Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta
dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej
Santander Consumer Bank S.A.
Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Santander Consumer Bank S.A.
(zwanego dalej „Bankiem”) z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Strzegomskiej 42c, obejmującego
sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., sprawozdanie z
całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym i sprawozdanie z przepływów
środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. oraz informację dodatkową o
przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.
Odpowiedzialność Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej
Zarząd Banku jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz innymi
obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd Banku jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną,
którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego
zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe
spełniało wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o
rachunkowości” – Dz. U. z 2016 r., poz. 1047, z późn. zm.).
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Jesteśmy odpowiedzialni za wyrażenie opinii o tym sprawozdaniu finansowym na podstawie
przeprowadzonego przez nas badania.
Badanie przeprowadziliśmy stosownie do postanowień rozdziału 7 Ustawy o rachunkowości oraz
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania przyjętymi jako Krajowe Standardy Rewizji
Finansowej uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. Standardy te
wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki
sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego
zniekształcenia.
Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i
ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od
oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub
błędem. Dokonując oceny tego ryzyka, biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli
wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez jednostkę sprawozdania
finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie
zaś wyrażenia opinii o skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki. Badanie obejmuje także ocenę
odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez
kierownictwo wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania
finansowego.
Uważamy, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do
wyrażenia opinii z badania.

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa, Polska, T: +48 (22) 746 4000, F:
+48 (22) 742 4040, www.pwc.com
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000044655, NIP 526-02102-28. Kapitał zakładowy wynosi 10.363.900 złotych. Siedzibą Spółki jest Warszawa, Al. Armii Ludowej 14.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta
dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej
Santander Consumer Bank S.A. (cd.)
Opinia
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:
a. przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Banku na dzień 31 grudnia 2016 r.
oraz jego wynik finansowy i przepływy pieniężne za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez
Unię Europejską i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
b. jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Bank przepisami prawa oraz Statutem Banku;
c. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Opinia na temat sprawozdania z działalności
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje sprawozdania z działalności Banku.
Za sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. prawo bankowe („Prawo bankowe” - Dz. U. z 2016 r., poz. 1988, z późn. zm.)
odpowiedzialny jest Zarząd Banku. Ponadto, Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani
do zapewnienia, aby sprawozdanie z działalności spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o
rachunkowości.
Naszym obowiązkiem było, w związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego,
zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności i rozważenie czy informacje w nim zawarte
uwzględniają postanowienia art. 49 Ustawy o rachunkowości i czy są one zgodne z informacjami
zawartymi w załączonym sprawozdaniu finansowym. Naszym obowiązkiem było także rozważenie, w
oparciu o naszą wiedzę o jednostce i jej otoczeniu uzyskaną w trakcie badania sprawozdania
finansowego, czy sprawozdanie z działalności nie zawiera istotnych zniekształceń. Ponadto, naszym
obowiązkiem było zbadanie informacji finansowych wzmaganych art. 111 a ust. 3 Prawa bankowego,
które są zawarte w sprawozdaniu z działalności Banku. Badanie to przeprowadziliśmy zgodnie z
zakresem opisanym w paragrafie Odpowiedzialność biegłego rewidenta powyżej.
Naszym zdaniem, informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Banku za rok obrotowy od 1
stycznia do 31 grudnia 2016 r. uwzględniają postanowienia art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz Prawa
bankowego i są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.
Ponadto, w świetle wiedzy o Banku i jego otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania nie
stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności Banku istotnych zniekształceń.
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Przeprowadzający badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., spółki wpisanej na listę
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144:

Bartłomiej Szawłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer ewidencyjny 12780
Warszawa, 16 lutego 2017 r.
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Santander Consumer Bank S.A. - Sprawozdanie finansowe za rok 2016
w tys. zł

II)

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, 31 grudnia 2015 roku oraz 31 grudnia 2014 roku w tys. zł
AKTYWA

nr noty

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

(dane przekształcone)

(dane przekształcone)

Kasa, środki w Banku Centralnym

17

79 011

100 307

239 409

Rachunki i lokaty w innych bankach

18

111 870

66 407

67 879

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

19

1 131 885

758 305

1 355 296

Aktywa zastawione

20

1 827 329

1 362 066

1 244 226

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

21

618

0

0

Instrumenty pochodne zabezpieczające

22

858

1 955

0

Kredyty i pożyczki udzielone klientom

23

13 370 604

13 284 496

12 458 352

Akcje i udziały w jednostkach zależnych

24

157 552

96 199

142 433

Wartości niematerialne

25

15 332

15 054

37 501

Rzeczowe aktywa trwałe

26

49 037

57 533

57 268

Inne aktywa
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Rozliczenia międzyokresowe

27

165 186

213 606

151 505

28

425 644

361 430

307 584
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AKTYWA RAZEM

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY

nr noty

47 369

69 621

63 956

17 382 295

16 386 979

16 125 409

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

(dane przekształcone)

(dane przekształcone)

ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania wobec banków
Zobowiązania z tytułu transakcji z
przyrzeczeniem odkupu
Zobowiązania finansowe przeznaczone do
obrotu
Instrumenty pochodne zabezpieczające

30

73 339

1 302 771

1 620 273

31

1 632 613

1 250 505

1 380 793

21

0

1 353

0

22

77 350

61 780

40 017

Zobowiązania wobec klientów
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych
Pozostałe zobowiązania, w tym:
- zobowiązania z tytułu podatku
dochodowego
Koszty i przychody rozliczane w czasie
Rezerwa restrukturyzacyjna i pozostałe
rezerwy
Zobowiązania podporządkowane

32

10 889 396

8 920 340

8 266 164

33

1 466 769

1 570 351

1 959 058

34

122 381

106 744

177 888

14 039

37 466

105 299

35

360 608

332 180

291 012

36

54 806

43 126

38 408
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ZOBOWIĄZANIA RAZEM

0

100 000

100 000

14 677 262

13 689 150

13 873 613

KAPITAŁY
Kapitał podstawowy

38

520 000

520 000

520 000

Nadwyżka z emisji akcji

38

768 047

768 047

768 047

Pozostałe kapitały

39

965 578

738 512

490 380

Zyski zatrzymane

40

451 408

671 270

473 369

2 705 033

2 697 829

2 251 796

17 382 295

16 386 979

16 125 409

KAPITAŁY RAZEM
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY RAZEM

*Zestawienie danych przekształconych za 2015 rok znajduje się w nocie 50 Zmiany prezentacji danych finansowych.
Noty przedstawione w dalszej części stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.

Str.

5

