
 

   

   

 

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PODSTAWOWEGO Z DNIA 12 

LISTOPADA 2015 R. 

 

PKO BANK HIPOTECZNY S.A. 
(spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) 

PROGRAM EMISJI LISTÓW ZASTAWNYCH 

Niniejszy aneks nr 1 (Aneks) stanowi aneks do prospektu emisyjnego podstawowego z dnia 12 listopada 2015 r. 

dotyczącego programu emisji listów zastawnych ustanowionego przez PKO Bank Hipoteczny S.A. (Prospekt 

Podstawowy) i musi być czytany łącznie z Prospektem Podstawowym. 

Wyrażenia zdefiniowane w Prospekcie Podstawowym i niezdefiniowane odmiennie w niniejszym Aneksie mają 

znaczenie nadane im w Prospekcie Podstawowym. 

Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z publikacją przez Emitenta sprawozdania finansowego za rok 

finansowy zakończony 31 grudnia 2015 r. 

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez KNF w dniu 11 marca 2016 r. 
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ZMIANY DO PROSPEKTU PODSTAWOWEGO 

Zmiana nr 1 – strona 9, Element B.12 

Element B.12 podsumowania otrzymuje następujące brzmienie: 

 

B.12 Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące emitenta, przedstawione 

dla każdego roku obrotowego objętego historycznymi informacjami finansowymi, jak również 

dla następującego po nim okresu śródrocznego, wraz z porównywalnymi danymi za ten sam 

okres poprzedniego roku obrotowego, przy czym wymóg przedstawienia porównywalnych 

informacji bilansowych uznaje się za spełniony przez podanie informacji finansowych na 

koniec roku. 

Należy załączyć oświadczenie, że nie wystąpiły żadne istotne niekorzystne zmiany w 

perspektywach emitenta od czasu opublikowania jego ostatniego sprawozdania finansowego 

zbadanego przez biegłego rewidenta lub zamieścić opis wszystkich istotnych niekorzystnych 

zmian. Należy załączyć opis znaczących zmian w sytuacji finansowej lub handlowej emitenta, 

które wystąpiły po zakończeniu okresu ujętego w historycznej informacji finansowej. 

Rachunek Zysków i Strat (w tys. złotych) 

 6 października 2014 r. –  

31 grudnia 2015 r. 

6 października 2014 r. –  

30 czerwca 2015 r. 

Przychody z tytułu odsetek 7.808 3.929  

Koszty z tytułu odsetek (63) - 

Wynik z tytułu odsetek 7.745 3.929  

Przychody z tytułu prowizji i 

opłat 

891 29  

Koszty z tytułu prowizji i 

opłat 

(2.460) (345) 

Wynik z tytułu prowizji i 

opłat 

(1.569) (316) 

Wynik na instrumentach 

finansowych wycenianych do 

wartości godziwej 

(1) (10) 

Wynik z pozycji wymiany (3) (0) 

Pozostałe przychody 

operacyjne 

119 51  

Pozostałe koszty operacyjne (55) (17) 

Pozostałe przychody i koszty 64 34  
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operacyjne netto 

Wynik z tytułu odpisów 

aktualizujących z tytułu utraty 

wartości i rezerw 

(229) (5) 

Ogólne koszty 

administracyjne 

(23.242) (11.889) 

Wynik z działalności 

operacyjnej 

(17.235) (8.257) 

Zysk / (Strata) brutto (17.235) (8.257) 

Podatek dochodowy 3.262 1.563  

Zysk / (Strata) netto (13.973) (6.694) 

 

 

Sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. złotych) 

 6 października 2014 r. – 

31 grudnia 2015 r. 

6 października 2014 r. –  

30 czerwca 2015 r. 

Zysk / (Strata) netto (13.973) (6.694) 

Inne dochody całkowite  2 - 

Pozycje, które mogą być 

przeklasyfikowane do 

rachunku zysków i strat   

2 - 

 

Aktualizacja wartości 

aktywów finansowych 

dostępnych do sprzedaży, 

brutto 

3 - 

 

Podatek odroczony z tytułu 

aktualizacji wartości aktywów 

finansowych dostępnych do 

sprzedaży 

(1) - 

 

Aktualizacja wartości 

aktywów finansowych 

dostępnych do sprzedaży, 

netto 

(2) - 

 

Pozycje, które nie mogą być 

przeklasyfikowane do 

rachunku zysków i strat   

- 

 

- 
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Dochody całkowite netto, 

razem  

(13.971) (6.694) 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej Emitenta (w tys. złotych) 

 6 października 2014 r. –  

31 grudnia 2015 r. 

6 października 2014 r. – 

30 czerwca 2015 r. 

AKTYWA   

Kasa, środki w Banku 

Centralnym 

4 - 

Należności od banków 14.812 7.076 

Instrumenty finansowe przy 

początkowym ujęciu 

wyznaczone jako wyceniane 

do wartości godziwej przez 

rachunek zysków i strat 

39.988 274.967  

Kredyty i pożyczki wobec 

klientów 

722.655 7.736 

Inwestycyjne papiery 

wartościowe dostępne do 

sprzedaży 

500 - 

Wartości niematerialne 3.176 3.265 

Rzeczowe aktywa trwałe 647 658 

Aktywa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego 

3.261 1.563 

Inne aktywa 6.442 289 

SUMA AKTYWÓW 791.485 295.554 

ZOBOWIĄZANIA I 

KAPITAŁ WŁASNY 

  

Zobowiązania   

Zobowiązania wobec banków 469.298 - 

Zobowiązania wobec klientów 146 - 

Zobowiązania z tytułu emisji 

listów zastawnych 

29.933 - 

Pozostałe zobowiązania 6020 2.227 
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Rezerwy 59 21 

SUMA ZOBOWIĄZAŃ 505.456 2.248 

Kapitał własny    

Kapitał zakładowy 300.000 300.000 

Inne dochody całkowite 2 - 

Wynik bieżącego okresu (13.973) (6.694) 

KAPITAŁ WŁASNY 

OGÓŁEM 

286.029 293.306 

SUMA ZOBOWIĄZAŃ I 

KAPITAŁU WŁASNEGO 

791.485 295.554 

Współczynnik wypłacalności 47.8% 822% 

Wartość księgowa (w tys. 

PLN) 

286.029 293.306 

 

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (w tys. złotych) 

za okres od dnia 6 października 

2014 roku do 31 grudnia 2015 

roku 

Kapitał 

zakładowy 

Inne 

dochody 

całkowite 

Wynik 

bieżącego 

okresu 

Kapitał 

własny 

ogółem 

6 października 2014 roku  - - - - 

Emisja akcji serii A 300.000 - - 300.000 

Dochody całkowite razem, w 

tym: 

- 2 (13.973) (13.971) 

Zysk / (Strata) netto - - (13.973) (13.973) 

Inne dochody całkowite - 2 - 2 

31 grudnia 2015 roku 300.000 2 (13.973) 286.029 

 

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (w tys. złotych) 

za okres od dnia 6 października 2014 

roku do 30 czerwca 2015 roku 

Kapitał 

zakładowy 

Wynik 

bieżącego 

okresu 

Kapitał własny 

ogółem 

6 października 2014 roku  - - - 

Emisja akcji serii A 300.000  - 300.000  
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Dochody całkowite razem, w tym: - (6.694) (6.694) 

Zysk / (Strata) netto - (6.694) (6.694) 

Inne dochody całkowite - - - 

30 czerwca 2015 roku 300.000  (6.694) 293.306 

 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. złotych) 

 6 października 2014 r. –  

31 grudnia 2015 r. 

6 października 2014 r. – 

30 czerwca 2015 r. 

Przepływy pieniężne z 

działalności operacyjnej 

 - 

Zysk / (Strata) brutto (17.235) (8.257) 

Korekty razem: (292.960) (280.577) 

Amortyzacja 670 167  

Zmiana stanu aktywów 

finansowych przeznaczonych 

do obrotu oraz instrumentów 

finansowych przy 

początkowym ujęciu 

wyznaczonych jako 

wyceniane w wartości 

godziwej przez rachunek 

zysków i strat 

(39.986) (274.910) 

Zmiana stanu kredytów i 

pożyczek wobec klientów 

(722.853) (7.739) 

Zmiana stanu innych aktywów 

oraz aktywów trwałych 

przeznaczonych do sprzedaży 

(6.442) (289) 

Zmiana stanu zobowiązań 

wobec banków 

469.298 - 

Zmiana stanu zobowiązań 

wobec klientów 

146 - 

Zmiana stanu zobowiązań z 

tytułu emisji listów 

zastawnyych 

(67) - 

Zmiana stanu rezerw i 257 24  



 

   

 7  

 

odpisów aktualizujących z 

tytułu utraty wartości 

Zmiana stanu pozostałych 

zobowiązań oraz zobowiązań 

podporządkowanych 

6.020 2.227  

Inne korekty (2) (57) 

Środki pieniężne netto z 

działalności operacyjnej  

(310.194) (288.834) 

Przepływy pieniężne z 

działalności inwestycyjnej 

  

Nabycie inwestycyjnych 

papierów wartościowych 

dostępnych do sprzedaży 

(497) 0 

Nabycie wartości 

niematerialnych oraz 

rzeczowych aktywów 

trwałych 

(4.493) (4.090) 

Środki pieniężne netto z 

działalności inwestycyjnej 

(4.990) (4.090) 

Przepływy pieniężne z 

działalności finansowej 

  

Wpływy z tytułu emisji 

kapitałowych papierów 

wartościowych 

300.000 300.000  

Wynik z tytułu emisji listów 

zastawnych 

30.000 - 

Środki pieniężne netto z 

działalności finansowej 

330.000 300.000  

Przepływy pieniężne netto  14.816 7.076  

w tym z tytułu różnic 

kursowych od gotówki i jej 

ekwiwalentów 

- - 

Środki pieniężne i ich 

ekwiwalenty na początek 

okresu 

- - 

Środki pieniężne i ich 

ekwiwalenty na koniec 

okresu 

14.816 7.076  



 

   

 8  

 

w tym o ograniczonej 

możliwości dysponowania 

- - 

 

Od dnia 31 grudnia 2015 r. nie wystąpiła żadna istotna niekorzystna zmiana w perspektywach 

Emitenta ani żadna znacząca zmiana w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta. 

Zmiana nr 2 – strona 77 

Pierwszy akapit na stronie 77 Prospektu Podstawowego pod nagłówkiem "Wybrane informacje finansowe" 

otrzymuje następujące brzmienie: 

Poniższe dane finansowe zostały zestawione na podstawie zbadanego przez biegłego rewidenta śródrocznego 

sprawozdania finansowego za okres od 6 października 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. oraz zbadanego przez 

biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 

r., sporządzonych zgodnie z MSSF, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. Sprawozdania finansowe 

Emitenta zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się 

przewidzieć przyszłości (tj. w okresie co najmniej 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego). 

Zmiana nr 3 – strona 77 

Tabele z danymi finansowymi Emitenta umieszczone pod nagłówkiem "Wybrane informacje finansowe" 

otrzymują następujące brzmienie: 

Rachunek Zysków i Strat (w tys. złotych) 

 6 października 2014 r. –  

31 grudnia 2015 r. 

6 października 2014 r. – 

30 czerwca 2015 r. 

Przychody z tytułu odsetek 7.808 3.929  

Koszty z tytułu odsetek (63) - 

Wynik z tytułu odsetek 7.745 3.929  

Przychody z tytułu prowizji i opłat 891 29  

Koszty z tytułu prowizji i opłat (2.460) (345) 

Wynik z tytułu prowizji i opłat (1.569) (316) 

Wynik na instrumentach 

finansowych wycenianych do 

wartości godziwej 

(1) (10) 

Wynik z pozycji wymiany (3) (0) 

Pozostałe przychody operacyjne 119 51  

Pozostałe koszty operacyjne (55) (17) 

Pozostałe przychody i koszty 64 34  
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operacyjne netto 

Wynik z tytułu odpisów 

aktualizujących z tytułu utraty 

wartości i rezerw 

(229) (5) 

Ogólne koszty administracyjne (23.242) (11.889) 

Wynik z działalności operacyjnej (17.235) (8.257) 

Zysk / (Strata) brutto (17.235) (8.257) 

Podatek dochodowy 3.262 1.563  

Zysk / (Strata) netto (13.973) (6.694) 

 

Sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. złotych) 

 6 października 2014 r. –  

31 grudnia 2015 r. 

6 października 2014 r. –  

30 czerwca 2015 r. 

Zysk / (Strata) netto (13.973) (6.694) 

Inne dochody całkowite  2 - 

Pozycje, które mogą być 

przeklasyfikowane do rachunku 

zysków i strat   

2 - 

Aktualizacja wartości aktywów 

finansowych dostępnych do 

sprzedaży, brutto 

3 - 

Podatek odroczony z tytułu 

aktualizacji wartości aktywów 

finansowych dostępnych do 

sprzedaży 

(1) - 

Aktualizacja wartości aktywów 

finansowych dostępnych do 

sprzedaży, netto 

2 - 

Pozycje, które nie mogą być 

przeklasyfikowane do rachunku 

zysków i strat   

- - 

Dochody całkowite netto, razem  (13.971) (6.694) 
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 6 października 2014 r. –  

31 grudnia 2015 r. 

6 października 2014 r. – 

 30 czerwca 2015 r. 

AKTYWA   

Kasa, środki w Banku Centralnym 4 - 

Należności od banków 14.812 7.076 

Instrumenty finansowe przy 

początkowym ujęciu wyznaczone 

jako wyceniane do wartości 

godziwej przez rachunek zysków i 

strat 

39.988 274.967  

Kredyty i pożyczki wobec klientów 722.655 7.736 

Inwestycje w papiery wartościowe 

dostępne do sprzedaży 

500 - 

Wartości niematerialne 3.176 3.265 

Rzeczowe aktywa trwałe 647 658 

Aktywa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego 

3.261 1.563 

Inne aktywa 6.442 289 

SUMA AKTYWÓW 791.485 295.554 

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ 

WŁASNY 

  

Zobowiązania   

Zobowiązania wobec banków 469.298 - 

Zobowiązania wobec klientów 146 - 

Zobowiązania z tytułu emisji 

listów zastawnych  

29.933 - 

Pozostałe zobowiązania 6.020 2.227 

Rezerwy 59 21 

SUMA ZOBOWIĄZAŃ 505.456 2.248 

Kapitał własny    

Kapitał zakładowy 300.000 300.000 

Inne dochody całkowite 2 - 
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Wynik bieżącego okresu (13.973) (6.694) 

KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM 286.029 293.306 

SUMA ZOBOWIĄZAŃ I 

KAPITAŁU WŁASNEGO 

791.485 295.554 

Współczynnik wypłacalności 47.8% 822% 

Wartość księgowa (w tys. PLN) 286.029 293.306 

 

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (w tys. złotych) 

za okres od dnia 6 października 2014 

roku do 31 grudnia 2015 roku 

Kapitał 

zakładowy 

Inna 

dochody 

całkowite 

Wynik 

bieżącego 

okresu 

Kapitał 

własny 

ogółem 

6 października 2014 roku  - - - - 

Emisja akcji serii A 300.000 - - 300.000 

Dochody całkowite razem, w tym: - 2 (13.973) (13.973) 

Zysk / (Strata) netto - - (13.973) (13.973) 

Inne dochody całkowite - 2 - 2 

31 grudnia 2015 roku 300.000 2 (13.973) 286.029 
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Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (w tys. złotych) 

za okres od dnia 6 października 2014 roku do 

30 czerwca 2015 roku 

Kapitał 

zakładowy 

Wynik 

bieżącego 

okresu 

Kapitał 

własny ogółem 

6 października 2014 roku  - - - 

Emisja akcji serii A 300.000  - 300.000  

Dochody całkowite razem, w tym: - (6.694) (6.694) 

Zysk / (Strata) netto - (6.694) (6.694) 

Inne dochody całkowite - - - 

30 czerwca 2015 roku 300.000  (6.694) 293.306 

 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. złotych) 

 6 października 2014 r –  

31 grudnia 2015 r. 

6 października 2014 r. –  

30 czerwca 2015 r. 

Przepływy pieniężne z 

działalności operacyjnej 

 - 

Zysk / (Strata) brutto (17.235) (8.257) 

Korekty razem: (292.960) (280.577) 

Amortyzacja 670 167  

Zmiana stanu aktywów 

finansowych przeznaczonych do 

obrotu oraz instrumentów 

finansowych przy początkowym 

ujęciu wyznaczonych jako 

wyceniane w wartości godziwej 

przez rachunek zysków i strat 

(39.986) (274.910) 

Zmiana stanu kredytów i pożyczek 

wobec klientów 

(722.853) (7.739) 

Zmiana stanu innych aktywów oraz 

aktywów trwałych przeznaczonych 

do sprzedaży 

(6.442) (289) 

Zmiana stanu zobowiązań wobec 

banków 

469.298 - 

Zmiana stanu zobowiązań wobec 

klientó 

146 - 
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Zmiana stanu zobowiązań z tytułu 

emisji listów zastawnych 

(67) - 

Zmiana stanu rezerw i odpisów 

aktualizujących z tytułu utraty 

wartości 

257 24  

Zmiana stanu pozostałych 

zobowiązań oraz zobowiązań 

podporządkowanych 

6.020 2.227  

Inne korekty (2) (57) 

Środki pieniężne netto z 

działalności operacyjnej  

(310.194) (288.834) 

Przepływy pieniężne z 

działalności inwestycyjnej 

  

Nabycie inwestycyjnych papierów 

wartościowych dostępnych do 

sprzedaży 

(497) - 

Nabycie wartości niematerialnych 

oraz rzeczowych aktywów 

trwałych 

(4.493) (4.090) 

Środki pieniężne netto z 

działalności inwestycyjnej 

(4.990) (4.090) 

Przepływy pieniężne z 

działalności finansowej 

  

Wpływy z tytułu emisji 

kapitałowych papierów 

wartościowych 

300.000 300.000  

Wpływy z tytułu emisji listów 

zastawnych 

30.000 - 

Środki pieniężne netto z 

działalności finansowej 

330.000 300.000  

Przepływy pieniężne netto  14.816 7.076  

w tym z tytułu różnic kursowych 

od gotówki i jej ekwiwalentów 

- - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

na początek okresu 

- - 

Środki pieniężne i ich 

ekwiwalenty na koniec okresu 

14.816 7.076  
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w tym o ograniczonej możliwości 

dysponowania 

- - 
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Zmiana nr 4 – strona 97 

W akapicie opatrzonym nagłówkiem "Biegli rewidenci", po zdaniu rozpoczynającym się od "Sprawozdanie 

finansowe Emitenta za okres zakończony 30 czerwca 2015 r. [...]" dodaje się zdanie o następującej treści: 

Sprawozdanie finansowe Emitenta za okres zakończony 31 grudnia 2015 r. zostało zbadane przez biegłego 

rewidenta Justynę Zań (nr ewidencyjny 12750) reprezentującą KPMG Audyt spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4A (nr ewidencyjny 3546).  

Zmiana nr 5 – strona 97 

W akapicie opatrzonym nagłówkiem "Biegli rewidenci", po zdaniu rozpoczynającym się od "Emitent powołał 

spółkę KPMG [...]" dodaje się zdanie o następującej treści: 

Emitent powołał spółkę KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. także do zbadania 

rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016. 

Zmiana nr 6 – dodanie załącznika do Prospektu Podstawego 

Po załączniku do Prospektu Podstawowego zatytułowanym "Sprawozdanie finansowe Emitenta za okres 

zakończony 30 czerwca 2015 r." dodaje się załącznik do Prospektu Podstawowego zatytułowany "Sprawozdanie 

finansowe Emitenta za okres zakończony 31 grudnia 2015 r." Treść nowego załącznika do Prospektu 

Podstawowego stanowi załącznik do niniejszego Aneksu. 
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2015 R 
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