowników 
należących do obszarów wsparcia korporacji (takich jak 
ryzyka, kontroler i kontrola zarządzania, zasoby ludzkie, 
sekretarz generalny itp.) oraz dyrektorów wykonawczych, 
którzy nie kierują konkretnymi pionami. 
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Polityka wynagrodzeń w roku 2014 
W roku 2014 zachowano następujące podstawowe zasady 
wypłaty wynagrodzeń: 

 
• Wynagrodzenie musi być spójne z restrykcyjnym 

podejściem do zarządzania ryzykiem i odwodzić od 
nierozważnego podejmowania ryzyka oraz służyć 
interesom akcjonariuszy, obejmując premię za 
tworzenie wartości w długiej perspektywie. 

 
• Stała część wynagrodzenia powinna stanowić istotną część 

łącznego wynagrodzenia w celu zapobiegania podejmowaniu 
zbędnego ryzyka. 

 
• Wynagrodzenie zmienne będzie zależeć od stopnia 

realizacji celów ustalonych dla Grupy i jej działów, w 
zgodzie z priorytetami. Zmienna część wynagrodzenia 
będzie elastyczna. Nie będzie gwarantowana i będzie 
istniała możliwość całkowitego wyeliminowania części 
zmiennej w pewnych okolicznościach. 

 
•  Pakiet wynagrodzenia oraz jego struktura będą 

konkurencyjne i będą ułatwiały rekrutowanie i 
zatrzymanie dyrektorów i kadry kierowniczej oraz 
odpowiednie ich wynagradzanie.  

 
• W celu wzmocnienia związku pomiędzy wynagrodzeniem 

wskazanych pracowników i tworzeniem trwałej wartości dla 
akcjonariuszy, zachowane zostanie odroczenie kwoty 
zmiennego wynagrodzenia. Wypłata – w gotówce lub w 
akcjach – będzie uzależniona od dalszego zatrudnienia 
beneficjenta w Grupie (z pewnymi wyjątkami) i od braku 
wystąpienia pewnych okoliczności (postanowienia dotyczące 
prawidłowego postępowania) oraz zostanie wprowadzone 
zobowiązanie do zachowania otrzymanych akcji przez jeden 
rok. 

 
Polityka w zakresie wynagrodzenia zmiennego dla grupy 
wskazanych pracowników za rok 2014 opiera się na tych 
samych zasadach co w roku 2013. Pojawia się w niej także 
nowy, długoterminowy plan motywacyjny dotyczący 
wyników Banku w dłuższej perspektywie, opracowany w 
celu wzmocnienia związku między wynagrodzeniem 
zmiennym i tworzeniem trwałej wartości dla akcjonariuszy. 
Poniżej przedstawiono główne założenia polityki zmiennych 
wynagrodzeń na rok 2014:  

 
• Składniki wynagrodzenia zmiennego. Łączne wynagrodzenie 

zmienne składa się z:  (i) premii wypłacanej częściowo w 
gotówce i częściowo w akcjach; część premii jest odraczana 
na okres trzyletni; (ii) długoterminowego planu 
motywacyjnego (LTI), wypłacanego (jeśli w ogóle) wyłącznie 
w postaci odroczonych opcji na akcje. 

• Ograniczenia dotyczące wynagrodzenia zmiennego. Suma 
premii i wartości LTI za rok 2014 przyznana wskazanym 
pracownikom oraz wszelkie inne odnośne składniki 
wynagrodzenia nie może przekroczyć limitów ustalonych dla 
zmiennych komponentów wynagrodzenia. Zarząd Banku 
zaproponuje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu za rok 
2014 ograniczenie wysokości składników zmiennych 
wynagrodzenia wskazanych pracowników Banku do 200% 
wysokości składników stałych. 

 
Ustalenie wysokości premii  
Na początku roku 2015 Zarząd, na wniosek komitetu nominacji 
i wynagrodzeń, ustali wysokość premii dla wskazanych 
pracowników za rok 2014, opierając się na zaakceptowanej 
premii za rok 2013, uwzględniając przy tym pewne miary 
ilościowe i dodatkowe czynniki jakościowe: 

 
a) Miary ilościowe:  

 
• 75% premii ustalone jako stosunek NOP za rok 2014 do NOP 

za rok 2013. NOP to przypisany zysk netto Grupy, 
korygowany w górę lub w dół w odniesieniu do transakcji, 
których wpływ zdaniem Zarządu nie jest związany z wynikami 
ocenianej kadry kierowniczej, np. nadzwyczajne zyski, 
transakcje korporacyjne, rezerwy celowe czy odpisy, korekty 
księgowe lub też prawne ujęte w ciągu roku. 

 
• 25% premii ustalone w oparciu o rentowność skorygowaną 

o ryzyko w roku 2014 w porównaniu do rentowności 
zaplanowanej w budżecie i skorygowanej o roczny przyrost 
NOP. 

 
Stosując te miary, rozróżnia się pomiędzy kadrą kierowniczą 
o ogólnych funkcjach zarządczych na poziomie Grupy i 
kadrą kierowniczą z odpowiedzialnością za zarządzanie 
poszczególnymi krajami lub pionami biznesowymi – ci 
pierwsi są oceniani na podstawie zysku netto i rentowności 
skorygowanej o ryzyko w Grupie, a ci drudzy na podstawie 
wyniku zarządzanego przez nich działu (waga 70%). 

 
b) Dodatkowe czynniki jakościowe  

 
W celu ustalenia indywidualnej kwoty zmiennego 
wynagrodzenia każdego pracownika i oceny jakości zysku 
netto, uwzględnia się następujące czynniki:  
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• Odpowiednie zarządzanie ryzykiem i efektywne 
wykorzystanie kapitału. 

 
• Konkurencyjne porównanie przychodów. 

 
• Porównanie poziomów zadowolenia klientów.  

 
• Zmiany kapitału podstawowego Grupy, kapitału 

ekonomicznego, bilansu i innych ogólnych czynników 
zarządczych Grupy. 

 
• W celu ustalenia indywidualnej premii członka kadry 

kierowniczej, ocenia się realizację indywidualnych 
celów dotyczących danej funkcji kierowniczej. 

 
c) Warunki dodatkowe  

 
Wysokość premii będzie określana także w oparciu o 
następujące zasady: 

 
• W zależności od tego, czy priorytetowe będą miary Grupy, 

czy miary kraju lub pionu biznesowego, jeśli NOP Grupy lub 
NOP kraju lub też pionu za rok 2014 wyniesie mniej niż 50% 
wartości NOP w roku 2013, komitet nominacji i wynagrodzeń 
dokona analizy wyników i ustali premię, która w żadnym 
przypadku nie może przekroczyć 50% premii przyznanej w 
roku 2013. 

 
• W zależności od tego, czy priorytetowe będą miary Grupy, 

czy miary kraju lub pionu biznesowego, premia nie będzie 
wypłacana, jeśli NOP będzie ujemny. 

 
Sposób wypłaty premii.  50% premii zostanie wypłacone 
w gotówce, a 50% w akcjach. Część premii zostanie 
wypłacona w roku 2015, natomiast płatność reszty 
zostanie odroczona na trzy lata w następujący sposób: 

 
a) 40% premii zostanie wypłacone w roku 2015, po potrąceniu 

podatków, połowa w gotówce i połowa w akcjach; 

 
b) Wypłata pozostałych 60% zostanie odroczona i nastąpi w 

trzech ratach w roku 2016, 2017 i 2018.  Kwota należna w 
każdym roku zostanie wypłacona po potrąceniu podatków, 
połowa w gotówce i połowa w akcjach. 

 
Ustalenie wysokości LTI  
Na wniosek komitetu nominacji i wynagrodzeń oraz w 
oparciu o wyniki Banku w roku 2014 w porównaniu z grupą 
rówieśniczą, Zarząd ustali wysokość LTI dla wskazanych 
pracowników, za punkt wyjścia przyjmując kwotę sięgającą 
15% poziomu odniesienia. 

 
Aby ustalić odpowiednią wartość LTI, Grupa zastosuje 
poniższe wartości procentowe do kwoty stanowiącej 15% 
poziomu odniesienia, w oparciu o łączny dochód 
akcjonariuszy (TSR) Banku za rok 2014 w stosunku do TSR 
grupy odniesienia składającej się z 15 instytucji kredytowych 
(„Grupa Odniesienia”). 

 

     POZYCJA SANTANDER POD WZGLĘDEM TSR    
 

 
 

TSR mierzy dochodowość akcjonariuszy z inwestycji 
wyrażoną jako suma zmiany ceny akcji, dywidend oraz 
innego podobnego dochodu uzyskanego przez akcjonariusza w 
danym okresie. 

 
Grupa odniesienia składała się z następujących banków: 
HSBC, BNP Paribas, Société Générale, JP Morgan, Citigroup, 
BBVA, Nordea, UniCredit, Intesa SanPaolo, Itaú Unibanco, 
Bank of Nova Scotia, Deutsche Bank, Lloyds, Bradesco i UBS. 

 
Tak ustalona wartość LTI dla każdego beneficjenta jest 
nazywana „uzgodnioną kwotą LTI”, chociaż faktyczna stawka 
LTI będzie zależeć też od stopnia realizacji wieloletnich celów 
wskazanych poniżej. W przypadku każdego członka kadry 
kierowniczej należącego do grupy wskazanych pracowników, 
od uzgodnionej kwoty LTI zależeć będzie maksymalna liczba 
akcji do otrzymania, obliczona według rynkowej ceny akcji z 
15 sesji poprzedzających dzień, w którym Zarząd ustalił 
premię za rok 2014. 

 
Naliczanie LTI. Wysokość LTI jest ustalana w oparciu o TSR 
Banku Santander, które porównuje się do TSR banków w 
Grupie Odniesienia w perspektywie wieloletniej. Kwota 
należna każdemu wskazanemu pracownikowi w danym roku 
będzie ustalana w odniesieniu do LTI („rocznej kwoty LTI”) 
poprzez zastosowanie odpowiedniego odsetka z poniższej 
tabeli do jednej trzeciej uzgodnionej kwoty LTI za ten rok: 

 

 
POZYCJA SANTANDER POD WZGLĘDEM TSR NALEŻNY %  

 
 

 

TSR stanowiące punkt odniesienia dla wypłaty LTI za rok 
2016 będzie łączne TSR od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 
2015 r.; TSR stanowiące punkt odniesienia dla wypłaty LTI za 
rok 2017 będzie łączne TSR od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 
2016 r.; z kolei TSR stanowiące punkt odniesienia dla 
wypłaty LTI za rok 2018 będzie łączne TSR od 1 stycznia 2014 
do 31 grudnia 2017 r. 

Od 1 do 8 100% 

Od 9 do 12 50% 

Od 12 do 16 0% 

  

Od 1 do 4 100% 

5. 87,5% 

6. 75% 

7. 62,5% 

8. 50% 

9.-16. 0% 
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Forma wypłaty LTI. LTI będzie wypłacane wyłącznie w 
akcjach i po odroczeniu zostanie wypłacone w trzech ratach, 
w roku 2016, 2017 i 2018. 

 
Warunek dalszego zatrudnienia i postanowienia 
dotyczące prawidłowego postępowania 
Wypłata odroczonego wynagrodzenia (LTI oraz odroczonej 
części premii) jest uzależniona od dalszego zatrudnienia 
beneficjenta w Grupie oraz od tego, czy nie wystąpi, 
(zdaniem Zarządu, na wniosek komitetu nominacji 
i wynagrodzeń), żadna z poniższych okoliczności w okresie 
poprzedzającym każdą wypłatę w wyniku działań podjętych 
w roku 2014: 

 
(i) słabe wyniki finansowe Grupy; 

 
(ii) nieprzestrzeganie przez beneficjenta przepisów 

wewnętrznych, w szczególności odnoszących się do ryzyk; 

 
(iii) istotna modyfikacja sprawozdań finansowych Grupy na 

żądanie audytora zewnętrznego, chyba że wynika to ze 
zmiany standardów rachunkowości; lub 

 
(iv) istotne zmiany kapitału ekonomicznego lub profilu ryzyka 

Grupy.  

 
Na wniosek komitetu nominacji i wynagrodzeń oraz w 
oparciu o stopień realizacji wspomnianych warunków, 
Zarząd ustali dokładną kwotę odroczonej części premii oraz 
LTI należną pracownikom. 

Inne cechy  
• Beneficjentom nie wolno zabezpieczać wartości 

otrzymanych akcji Santander w okresach zakazu zbycia 
i odroczenia. Zakazana jest także sprzedaż otrzymanych akcji 
przez rok od przydziału. 

 
• Przy okazji każdego wydania akcji w roku 2016, 2017 i 2018 

i na tych samych warunkach beneficjent otrzyma kwotę w 
gotówce równą dywidendom wypłaconym od tych akcji oraz 
odsetki naliczone od odroczonej rocznej premii gotówkowej 
za okres od dnia, w którym wypłacono części premii należną 
natychmiastowo do dnia wypłaty premii lub LTI. Tam, gdzie 
zastosowanie ma program Dividendo Elección Santandera 
(dywidenda w formie weksli), beneficjent otrzyma 
równowartość ceny zaproponowanej przez Bank za prawa do 
akcji premiowych związanych z akcjami. 

 
• Akcje do przydziału będą każdorazowo ustalane w oparciu o 

średnią, ważoną wielkością obrotu dziennego, cenę akcji 
Santander na 15 sesjach poprzedzających dzień ustalenia 
premii za rok 2014 przez Zarząd. 

 
W zakresie, w jakim zarówno premia, jak i LTI wiążą się z 
przydziałem akcji Banku, Zarząd powinien przedłożyć do 
akceptacji zwyczajnego walnego zgromadzenia czwarty cykl 
planu odroczonego warunkowego wynagrodzenia 
zmiennego, w ramach którego wdrażana jest premia, a 
także pierwszy cykl planu akcji za wyniki, służący za 
podstawę wdrożenia LTI. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  Kiedy rozwiązanie stosunku pracy z Banco Santander lub innym podmiotem 
Grupy Santander wynika z przejścia na emeryturę, wcześniejszą emeryturę lub 
częściową emeryturę przez beneficjenta, lub też w przypadku rozwiązania 
umowy, które zostało uznane przez sąd za nieprawidłowe, jednostronnego 
wypowiedzenia umowy z ważnych przyczyn przez pracownika (w tym z 
powodów wskazanych w artykule 10.3 Dekretu Królewskiego 1382/1985 z 1 
sierpnia 1985 r., w sprawie specjalnych relacji dotyczących członków wyższego 
kierownictwa, w przypadku osób podlegających tym zasadom), inwalidztwa lub 
śmierci, lub też w związku z tym, że pracodawca inny niż Banco Santander, 
przestanie być członkiem Grupy Santander, oraz w przypadkach przymusowych 
zwolnień, beneficjent zachowuje prawo do otrzymania akcji i odroczonych kwot 
w gotówce (oraz wszelkich dywidend i odsetek) na takich samych warunkach, 
które miałyby zastosowanie, gdyby żadne z powyższych okoliczności nie 
nastąpiły. W przypadku śmierci, uprawnienia przechodzą na spadkobierców 

beneficjenta. W przypadkach okresowej nieobecności uzasadnionej chorobą, 
zawieszenia umowy ze względu na urlop macierzyński lub tacierzyński, urlopu z 
powodu opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, prawa beneficjenta nie 
ulegną zmianie. Jeśli beneficjent odejdzie do innej spółki Grupy Santander (także 
w wyniku międzynarodowego oddelegowania lub ekspatriacji), prawa 
beneficjenta nie ulegną zmianie. W przypadku rozwiązania umowy o pracę za 
porozumieniem stron lub w wyniku uzyskania przez beneficjenta urlopu, nie 
wymienionego w żadnym z powyższych punktów, zastosowanie będą miały 
warunki rozwiązania umowy lub umowy dotyczącej urlopu. Żadne z powyższych 
okoliczności nie uprawniają beneficjenta do przedterminowego otrzymania 
odroczonej części wynagrodzenia. Kiedy beneficjent lub jego spadkobiercy 
zachowują prawo do otrzymania odroczonego wynagrodzenia w akcjach i w 
gotówce (łącznie z dywidendami i odsetkami), takie wynagrodzenie zostanie 
przekazane na warunkach określonych w zasadach programu. 



 

 

 2013 183 

 
 

14.6. Kryteria uwzględniania obecnych 
i przyszłych ryzyk  

 
 

Kryteria i procesy dotyczące uwzględniania obecnych 
i przyszłych ryzyk przy ustalaniu wynagrodzenia zmiennego: 

 
• Włączenie zwrotu z kapitału ważonego ryzykiem jako 

podstawowej miary przy ustalaniu wynagrodzenia 
zmiennego w roku 2013 i 2014, nacisk na kapitał 
regulacyjny w uzyskaniu wyniku. 

 
• Uwzględnianie czynników jakościowych przy określaniu 

premii w celu zapewnienia szerokiego oglądu wyników, w 
tym odnośnych czynników zarządczych. 

 
Najważniejsze czynniki jakościowe to zarządzanie ryzykiem, 
kapitałem i bilansem, które obejmuje wszystkie 
podstawowe wymiary ryzyka (straty, koncentracja, 
płynność, i kapitał), zarządzanie płynnością, zarządzanie 
kapitałem, ogólne środowisko kontrolne oraz jakość 
i stabilność przychodów. Czynnik ten jest oceniany przez 
komitet ds. oceny ryzyka wynagrodzeń, który składa się z 
szefów funkcji kontrolnych Grupy: ryzyka, audytu 
wewnętrznego, compliance, kontroler i zarządzanie 
kontrolą, zarządzanie finansowe i relacje z inwestorami, 
zasoby ludzkie, oraz technologia i operacje. 

 
• Włączenie w roku 2014 miary łącznej dochodowości 

akcjonariuszy (TSR), która wiąże wynagrodzenie z 
tworzeniem trwałej wartości dla akcjonariuszy. 

 
• Wypłata 50% wynagrodzenia zmiennego w akcjach 

i odroczenie 60%-40% na trzy lata. 

 
• Obowiązek niezbywania akcji wydanych natychmiast i po 

okresie odroczenia, uniemożliwiający beneficjentom 
sprzedaż akcji przez rok od wydania. 

 
• Postanowienia dotyczące nieprawidłowego postępowania, 

które mają wpływ na wypłatę odroczonych kwot w gotówce 
i w akcjach. 

 
• Ład korporacyjny całego procesu ze wspomnianą już 

rolą Zarządu, skład i funkcje komitetu nominacji i 
wynagrodzeń, oraz udział komitetu ds. oceny ryzyka 
wynagrodzeń, którego misją jest zapewnienie 
uwzględnienia obecnych i przyszłych ryzyk, które mogą 
mieć wpływ na wynagrodzenie zmienne. 

 
Uwaga: Więcej informacji dotyczących wynagrodzeń znajduje się w 

nocie 5 do sprawozdania finansowego Grupy, która zawiera 
informacje o wynagrodzeniu dyrektorów za rok 2013 oraz raport 
komitetu nominacji i wynagrodzeń za rok 2013. 
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ZAŁĄCZNIK I: SPÓŁKI O INNEJ METODZIE 
KONSOLIDACYJNEJ I INWESTYCJE ODEJMOWANE OD 
KAPITAŁU 
 

 
 
 
 
 
 

Kod Spółki o innej metodzie konsolidacyjnej CBE 3/2008 CBE 4/2004 

00005 Allfunds Bank, S.A. Proporcjonalna Prawa własności 

00130 Santander Pensiones, S.A., E.G.F.P. Proporcjonalna Prawa własności 

00131 Santander Asset Management, S.A. SGIIC. Proporcjonalna Prawa własności 

00256 Omega Financial Services GmbH Proporcjonalna Prawa własności 

00326 Portal Universia, S.A. Prawa własności Pełna 

00447 Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A. Prawa własności Pełna 

00488 Servicios Corporativos Seguros Serfin, S.A. De C.V. Prawa własności Pełna 

00492 Instituto Santander Serfin, A.C. Prawa własności Pełna 

00518 
Santander Río Asset Management Gerente     
de Fondos Comunes de Inversión S.A. 

Proporcjonalna Prawa własności 

 
00552 

Gestión Santander, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de  
Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Santander México 

 
Proporcjonalna 

 
Prawa własności 

00581 Universia Brasil, S.A. Prawa własności Pełna 

00583 Universia Chile, S.A. Prawa własności Pełna 

00584 Universia Perú, S.A. Prawa własności Pełna 

00585 Universia Puerto Rico, Inc. Prawa własności Pełna 

00586 Universia México, S.A. De C.V. Prawa własności Pełna 

00587 Portal Universia Argentina, S.A. Prawa własności Pełna 

00588 Universia Colombia S.A.S. Prawa własności Pełna 

00589 Portal Universia Portugal, Prestação de Serviços de Informática, S.A. Prawa własności Pełna 

00601 Santander Seguros y Reaseguros, Compañía Aseguradora, S.A. Prawa własności Pełna 

00609 Certidesa, S.L. Prawa własności Pełna 

00630 Hispamer Renting, S.A.U. Prawa własności Pełna 

00634 Laparanza, S.A. Prawa własności Pełna 

00640 Inversiones Marítimas del Mediterráneo, S.A. Prawa własności Pełna 

00673 Santander Capitalização S.A. Prawa własności Pełna 

00697 Santander Río Trust S.A. Prawa własności Pełna 

00705 U.C.I., S.A. Proporcjonalna Prawa własności 

00714 Programa Multi Sponsor PMS, S.A. Prawa własności Pełna 

00717 La Unión Resinera Española, S.A. Prawa własności Pełna 

00718 Luresa Inmobiliaria, S.A. Prawa własności Pełna 

00730 Guaranty Car, S.A. Prawa własności Pełna 

00852 Agrícola Tabaibal, S.A. Prawa własności Pełna 

00864 Clínica Sear, S.A. Prawa własności Pełna 

00865 Club Zaudin Golf, S.A. Prawa własności Pełna 
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Kod Spółki o innej metodzie konsolidacyjnej CBE 3/2008 CBE 4/2004 

00866 Costa Canaria de Veneguera, S.A. Prawa własności Pełna 

00923 Norchem Participações e Consultoria, S.A. Proporcjonalna Prawa własności 

00954 Santander Asset Management Luxembourg, S.A. Proporcjonalna Prawa własności 

00968 
Santander Asset Management S.A. Administradora 
General de Fondos 

Proporcjonalna Prawa własności 

00985 Transolver Finance EFC, S.A. Proporcjonalna Prawa własności 

01004 Santander Asset Management Corporation Proporcjonalna Prawa własności 

01104 Luri 1, S.A. Prawa własności Pełna 

01119 Darep Limited Prawa własności Pełna 

01121 Luri 2, S.A. Prawa własności Pełna 

01140 Unión de Créditos Inmobiliarios, S.A., EFC Proporcjonalna Prawa własności 

01141 Retama Real Estate, S.A. Proporcjonalna Prawa własności 

01147 Mata Alta, S.L. Prawa własności Pełna 

01151 Gestión de Instalaciones Fotovoltaicas, S.L. (Unipersonal) Prawa własności Pełna 

01155 Santander Consumer Renting, S.L. Prawa własności Pełna 

01160 FC2Egestión, S.L. Proporcjonalna Prawa własności 

01165 Promociones y Servicios Santiago, S.A. de C.V. Prawa własności Pełna 

01168 Aviación Regional Cántabra, A.I.E. Prawa własności Pełna 

01179 Grupo Santander Consumer USA Proporcjonalna Prawa własności 

01204 Naviera Trans Gas, A.I.E. Prawa własności Pełna 

01210 Luri Land S.A Prawa własności Pełna 

01216 Allfunds International S.A. Proporcjonalna Prawa własności 

01226 Services and promotions Miami LLC Prawa własności Pełna 

01229 Promociones y Servicios Monterrey, S.A. de C.V. Prawa własności Pełna 

01233 Santander Global Property México, S.A. de C.V. Prawa własności Pełna 

01235 Aviación Real, A.I.E. Prawa własności Pełna 

01238 Promociones y Servicios Polanco, S.A. de C.V. Prawa własności Pełna 

01242 Allfunds Nominee Limited Proporcjonalna Prawa własności 

01243 Ruevilliot 26 S.L. Prawa własności Pełna 

01244 Inmo Francia 2 S.A. Prawa własności Pełna 

01248 Erestone S.A.S. Prawa własności Pełna 

01250 SCI Banby Pro Prawa własności Pełna 

01253 Aviación Tritón, A.I.E. Prawa własności Pełna 

01254 Santander Global Property USA Inc. Prawa własności Pełna 

01258 Banbou S.A.R.L. Prawa własności Pełna 

01268 Aviación Intercontinental, A.I.E. Prawa własności Pełna 

01269 Hyundai Capital Germany GmbH Proporcjonalna Prawa własności 
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Kod Spółki o innej metodzie konsolidacyjnej CBE 3/2008 CBE 4/2004 

01273 Naviera Trans Ore, A.I.E. Prawa własności Pełna 

01274 Aviación Antares, A.I.E. Prawa własności Pełna 

01275 Garilar, S.A. Prawa własności Pełna 

01279 Luri 4, S.A. Prawa własności Pełna 

01280 Aviación Scorpius, A.I.E. Prawa własności Pełna 

01282 UCI Mediação de Seguros, Unipessoal Lda. Proporcjonalna Prawa własności 

01283 Aviación RC II, A.I.E. Prawa własności Pełna 

01285 Santander Insurance Europe Limited Prawa własności Pełna 

01286 Santander Insurance Life Limited Prawa własności Pełna 

01288 Aviación Centaurus, A.I.E. Prawa własności Pełna 

01300 Naviera Trans Wind, S.L. Prawa własności Pełna 

01302 Rosenlease, S.L. Prawa własności Pełna 

01307 UCI Holding Brasil Ltda Proporcjonalna Prawa własności 

01308 Companhia Promotora UCI Proporcjonalna Prawa własności 

01309 Turyocio Viajes y Fidelización, S.A. Prawa własności Pełna 

01317 Aviación Británica A.I.E. Prawa własności Pełna 

01322 Allfunds International Schweiz AG Proporcjonalna Prawa własności 

01323 Bansalud, S.L. Prawa własności Pełna 

01327 Fortune Auto Finance Co., Ltd Proporcjonalna Prawa własności 

01330 Santander Elavon Merchant Services Entidad de Pago, S.L. Proporcjonalna Prawa własności 

01341 Energia Eólica de Mexico S.A. de C.V. Proporcjonalna Prawa własności 

01343 Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 2, SAPI de CV Prawa własności Pełna 

01353 Eolsiponto S.r.l. Prawa własności Pełna 

01368 Santander Asset Management USA, LLC Proporcjonalna Prawa własności 

01369 SAM Puerto Rico Holdings, Inc. Proporcjonalna Prawa własności 

01371 Societa Energetica Pezzullo S.R.L Unipersonale Prawa własności Pełna 

01372 Paglialonga S.R.L. Unipersonale Prawa własności Pełna 

01373 Societa Energetica Vibonese Due, SRL Prawa własności Pełna 

01374 Konesticial S.L. Proporcjonalna Prawa własności 

01376 SAM Finance Lux S.à.r.l Proporcjonalna Prawa własności 

01411 Santander Insurance Agency, U.S., LLC Prawa własności Pełna 

01425 Waypoint Insurance Group, Inc. Prawa własności Pełna 

01506 Companhia de Arrendamento Mercantil RCI Brasil Proporcjonalna Prawa własności 

01507 Companhia de Crédito, Financiamento e Investimento RCI Brasil Proporcjonalna Prawa własności 

01513 
Santander Brasil Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários S.A. 

Proporcjonalna Prawa własności 

01533 Santander Getnet Serviços para Meios de Pagamento S.A. Prawa własności Pełna 

01535 Santander Fundo de Investimento Renda Fixa Capitalization Prawa własności Pełna 

01552 Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA. Proporcjonalna Prawa własności 

01553 Webcasas, S.A. Prawa własności Pełna 

01554 EOL Wind Energias Renováveis, S.A. Prawa własności Pełna 

01555 EOL Brisa Energias Renováveis, S.A. Prawa własności Pełna 

01556 EOL Vento Energias Renováveis, S.A. Prawa własności Pełna 

01557 Central Eólica Santo Antonio de Pádua Prawa własności Pełna 

01558 Central Eólica São Cristovão Prawa własności Pełna 

01559 Central Eólica São Jorge Prawa własności Pełna 

01571 SAM Brasil Participações Ltda. Proporcjonalna Prawa własności 

01614 BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczen Ogólnych S.A. Prawa własności Pełna 

01615 BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A. Prawa własności Pełna 

01809 Alcaidesa Golf, S.L. Prawa własności Pełna 
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Kod Spółki o innej metodzie konsolidacyjnej CBE 3/2008 CBE 4/2004 

01810 Alcaidesa Holding, S.A. Prawa własności Pełna 

01811 Alcaidesa Inmobiliaria, S.A. Prawa własności Pełna 

01812 Alcaidesa Servicios, S.A. Prawa własności Pełna 

01817 
Caja de Emisiones con Garantía de Anualidades 
Debidas por el Estado, S.A. 

Prawa własności Pełna 

01818 Newcomar, S.L Prawa własności Pełna 

01823 Parque Solar Páramo, S.L. Prawa własności Pełna 

01825 Parque Solar Afortunado, S.L. Prawa własności Pełna 

02143 Santander Asset Management UK Holdings Limited Proporcjonalna Prawa własności 

02700 Santander Asset Management UK Limited Proporcjonalna Prawa własności 

02703 Santander ISA Managers Limited Proporcjonalna Prawa własności 

02706 Santander Unit Trust Managers UK Limited Proporcjonalna Prawa własności 

02711 Santander Portfolio Management UK Limited Proporcjonalna Prawa własności 

02737 SAM Investment Holdings Limited Proporcjonalna Prawa własności 

02753 Hyundai Capital UK Limited Proporcjonalna Prawa własności 

02885 Broxted Solar Co Ltd Prawa własności Pełna 

02890 Wandylaw Wind Farm Ltd Prawa własności Pełna 

02893 Middlewick Wind Farm Limited Prawa własności Pełna 

02897 Egmere Airfield Solar Park Limited Prawa własności Pełna 

02898 Parley Court Solar Park Limited Prawa własności Pełna 

02899 Penare Farm Solar Park Limited Prawa własności Pełna 

Uwaga: informacje zawarte w niniejszym spisie podmiotów mogą ulec zmianie. 
 

 
 
 
 
 

Firmy ubezpieczeniowe wskazane w C.5 Kod 

Santander Seguros y Reaseguros, Compañía Aseguradora, S.A A46003273 

Aegon Santander Generales Seguros y Reaseguros, S.A. A86588050 

Aegon Santander Vida Seguros y Reaseguros, S.A. A86588068 

Santander Totta Seguros, Companhia ye Seguros De Vida, S.A. Pt000237360 

Santander Río Seguros S.A. AR000211061 

Zurich Santander Insurance América, S.L. B86091790 

Darep Limited IE000697465 

Santander Insurance Life Limited Ie001378957 

Santander Insurance Europe Limited Ie001378944 

Bz Wbk-Aviva Towarzystwo Ubezpieczen Ogólnych S.A. Pl001459298 

Bz Wbk-Aviva Towarzystwo Ubezpieczen Na Zycie S.A. Pl001459302 

Compañía Española De Seguros De Crédito A La Exportación, S.A, Compañía De 

Seguros Y Reaseguros 
6516 

Waypoint Insurance Group, Inc. US001697046 

Santander Insurance Agency, U.S., LLC US001697524 
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Inwestycje finansowe >10% Kod 

Administrador Financiero de Transantiago CL000697471 

Attijari Factoring Maroc, S.A. MA000204668 

Cantabria Capital, Sgecr, S.A. A39548110 

Centro de Compensación Automatizado, S.A. CL000486357 

Gire, S.A. AR000208797 

Polfund - Fundusz Poreczen Kredytowych S.A. PL001425345 

Norchem Holdings E Negócios, S.A. BR000210405 

Operadora de Activos Alfa, S.A. De C.V. MX000234957 

Operadora de Activos Beta, S.A. De C.V. MX000400432 

Partang, Sgps, S.A. PT001182179 

Psa Finance Plc GB000302753 

Redbanc, S.A. CL000438772 

Redsys Servicios de Procesamiento, S.L.U. B85955367 

Sociedad Interbancaria de Depósitos De Valores S.A. CL000439137 

Transbank, S.A. CL000438791 

UNICRE - Instituicao Financeira de Crédito, S.A. PT000201184 

Bank Of Beijing Consumer Finance Company CN001672802 

Olivant Investments Switzerland S.A. LU001099389 

Alcover, Ag CH001237013 

Coelsa SA AR000434782 

Cofides, S.A. A78990603 

Mobipay España. S.A. A83045559 

Seed Capital de Bizkaia, SGECR, S.A. A48419329 

Servicios Financieros Enlace S.A. de C.V. SV000242973 

Sociedad Española de Sistemas de Pago Sa 9020 

Sociedad Promotora Bilbao Plaza Financiera, S.A. A48401830 

Visa SA AR000441222 

Sibs - Soc.Interbancaria De Servios, Sa PT000201178 

European Data Warehouse Gmbh DE001487051 

Previsao - Soc.Gestora Fundos Pensoes, S PT000438371 

Eurobanco en Liquidacion UY000207401 

Scottish Loan Fund GB001524646 

Seti A80628597 

Bel Canto Sicav LU001047661 

Med 2001 Inversiones,Sicav,S.A. A82964750 

Cip - Camara Interbancaria De Pagamentos BR000444863 

Cibrasec - Companhia Brasileira De Securitizacao BR000471185 
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ZAŁĄCZNIK II: GLOSARIUSZ 
 

 
 
 
 
 

 

 
Zaawansowana metoda IRB: wszystkie parametry ryzyka 
kredytowego są szacowane wewnętrznie przez podmiot, w 
tym CCF do wyliczania EAD. 
 
Zarządzanie aktywami i pasywami (ALM): zestaw technik 
i procedur mających na celu zapewnienie poprawności 
podejmowanych decyzji w odniesieniu do inwestycji oraz 
finansowania w jednostce, z uwzględnieniem współzależności 
różnych pozycji bilansowych i pozabilansowych. 
 
Sekurytyzacja aktywów: mechanizm finansowy polegający na 
konwersji pewnych aktywów na papiery wartościowe o stałym 
dochodzie, które mogą zostać wprowadzone do obrotu na 
rynku wtórnych papierów wartościowych. 
 
Testy historyczne: proces polegający na wykorzystaniu 
danych historycznych do monitorowania wyników modeli 
ryzyka. 
 
Bazylea II: ramy odniesienia w zakresie adekwatności 
kapitałowej z czerwca 2004 r. wydane przez Komitet 
Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego w formie dokumentu 
zatytułowanego Międzynarodowa konwergencja pomiaru 
kapitału i wymogów odnoszących się do funduszy 
własnych. 
 
Bazylea III: zestaw zmian do umowy Bazylea II 
opublikowany w grudniu 2010 r., z planowaną datą wejścia 
w życie w styczniu 2013 r. i podlegający stopniowemu 
wdrażaniu do stycznia 2019 r. 
 
BIS: Bank Rozrachunków Międzynarodowych 
 
CBE 3/2008: Okólnik Banku Hiszpanii z 22 maja 2008 r. w 
sprawie obliczania i kontroli minimalnych wymogów 
kapitałowych. 
 
CBE 9/2010: Okólnik Banku Hiszpanii z 22 grudnia 2010 r. 
zmieniający Okólnik 3/2008. 
 
CBE 4/2004: Okólnik Banku Hiszpanii z 22 grudnia 2004 r. w 
sprawie standardów sprawozdawczości w zakresie informacji 
publicznych i poufnych oraz formatu sprawozdania 
finansowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
CoCos (warunkowe obligacje zamienne): papiery dłużne 
zamienne na kapitał w przypadku wystąpienia określonego 
zdarzenia. 
 
Kapitał własny: kapitał obejmujący między innymi akcje zwykłe, 
agio emisyjne i zatrzymany zysk. Nie obejmuje akcji 
uprzywilejowanych. 
 
Ryzyko koncentracji: ryzyko straty z powodu dużej ekspozycji na 
małą liczbę dłużników, którym jednostka pożyczyła pieniądze. 
 
Poziom ufności: w kontekście wartości zagrożonej (value at risk, 
VaR) oraz kapitału ekonomicznego, poziom 
prawdopodobieństwa, że bieżąca strata nie przekroczy 
potencjalnej straty szacowanej w odniesieniu do wartości 
zagrożonej lub kapitału ekonomicznego. 
 
Ryzyko kredytowe kontrahenta: ryzyko, że druga strona nie 
wykona zobowiązania z tytułu kontraktu pochodnego przed 
osiągnięciem jego wymagalności. Ryzyko może wynikać z 
transakcji pochodnych w portfelu handlowym lub bankowym, 
i podobnie jak w przypadku innych ekspozycji kredytowych 
podlega limitowi kredytowemu. 
 
Kapitał podstawowy: stosunek pomiędzy kapitałem 
zakładowym i dostępnymi na żądanie rezerwami a zadłużeniem 
zaciągniętym przez Grupę w toku transakcji. 
 
Współczynnik konwersji kredytu (CCF): współczynnik 
konwersji, wykorzystywany w celu przekształcenia pozycji 
pozabilansowych sald z ryzykiem kredytowym,, w odpowiedniki 
ekspozycji kredytowej. W ramach zaawansowanego AIRB Grupa 
stosuje CCF celem wyliczenia wartości EAD dla pozycji 
zakładających zobowiązania warunkowe. 
 
Swap ryzyka kredytowego: kontrakt pochodny przenoszący 
ryzyko kredytowe instrumentu kredytowego z kupującego 
(otrzymującego ochronę kredytową) na sprzedającego (który 
gwarantuje wypłacalność instrumentu). 
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Ryzyko kredytowe: ryzyko, że klienci nie będą w stanie 
spełnić zobowiązań umownych. Ryzyko kredytowe obejmuje 
ryzyko braku spłaty, ryzyko kraju i ryzyko rozliczenia. 

 
Zmniejszanie ryzyka kredytowego: technika zmniejszania 
ryzyka kredytowego transakcji poprzez zastosowanie narzędzi 
takich jak gwarancje osobiste lub zabezpieczenie. 

 
Ryzyko braku spłaty: ryzyko, że druga strona nie wywiąże się ze 
swoich zobowiązań płatniczych. 

 
Instrumenty pochodne: instrumenty finansowe, których 
wartość zależy od jednego lub większej liczby aktywów 
bazowych, jak obligacje czy waluty. 

 
Downturn LGD (DLGD): LGD oszacowany dla sytuacji 
niekorzystnej koniunktury gospodarczej. 
 
DTA: aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

 
EBA: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. Utworzony w 2010 
r., rozpoczął działalność w 2011 r. Działa w charakterze 
koordynatora pomiędzy krajowymi podmiotami 
odpowiedzialnymi za nadzorowanie rynków papierów 
wartościowych poprzez zapewnienie stabilności systemu 
finansowego, przejrzystości rynków i produktów finansowych 
oraz ochronę klientów banków i inwestorów. 

 
ECAI: Zewnętrzna instytucja oceny zdolności kredytowej, jak 
Moody’s Investors Service, Grupa Ratingowa Standard & 
Poor’s czy Grupa Fitch. 

 
Kapitał ekonomiczny: wielkość przedstawiająca z wysokim 
stopniem prawdopodobieństwa wielkość zasobów 
kapitałowych, których Grupa potrzebuje w danym momencie, 
by wchłonąć nieoczekiwane straty wynikające z jej bieżącej 
ekspozycji. 
 
Oczekiwana strata (EL): przepisowe wyliczenia średniej kwoty 
oczekiwanej straty na ekspozycji z uwzględnieniem 12-
miesięcznego horyzontu czasowego. EL oblicza się mnożąc 
prawdopodobieństwo braku spłaty (procent) przez ekspozycję, 
której to dotyczy (kwota) i LGD (procent). 
 
Ekspozycja: kwota brutto, jaką jednostka może stracić, jeżeli 
druga strona nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich 
zobowiązań płatniczych, bez uwzględnienia gwarancji, wsparcia 
jakości kredytu lub transakcji mających na celu redukcję ryzyka 
kredytowego. 
 
Ekspozycja w momencie niedotrzymania warunków (EAD): 
wartość, którą podmiot może stracić w momencie wystąpienia 
niewypłacalności kontrahenta. 
 
 
 

 

 

 
FEVE: Hiszpańsku skrót od zwrotu – „firmas en vigilancia 
especial”, oznaczającego spółki pod szczególną obserwacją. 
 
Globalne narzędzia ratingowe: przypisują rating do każdego 
klienta z wykorzystaniem modułu ilościowego lub 
automatycznego. 
 

ICAAP: proces oceny adekwatności kapitału 
wewnętrznego.  

 
Domyślny LGD: wykorzystywany do weryfikacji historycznej 
szacunkowych wartości regulacyjnego LGD. Opiera się na 
wykorzystaniu NPLMV jako zamiennika Zanotowanych Strat 
i następnie podzieleniu Zanotowanych Strat przez PD, co daje 
domyślną lub zaobserwowaną wartość LGD, która może zostać 
porównana z wartością regulacyjną LGD. 
 
Ryzyko stopy procentowej: ekspozycja pozycji finansowej 
banku na niekorzystne zmiany stóp procentowych. Przyjęcie 
tego ryzyka stanowi normalną część działalności bankowej 
i może być istotnym źródłem zysków oraz generowania 
wartości dla akcjonariuszy. 
 
Metoda IRB (Internal Ratings-based): metoda oparta na 
ratingach wewnętrznych w celu obliczenia ekspozycji ważonych 
ryzykiem. 
 
Walidacja wewnętrzna: warunek wstępny realizacji procesu 
zatwierdzenia przez organ nadzoru. Wyspecjalizowana 
jednostka podmiotu, w wystarczającym stopniu niezależna, 
uzyskuje opinię ekspercką o adekwatności modeli 
wewnętrznych dla planowanych celów wewnętrznych oraz 
regulacyjnych oraz wyciąga wnioski co do ich użyteczności 
i skuteczności. 
 
IRP: Niniejszy raport, noszący w języku angielskim tytuł 
Pillar III Disclosures (skrót pochodzi od hiszpańskiego 
tłumaczenia, Informe de Relevancia Prudencial). 
 
ISDA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Dealerów 
Swapowych): transakcje OTC dotyczące instrumentów 
pochodnych pomiędzy instytucjami finansowymi są zazwyczaj 
zawierane na podstawie umowy ramowej ustalonej przez tę 
organizację zawierającej definicje oraz ogólne warunki umowy. 
 
LDP: Portfele o niskim stopniu niewykonania zobowiązań. 
 
Ryzyko płynności: ryzyko, że jednostka nie będzie w stanie 
wywiązać się ze wszystkich swoich zobowiązań płatniczych w 
chwili, gdy staną się one wymagalne lub też może być w stanie 
wywiązać się z nich przy nadmiernych kosztach. 
 
Wysokość straty (LGD): część EAD nieodzyskana po zakończeniu 
procesu odzyskiwania kredytu. Jest to wartość równa 1 minus 
wskaźnik odzysku (tj. LGD = 1 – wskaźnik odzysku). Definicja 
straty wykorzystywanej do szacowania LGT musi być definicją 
straty ekonomicznej, nie straty dla celów księgowych. 
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Kredyt do Wartości (LTV): kwota udzielonego kredytu / 
wartość gwarancji i zabezpieczenia. 

 

Metoda bieżącej wyceny rynkowej: w kontekście 
regulacyjnym, metoda obliczania wartości ekspozycji na 
ryzyko kredytowe instrumentów pochodnych (bieżąca wartość 
rynkowa plus marża, czyli kwota uwzględniająca potencjalny 
przyszły wzrost wartości rynkowej). 
 
Ryzyko rynkowe: ryzyko wynikające z niepewności co do 
zmian cen i stóp rynkowych (w tym stóp procentowych, cen 
akcji, kursów walut oraz cen surowców), korelacji pomiędzy 
nimi i poziomów ich zmienności. 
 
Walidacja modelu: proces oceny skuteczności 
modelu ryzyka kredytowego z wykorzystaniem 
zestawu predefiniowanych kryteriów, takich jak moc 
dyskryminująca modelu, odpowiedniość danych 
wejściowych czy opinia eksperta. 
 
Kompensacja: zdolność banku do obniżania 
ekspozycji na ryzyko kredytowe poprzez 
kompensowanie wartości praw ze zobowiązaniami 
na rzecz tej samej strony. 
 
Klienci niestandardowi: klienci, którym przypisano 
analityka ryzyka z powodu przyjętego ryzyka. 
Kategoria ta obejmuje klientów bankowości 
hurtowej, instytucje finansowe i niektóre 
przedsiębiorstwa z obszaru bankowości detalicznej. 
 
Ryzyko operacyjne: ryzyko poniesienia strat w 
związku z działaniami pracowników, 
postanowieniami umownymi i dokumentacją, 
technologią, awariami technologicznymi i 
katastrofami, projektami, czynnikami zewnętrznymi 
oraz relacjami z klientami. Ta definicja obejmuje 
ryzyko prawne i regulacyjne, jednakże wyłącza ryzyko 
biznesowe i reputacji. 
 
Transakcja OTC: poza giełdą, tzn. transakcja 
zawierana pomiędzy dwiema stronami (np. 
dotycząca instrumentów pochodnych) bez nadzoru 
ze strony zorganizowanej giełdy. 
 

Filar I: Minimalne wymogi kapitałowe: część Nowej 
Bazylejskiej Umowy Kapitałowej ustanawiającej minimalne 
wymogi kapitałowe w zakresie ryzyka kredytowego, 
rynkowego i operacyjnego. 
 
Filar II: Proces Analizy Nadzorczej: proces oceny 
adekwatności kapitału wewnętrznego polegający na 
analizie nadzoru, przy możliwości dodatkowych wymogów 
w zakresie kapitału na ryzyko, które nie zostało ujęte w 
Filarze I oraz wykorzystania bardziej zaawansowanych 
metodologii, niż te w ramach Filara I. 
 
 
 

 
 

 

 

 
Filar III: Dyscyplina Rynkowa: celem tego filara jest wypełnienie 
wymagań w zakresie minimalnych wymogów kapitałowych oraz 
procesu nadzoru, i w związku z tym poprawa dyscypliny rynkowej 
poprzez regulację obowiązku ujawniania informacji przez 
podmioty. 
 
 
PD Point-in-time (PIT): prawdopodobieństwo 
niewykonania zobowiązań w konkretnym punkcie w 
czasie lub w konkretnej fazie cyklu gospodarczego. 
 

Prawdopodobieństwo braku spłaty (PD): odpowiada 
prawdopodobieństwu, że zobowiązania klienta lub też 
zobowiązania z transakcji nie zostaną wypełnione. Jest to 
prawdopodobieństwo, że zdarzenie (brak spłaty) będzie mieć 
miejsce w danym horyzoncie czasowym. 
 
Rating: wynik obiektywnej oceny przyszłej sytuacji 
ekonomicznej drugiej strony w oparciu o sytuację bieżącą 
i założenia. Metodologia przypisania ratingu zależy w 
dużym stopniu od rodzaju klienta oraz dostępnych 
danych. Stosuje się szeroki wachlarz metodologii dla 
celów oceny ryzyka kredytowego, jak systemy eksperckie 
czy metody ekonometryczne. 
 
Aktywa ważone ryzykiem (RWA): wskaźnik obliczany poprzez 
przypisanie poziomu ryzyka, wyrażonego jako wartość 
procentowa (ważenie ryzyka) ekspozycji zgodnie z odnośnymi 
zasadami wynikającymi z metody standardowej lub metody IRB. 
 
RORAC: rentowność kapitału skorygowanego o ryzyko. 
 

Kryteria klasyfikacji: metoda wykorzystywana w celu 
obliczenia wagi ryzyka dla specjalistycznych ekspozycji 
kredytowych obejmujące podział ratingów wewnętrznych na 
pięć kategorii nadzorczych, do każdej z których przypisano 
konkretną wagę ryzyka. 
 
 
Spółka celowa (SPV): spółka utworzona jedynie w celu 
nabycia pewnych aktywów lub ekspozycji z instrumentów 
pochodnych i emitująca zobowiązania powiązane jedynie z 
tymi aktywami lub ekspozycjami. 
 
Metoda standardowa: podejście do obliczania wymogów 
kapitałowych w odniesieniu do ryzyka kredytowego na 
podstawie Filara I umowy Bazylea II. W ramach tego 
podejścia waga ryzyka wykorzystywana do obliczenia 
kapitału jest ustalana przez organ nadzoru. 
 
 
Klienci standardowi: klienci, którym bezpośrednio nie 
przydzielono analityka ryzyka. Ta kategoria generalnie 
obejmuje osoby fizyczne, indywidualnych 
przedsiębiorców oraz przedsiębiorstwa z sektora 
bankowości detalicznej, które nie są klasyfikowane 
jako klienci niestandardowi. 
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Testy warunków skrajnych: termin opisujący różne techniki 
wykorzystywane do pomiaru potencjalnej wrażliwości na 
wyjątkowe, jednakże możliwe wydarzenia. 
 
PD Through-the-cycle (TTC): prawdopodobieństwo 
wystąpienia niewypłacalności dostosowane do pełnego 
cyklu ekonomicznego. Może być podane w postaci 
średniej z długiego okresu lub wartości dla 
konkretnego momentu w czasie. 
 
Tier I: kapitał podstawowy minus instrumenty hybrydowe. 
 
Tier II: uzupełniające instrumenty kapitałowe, głównie 
dług podporządkowany oraz rezerwy na ogólne straty 
kredytowe przyczyniające się do stabilności instytucji 
finansowych. 
 
Nieoczekiwana strata: nieoczekiwane straty 
(niezabezpieczone rezerwami) winny być pokryte ze 
środków kapitałowych. 
W okólniku 3/2008 Bank Hiszpanii ustalił wymóg, 
by jednostki utrzymywały uznany kapitał na 
poziomie równym lub przekraczającym 
minimalne wymogi kapitałowe, które, w 
przypadku ryzyka kredytowego, wynoszą 8% 
ekspozycji na ryzyko kredytowe ważonej 
ryzykiem. 
 
Wartość zagrożona (VaR): szacunkowa potencjalna 
strata, która może wyniknąć z pozycji ryzyka na skutek 
zmian czynników ryzyka rynkowego w pewnym 
horyzoncie czasowym oraz dla pewnego poziomu 
ufności. 
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ZAŁĄCZNIK III: MAPA DOKUMENTÓW GRUPY 
SANTANDER Z INFORMACJAMI O ZARZĄDZANIU 
RYZYKIEM  

 

MAPA DOKUMENTÓW GRUPY SANTANDER Z INFORMACJAMI O ZARZĄDZANIU RYZYKIEM 
 

 

BLOK PUNKTY RAPORTROCZNY 

RAPORT Z 
AUDYTU I 
SPRAWOZDANI
E ROCZNE IPR (FILAR III) 

Wprowadzenie Wprowadzenie.  Główne ryzyka PP.166,178 Nota 54.4 Sekcja 2 

Zasady zarządzania i 
ład korporacyjny 

Korporacyjne zasady dotyczące zarządzania, kontroli i apetytu na ryzyko P.168 Nota 54 (54.1, 
54.2, 54.3) oraz 
inne noty i 
powiązane 
informacje 

Sekcja 6 

Ład korporacyjny dotyczący funkcji ryzyka P.174 

Integralna kontrola i wewnętrzna walidacja ryzyk P.176 

Ryzyko kredytowe 
 

Wstęp do podejścia do ryzyka kredytowego P.180 

Nota 54.5 oraz 
inne noty i 
powiązane 
informacje 

Sekcja 7 I 8 

Główne wielkości i zmiany (mapa ryzyka, zmiany, uzgadnianie, rozkład geograficzny, 
miary zarządzania) 

P.180 

Obszary geograficzne z największą koncentracją ryzyka: Wielka Brytania, Hiszpania, 
Brazylia 

P.190 

Inne spojrzenie na ryzyko kredytowe (ryzyko kredytowe według działalność na rynkach 
finansowych, ryzyko koncentracji, ryzyko kraju, ryzyko skarbu państwa i ryzyko 
środowiskowe) 

P.197 

Cykl ryzyka kredytowego (przed sprzedażą, sprzedaż i po sprzedaży) P.204 

Studium ryzyka i procesów ratingu ryzyka oraz planowanie i ustalanie limitów (analiza 
scenariuszy) 

P.204 

Decyzje dotyczące operacji (techniki ograniczania ryzyka kredytowego) P.206 

Monitoring, pomiar i kontrola PP.207,208 

Zarządzanie windykacją P.209 

Ryzyko rynkowe 
 

Działalność narażona na ryzyko rynkowe (czynniki ryzyka rynkowego) P.210 

Nota 54.6 oraz 
inne noty i 
powiązane 
informacje 

Sekcja 9 

Ryzyka i wyniki w roku 2013 PP.212-221 

Działalność handlowa (VaR, testy warunków skrajnych, testy historyczne itp.) P.212 

Strukturalne ryzyko rynkowe P.221 

Metodologie P.224 

Ramy zarządzania (struktura organizacyjna i korporacyjna, polityka limitów) P.227 

Model wewnętrzny P.230 

Ryzyko płynności 
 

Wprowadzenie do traktowania i ryzyka płynności i finansowania P.231 

Nota 54.7 oraz 
inne noty i 
powiązane 
informacje 

Sekcja 10 

Ramy zarządzania płynnością.  Monitorowanie i kontrola ryzyka płynności (model 
organizacyjny i korporacyjny, analiza bilansu i  zarządzanie ryzykiem płynności, 
zarządzanie dostosowane do potrzeb działalności) 
 
 

P.232 

Strategia finansowania i zmiany w płynności w 2013 r. 
 

P.236 

2014 prognozy finansowania P.243 

Ryzyko operacyjne 
 

Definicja i cele 
Ład korporacyjny oraz model organizacyjny 
 

P.244 
Nota 54.8 oraz 
inne noty i 
powiązane 
informacje 

Sekcja 11 Model zarządzania ryzykiem. Model pomiaru i ocena ryzyka. P.245 

Zmiany głównych miar. Środki ograniczające ryzyko. Plan ciągłość działania.  
P.247 

Inne aspekty kontroli I monitorowania ryzyka operacyjnego P.250 

Compliance 
 i ryzyko reputacji 
 

Definicja i cele 
 

P.253 
Nota 54.9 oraz 
inne noty i 
powiązane 
informacje 

Sekcja 12 
Ład korporacyjny oraz model organizacyjny 
 

P.253 

Model zarządzania ryzykiem (zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, 
marketing produktów i usług, przestrzeganie zasad   

P.254 

Kapitał  
 

Dostosowanie się do nowych ram regulacyjnych P.259 Nota 54.10 oraz 
inne noty i 
powiązane 
informacje 

Sekcja 1, 3, 4, i 5 
Kapitał ekonomiczny: analiza globalnego profilu ryzyka, planowanie kapitałowe i testy 
warunków skrajnych 

P.260 

RORAC i tworzenie wartości P.265  
 



 

 
 


