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PodsumowaniePodsumowaniePodsumowaniePodsumowanie

� Wysoka dynamika zysku netto utrzymanaWysoka dynamika zysku netto utrzymanaWysoka dynamika zysku netto utrzymanaWysoka dynamika zysku netto utrzymana
� Skonsolidowany zysk netto Grupy PKO Banku Polskiego za I pSkonsolidowany zysk netto Grupy PKO Banku Polskiego za I pSkonsolidowany zysk netto Grupy PKO Banku Polskiego za I pSkonsolidowany zysk netto Grupy PKO Banku Polskiego za I póóóółłłłrocze 2012 roku to 1.953 mln PLN rocze 2012 roku to 1.953 mln PLN rocze 2012 roku to 1.953 mln PLN rocze 2012 roku to 1.953 mln PLN 

(+6,3% r/r)(+6,3% r/r)(+6,3% r/r)(+6,3% r/r)

� Wzrost zysku netto w skali roku gWzrost zysku netto w skali roku gWzrost zysku netto w skali roku gWzrost zysku netto w skali roku głłłłóóóównie w efekcie zwiwnie w efekcie zwiwnie w efekcie zwiwnie w efekcie zwięęęększenia wyniku z dziakszenia wyniku z dziakszenia wyniku z dziakszenia wyniku z działłłłalnoalnoalnoalnośśśści biznesowej ci biznesowej ci biznesowej ci biznesowej 
(+8,9% r/r), w tym dzi(+8,9% r/r), w tym dzi(+8,9% r/r), w tym dzi(+8,9% r/r), w tym dzięęęęki wzrostowi wyniku odsetkowego (+13,1% r/r)ki wzrostowi wyniku odsetkowego (+13,1% r/r)ki wzrostowi wyniku odsetkowego (+13,1% r/r)ki wzrostowi wyniku odsetkowego (+13,1% r/r)

� Wysoka efektywnoWysoka efektywnoWysoka efektywnoWysoka efektywnośćśćśćść dziadziadziadziałłłłania i dyscyplina kosztowaania i dyscyplina kosztowaania i dyscyplina kosztowaania i dyscyplina kosztowa
� ObniObniObniObniżżżżenie wskaenie wskaenie wskaenie wskaźźźźnika kosztnika kosztnika kosztnika kosztóóóów do dochodw do dochodw do dochodw do dochodóóóów (C/I)  o 1,1 pp.  r/r do poziomu 38,8%w (C/I)  o 1,1 pp.  r/r do poziomu 38,8%w (C/I)  o 1,1 pp.  r/r do poziomu 38,8%w (C/I)  o 1,1 pp.  r/r do poziomu 38,8%

� Koszty administracyjne niKoszty administracyjne niKoszty administracyjne niKoszty administracyjne niżżżższe o 5,1% q/qsze o 5,1% q/qsze o 5,1% q/qsze o 5,1% q/q

� Utrzymanie wysokiego poziom rentownoUtrzymanie wysokiego poziom rentownoUtrzymanie wysokiego poziom rentownoUtrzymanie wysokiego poziom rentownośśśści kapitaci kapitaci kapitaci kapitałłłłóóóów i aktyww i aktyww i aktyww i aktywóóóówwww
� Zwrot z kapitaZwrot z kapitaZwrot z kapitaZwrot z kapitałłłłóóóów (ROE) na poziomie17,5%  (+1,2 pp. r/r)w (ROE) na poziomie17,5%  (+1,2 pp. r/r)w (ROE) na poziomie17,5%  (+1,2 pp. r/r)w (ROE) na poziomie17,5%  (+1,2 pp. r/r)

� Zwrot z aktywZwrot z aktywZwrot z aktywZwrot z aktywóóóów (ROA) na poziomie 2,w (ROA) na poziomie 2,w (ROA) na poziomie 2,w (ROA) na poziomie 2,1111%%%%

� Bezpieczna i efektywna struktura bilansuBezpieczna i efektywna struktura bilansuBezpieczna i efektywna struktura bilansuBezpieczna i efektywna struktura bilansu
� Wzrost sumy bilansowej o 11,7 mld PLN r/r do 190,4 mld PLN w efeWzrost sumy bilansowej o 11,7 mld PLN r/r do 190,4 mld PLN w efeWzrost sumy bilansowej o 11,7 mld PLN r/r do 190,4 mld PLN w efeWzrost sumy bilansowej o 11,7 mld PLN r/r do 190,4 mld PLN w efekcie wzrostu kredytkcie wzrostu kredytkcie wzrostu kredytkcie wzrostu kredytóóóów netto (+5,7 w netto (+5,7 w netto (+5,7 w netto (+5,7 

mld PLN r/r), finansowanego wzrostem depozytmld PLN r/r), finansowanego wzrostem depozytmld PLN r/r), finansowanego wzrostem depozytmld PLN r/r), finansowanego wzrostem depozytóóóów klientw klientw klientw klientóóóów (+7,9 mld PLN r/r) oraz emisjw (+7,9 mld PLN r/r) oraz emisjw (+7,9 mld PLN r/r) oraz emisjw (+7,9 mld PLN r/r) oraz emisjąąąą obligacji obligacji obligacji obligacji 
(2,5 mld PLN i 250 mln CHF w skali roku)(2,5 mld PLN i 250 mln CHF w skali roku)(2,5 mld PLN i 250 mln CHF w skali roku)(2,5 mld PLN i 250 mln CHF w skali roku)

� WskaWskaWskaWskaźźźźnik kredytnik kredytnik kredytnik kredytóóóów do stabilnych w do stabilnych w do stabilnych w do stabilnych źźźźrrrróóóódedededełłłł finansowania na bezpiecznym poziomie 88,2%,  co oznacza finansowania na bezpiecznym poziomie 88,2%,  co oznacza finansowania na bezpiecznym poziomie 88,2%,  co oznacza finansowania na bezpiecznym poziomie 88,2%,  co oznacza 
poprawpoprawpoprawpoprawęęęę o 3,3 pp. r/ro 3,3 pp. r/ro 3,3 pp. r/ro 3,3 pp. r/r

� WypWypWypWypłłłłata dywidendy przy utrzymaniu wysokiej siata dywidendy przy utrzymaniu wysokiej siata dywidendy przy utrzymaniu wysokiej siata dywidendy przy utrzymaniu wysokiej siłłłły kapitay kapitay kapitay kapitałłłłowejowejowejowej
� 13,0% CAR  i 12,0%  13,0% CAR  i 12,0%  13,0% CAR  i 12,0%  13,0% CAR  i 12,0%  CoreCoreCoreCore TierTierTierTier 1 na koniec I p1 na koniec I p1 na koniec I p1 na koniec I póóóółłłłrocza 2012 rokurocza 2012 rokurocza 2012 rokurocza 2012 roku

� WypWypWypWypłłłłata dywidendy w wysokoata dywidendy w wysokoata dywidendy w wysokoata dywidendy w wysokośśśści 1,6 mld PLN (40,15% zysku netto za 2011 rok) zgodnie z nowci 1,6 mld PLN (40,15% zysku netto za 2011 rok) zgodnie z nowci 1,6 mld PLN (40,15% zysku netto za 2011 rok) zgodnie z nowci 1,6 mld PLN (40,15% zysku netto za 2011 rok) zgodnie z nowąąąą
politykpolitykpolitykpolitykąąąą dywidendydywidendydywidendydywidendy

Dane skonsolidowane



3

(1) Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto
(2)  Zobowiązania wobec klientów

Podstawowe dane finansowe

1H 2011 1H 2012 Zmiana

Zysk netto mln PLN 1 838 1 953 +6,3%

Wynik na działalności biznesowej mln PLN 5 316 5 791 +8,9%

ROE netto % 16,3 17,5 +1,2 pp.

ROA netto % 2,1 2,1 0,0 pp.

C/I % 39,9 38,8 -1,1 pp.

Kredyty brutto(1) mln PLN 140 970 147 348 +4,5%

Depozyty(2) mln PLN 139 093 146 987 +5,7%

Aktywa mln PLN 178 702 190 438 +6,6%

Dane skonsolidowane
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W rankingu „Pulsu Biznesu” PKO Bank Polski uplasował się na 7 miejscu z 22. Tajemniczy klienci oceniali przede wszystkim jakość obsługi
w oddziałach, ale też wygląd placówek, schludność i kulturę pracowników. Docenili dobrą prezentację przez doradców oferty Banku. 
Bank zwyciężył w rankingu infolinii bankowych ARC Rynek i Opinia z uwagi na m.in. najkrótszy na rynku czas oczekiwania na połączenie telefoniczne 
z konsultantem, fachowość pracowników call center, obszerną wiedzę produktową w odpowiedziach mailowych dla klientów.

UUUUłatwienia dla zagranicznych turystatwienia dla zagranicznych turystatwienia dla zagranicznych turystatwienia dla zagranicznych turystóóóów w bankomatach Bankuw w bankomatach Bankuw w bankomatach Bankuw w bankomatach Banku
Bank uruchomił dla posiadaczy kart Visa, wydanych za granicą, wypłatę gotówki w bankomatach w oparciu o kurs wymiany Banku. Turyści mogą
skorzystać z niej w ponad 600 bankomatach zlokalizowanych w punktach najczęściej przez nich odwiedzanych. Usługa Dynamic Currency Conversion
(DCC) umożliwia wybór sposobu przewalutowania, z rozliczeniem w EUR, GBP lub NOK. Dla klienta, który nie skorzysta z tej opcji, transakcja zostanie 
rozliczona wg zasad określonych przez wydawcę karty. 

Kredyt dla firm nawet w jeden dzieKredyt dla firm nawet w jeden dzieKredyt dla firm nawet w jeden dzieKredyt dla firm nawet w jeden dzień

W czerwcu 2012 roku PKO Bank Polski skierował do Poczty Polskiej propozycję zawarcia długoterminowego aliansu strategicznego w zakresie 
sprzedaży usług finansowych w sieci Poczty. Koncepcja aliansu zakłada objęcie 100% akcji Banku Pocztowego. Celem współpracy strategicznej jest 
wykorzystanie istniejących synergii przychodowych i kosztowych pomiędzy PKO Bankiem Polskim i Pocztą Polską.

Bank zaproponował klientom kurierski proces otwierania rachunków. Po złożeniu przez klienta wniosku o otwarcie konta przez serwis www.pkobp.pl
zadzwoni do niego konsultant z Centrum Klienta Detalicznego w celu weryfikacji danych. Następnego dnia kurier dostarczy umowę, a klient po 
zalogowaniu do iPKO może dokonywać operacji. Wsparcie w aktywacji rachunku oferuje konsultant, który dzwoni do klienta już kilka godzin po 
wizycie kuriera.  Usługę uruchomiono pilotażowo dla Warszawy, a do końca roku będzie dostępna na terenie Polski. 

Konto w PKO Banku Polskim bez wychodzenia z domu Konto w PKO Banku Polskim bez wychodzenia z domu Konto w PKO Banku Polskim bez wychodzenia z domu Konto w PKO Banku Polskim bez wychodzenia z domu 

W ofercie Banku pojawił się kredyt do miliona złotych z decyzją nawet w ciągu 24 godzin. Firmy mogą go przeznaczyć na pokrycie bieżących 
zobowiązań, cele związane z działalnością inwestycyjną i spłatę zadłużenia wobec innego banku. Podstawowym warunkiem jest prowadzenie 
działalności gospodarczej przez min. 18 miesięcy i posiadanie zdolności kredytowej. Kredyt dostępny jest w walutach: PLN, USD, EUR, CHF.

MMMMŚPPPP

Propozycja aliansu strategicznego z PocztPropozycja aliansu strategicznego z PocztPropozycja aliansu strategicznego z PocztPropozycja aliansu strategicznego z Pocztą PolskPolskPolskPolską

Bank rozpoczął wymianę kart kredytowych Visa na karty z mikroprocesorem i funkcją bezstykową oraz kart obciążeniowych PKO Visa Gold
na karty z chipem, której planuje dokonać w 2012 roku. Poza tradycyjną formą płatności, kartami można dokonywać transakcji do 50 zł bez 
konieczności weryfikowania ich poprzez PIN. Mikroprocesor jest dodatkowym zabezpieczeniem przed skutkami nieuprawnionych transakcji. 

Karty kredytowe PKO Banku Polskiego w technologii EMVKarty kredytowe PKO Banku Polskiego w technologii EMVKarty kredytowe PKO Banku Polskiego w technologii EMVKarty kredytowe PKO Banku Polskiego w technologii EMV

Coraz lepiej obsCoraz lepiej obsCoraz lepiej obsCoraz lepiej obsługujemy klientugujemy klientugujemy klientugujemy klientóóóówwww

Wybrane inicjatywy biznesowe w II kw. 2012 rokuWybrane inicjatywy biznesowe w II kw. 2012 rokuWybrane inicjatywy biznesowe w II kw. 2012 rokuWybrane inicjatywy biznesowe w II kw. 2012 roku

W związku z zawarciem umowy z Western Union International Bank GmbH, prowadzono prace zmierzające do wdrożenia od 2 lipca br. nowej usługi, 
umożliwiającej klientom realizację krajowych i zagranicznych przekazów pieniężnych Western Union w ponad 1100 oddziałach PKO Banku Polskiego.

UsUsUsUsługa przekazuga przekazuga przekazuga przekazóóóów pieniw pieniw pieniw pieniężnych Western Union nych Western Union nych Western Union nych Western Union 
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Zmiany w akcjonariacie PKO Banku Polskiego

• 24 lipca 2012 roku Skarb 
Państwa zbył 95 mln akcji PKO 
Banku Polskiego w drodze 
transakcji pakietowych 

• W efekcie transakcji zmieniła się
struktura akcjonariatu Banku:

− udział Skarbu Państwa 
zmniejszył się o 7,60 pp.

− ING Otwarty Fundusz 
Emerytalny przekroczył 5% próg 
z ogólnej liczby głosów na WZ 
Banku i  zwiększył udział
w akcjonariacie Banku do 5,17%
z 4,29% przed transakcją

Akcjonariat na dzieAkcjonariat na dzieAkcjonariat na dzieAkcjonariat na dzieńńńń 30 czerwca 2012 r.30 czerwca 2012 r.30 czerwca 2012 r.30 czerwca 2012 r. Akcjonariat na dzieAkcjonariat na dzieAkcjonariat na dzieAkcjonariat na dzieńńńń 24 lipca 2012 roku 24 lipca 2012 roku 24 lipca 2012 roku 24 lipca 2012 roku 
(po rozliczeniu transakcji sprzeda(po rozliczeniu transakcji sprzeda(po rozliczeniu transakcji sprzeda(po rozliczeniu transakcji sprzedażżżży akcji przez Skarb Pay akcji przez Skarb Pay akcji przez Skarb Pay akcji przez Skarb Pańńńństwa)stwa)stwa)stwa)

Skarb Skarb Skarb Skarb 
Państwa Państwa Państwa Państwa 
40,99%40,99%40,99%40,99%

BGKBGKBGKBGK
10,25%10,25%10,25%10,25%

Pozostali Pozostali Pozostali Pozostali 
48,76%48,76%48,76%48,76%

Skarb Skarb Skarb Skarb 
Państwa Państwa Państwa Państwa 
33,39%33,39%33,39%33,39%

BGKBGKBGKBGK
10,25%10,25%10,25%10,25%

ING OFEING OFEING OFEING OFE
5,17%5,17%5,17%5,17%

Pozostali Pozostali Pozostali Pozostali 
51,19%51,19%51,19%51,19%

30 czerwca 2012 31 lipca 2012

Kapitalizacja Banku (mld PLN)Kapitalizacja Banku (mld PLN)Kapitalizacja Banku (mld PLN)Kapitalizacja Banku (mld PLN) 43,343,343,343,3 40,640,640,640,6

Free f loat (%)Free f loat (%)Free f loat (%)Free f loat (%) 48,8%48,8%48,8%48,8% 56,4%56,4%56,4%56,4%

Free f loat (mln akcji)Free f loat (mln akcji)Free f loat (mln akcji)Free f loat (mln akcji) 609,5609,5609,5609,5 704,5704,5704,5704,5

Udział w WIG 20Udział w WIG 20Udział w WIG 20Udział w WIG 20 13,94%13,94%13,94%13,94% 15,00%15,00%15,00%15,00%

Udział w WIGUdział w WIGUdział w WIGUdział w WIG 9,74%9,74%9,74%9,74% 10,00%10,00%10,00%10,00%

Udział w MSCI PolandUdział w MSCI PolandUdział w MSCI PolandUdział w MSCI Poland 13,77%13,77%13,77%13,77% 15,35%15,35%15,35%15,35%1)1)1)1)

1) wartość ogłoszona 30.07.12, ale zmiana wag wynikająca ze zmiany free float nastąpi  31.08 .12 
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470

247

249 496

1H'11 Q1'12 Q2'12 1H'12

2 307

1 251

1 198 2 449

1H'11 Q1'12 Q2'12 1H'12
1 502

1 838

1 005

949 1 953

1H'10 1H'11 Q1'12 Q2'12 1H'12

Wyniki finansowe – zysk   

• W I pół. 2012 roku 
skonsolidowany zysk 
netto na poziomie 
1 953 mln PLN, o 6,3% 
wyższy niż rok wcześniej 

• Zysk netto Grupy za 
II kw. 2012 roku na 
poziomie 949 mln PLN,
o 5,6% niższym niż
w poprzednim kwartale

Zysk netto (mln PLN) Zysk brutto (mln PLN)

Podatek (mln PLN)

-

Wzrost zysku Grupy PKO Banku Polskiego w skali roku  

Dane skonsolidowane

+30,0%

+6,3%

-5,6%

+6,2%

-4,3%

+5,6%

+1,0%
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5 316

2 923

2 868 5 791

1H'11 Q1'12 Q2'12 1H'12

39,9 39,4 38,8

1H'11 1Q'12 1H'12

2 123

1 152

1 094 2 246

1H'11 Q1'12 Q2'12 1H'12

Wyniki finansowe – przychody i koszty

Wskaźnik koszty/dochody (%)

Koszty(1) (mln PLN)

Dochody(2) (mln PLN)

Wysoka efektywność działania - wskaźnik C/I poniżej 40%

÷

W I pół. 2012 roku 
wskaźnik C/I na poziomie 
38,8%, o 1,1 pp. niższym 
niż przed rokiem, w efekcie:
• zwiększenia wyniku na  
działalności biznesowej 
o 8,9% r/r, głównie dzięki 
wzrostowi wyniku 
odsetkowego
• niższego tempa wzrostu 
kosztów działania (+5,8% 
r/r)

(1) Ogólne koszty administracyjne
(2) Wynik na działalności biznesowej rozumiany jako wynik z działalności  operacyjnej bez uwzględnienia ogólnych kosztów 

administracyjnych i wyniku z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości 

Dane skonsolidowane

+5,8%
-5,1%

+8,9%
-1,9%

-1,1 pp.

-0,6 pp.
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14,3 14,1
14,9 15,4

16,3
17,1 17,5 17,7 17,5

1H'10 3Q'10 2010 1Q'11 1H'11 3Q'11 2011 1Q'12 1H'12

1,7 1,8
2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

1H'103Q'10 2010 1Q'11 1H'113Q'11 2011 1Q'12 1H'12

18,6
20,3

21,6 21,9 21,8 21,8 21,8 22,2 22,4

1H'10 3Q'10 2010 1Q'11 1H'11 3Q'11 2011 1Q'12 1H'12

2,7 2,9
3,2 3,4 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9

1H'10 3Q'10 2010 1Q'11 1H'11 3Q'11 2011 1Q'12 1H'12

153,5 158,5 163,1 166,3 170,7 175,0 179,8 183,8 187,3

1H'10 3Q'10 2010 1Q'11 1H'11 3Q'11 2011 1Q'12 1H'12

Kapitał własny(1) (mld PLN)

(1) Średnia ze stanów na początek okresu ostatnich 4 kwartałów oraz stanów na koniec poszczególnych kwartałów w tym okresie

Po I półroczu 2012 roku:

• zwrot z kapitałów (ROE) na 
poziomie 17,5%, o 1,2 pp. 
wyższym niż rok wcześniej, 
pomimo pomniejszenia 
kapitałów własnych na 
koniec czerwca 2012 roku
o wypłaconą dywidendę
w wysokości 1,6 mld PLN

• zwrot z aktywów (ROA) na 
poziomie sprzed roku 2,1%

÷

÷

Wyższy zwrot z kapitałów w skali roku 

Rentowność

Zysk netto za ostatnie 4 kw. (mld PLN)

Aktywa (1) (mld PLN)

ROE (%)

ROA (%)

Dane skonsolidowane

+2,8%

+10,4%

+9,7%

+1,2 pp.

0,0 pp.
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165,7 166,9 169,7 172,7 178,7 187,0 190,7 189,7 190,4

1H'10 3Q'10 2010 1Q'11 1H'11 3Q'11 2011 1Q'12 1H'12

129,2 131,5 135,5 137,7 141,0 145,3 147,3 146,9 147,3

1H'10 3Q'10 2010 1Q'11 1H'11 3Q'11 2011 1Q'12 1H'12

129,3 131,6 133,0 135,6 139,1 144,0 146,5 144,2 147,0

1H'10 3Q'10 2010 1Q'11 1H'11 3Q'11 2011 1Q'12 1H'12

Bilans skonsolidowany

Stabilny wzrost kredytów i depozytów Grupy

Po I półroczu 2012 roku wzrost stanu:

• aktywów o 11,7 mld PLN r/r, z czego 
o 5,7 mld PLN dzięki zwiększeniu stanu 
kredytów i pożyczek udzielanych klientom 
netto

• kredytów brutto o 6,4 mld PLN r/r, głównie 
w efekcie zwiększenia stanu kredytów 
mieszkaniowych (+4,9 mld PLN r/r)
i gospodarczych (+3,3 mld PLN r/r), przy 
obniżeniu wolumenu kredytów 
konsumpcyjnych (-2,1 mld PLN r/r)

• depozytów o 7,9 mld PLN r/r, głównie 
dzięki zwiększeniu depozytów ludności 
(+9,7 mld PLN r/r) i jednostek 
budżetowych (+0,6 mld PLN r/r), przy 
obniżeniu stanu depozytów podmiotów 
gospodarczych (-2,4 mld PLN r/r)

(1) Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto       (2) Zobowiązania wobec klientów

Aktywa (mld PLN)

Kredyty brutto(1) (mld PLN)

Depozyty(2) (mld PLN)

Dane skonsolidowane

+6,6%

+4,5%

+5,7%



10

82,9% 83,7% 84,0% 82,6% 84,1%

75,9% 74,7% 74,3% 74,3% 74,2%

1H'11 3Q'11 2011 1Q'12 1H'12

Udział w sumie bilansowej 

Stabilne źródła finansowania(1) Kredyty i pożyczki udzielone klientom 

Struktura bilansu

Na koniec I półrocza 2012 roku:
• relacja kredytów netto do stabilnych źródeł finansowania(1) na poziomie 88,2%, o 3,3 pp. niższym niż przed 

rokiem, głównie w efekcie wysokiej dynamiki wzrostu długoterminowego finansowania zewnętrznego 
• wskaźnik kredyty netto/depozyty na bezpiecznym poziomie 96,2%, o 1,4 pp. niższym niż rok wcześniej    

Relacja kredyty netto/stabilne źródła finansowania(1)

Bezpieczna i efektywna struktura bilansu

(1) Zobowiązania wobec klientów oraz długoterminowe finansowanie zewnętrzne w postaci: emisji papierów wartościowych (w tym środków z tytułu 
emisji EMTN przeprowadzonej przez PKO Finance AB), zobowiązań podporządkowanych, kredytów otrzymanych od instytucji finansowych 

91,6% 89,3% 88,4% 90,0% 88,2%

Dane skonsolidowane
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1719
1855

1964
2070 2059

1983

Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4'11 Q1'12 Q2'12

• W I półroczu 2012 roku wzrost wyniku odsetkowego o 468 mln PLN, tj. o 13,1% r/r  w efekcie wzrostu przychodów 
odsetkowych (+15,8% r/r) głównie z tytułu:

− kredytów i pożyczek (+11,5% r/r) - wzrost portfela kredytowego netto (+4,2% r/r) oraz stóp procentowych

− inwestycyjnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży (+52,1% r/r) – wzrost wolumenu (+16,2% r/r) 
oraz oprocentowania

− instrumentów pochodnych zabezpieczających (+32,8% r/r) – wzrost ich wolumenu oraz kuponów netto CIRS (wzrost 
stawki WIBOR)

Wzrost wyniku odsetkowego w skali roku 

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy netto (mln PLN)

2720
2882

3149
3286 3257 3230

1001 1027
1185 1216 1198 1247

4,10

4,43

4,72

4,91
4,97

5,04

3,20

3,60

4,00

4,40

4,80

5,20

5,60

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4'11 Q1'12 Q2'12

przychody odsetkowe koszty odsetkowe WIBOR 3M (%)

Przychody i koszty odsetkowe (mln PLN)
oraz średni WIBOR 3M w okresie

Dane skonsolidowane

-3,7%

+13,1%
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737
804

768 792
723

779

Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4'11 Q1'12 Q2'12

1503

537

376

175

416

1H 2012 Zmiana 
r/r                q/q

Kredyty(1)

Karty(1)

Fundusze inwest. 
i dział. maklerska (1)

Razem

Wynik z prowizji i opłat (mln PLN)

• Wzrost wyniku z prowizji w II kw. 2012 roku o 56 mln PLN q/q dzięki wyższym przychodom prowizyjnym 
(+72 mln PLN q/q) głównie w efekcie wzrostu przychodów z tytułu kart płatniczych oraz ubezpieczeń kredytów

• W I półroczu 2012 roku spadek wyniku prowizyjnego (-39 mln PLN r/r) na skutek zmniejszenia przychodów 
prowizyjnych (-46 mln PLN r/r) determinowanego przez:

− spadek przychodów z tyt. ubezpieczeń kredytów (-22,6% r/r) w efekcie spadku sprzedaży kredytów konsumpcyjnych
z fakultatywnym ubezpieczeniem

− niższe przychody z tytułu obsługi funduszy inwestycyjnych i OFE (-18,6% r/r)
− zmniejszenie przychodów z tyt. operacji kasowych (-17,1% r/r) w związku z dynamicznym rozwojem bankowości 

elektronicznej w Grupie przy wzroście wyniku z tytułu kart płatniczych
• W I półroczu 2012 roku wynik z tyt. interchange fee stanowił poniżej 10% wyniku prowizyjnego Banku

(1) Dane zarządcze Banku 

Rachunki i pozostałe (1)

Wzrost wyniku z prowizji i opłat w II kwartale 2012 roku 

Wynik prowizyjny

-9,6%

-11,0%

+4,4%

+2,2%

-2,5%

+10,5%

+11,5%

+12,2%

+1,5%

+7,7%

Dane skonsolidowane

+7,7%

-2,5%
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1 145 1 213

727
763

251
270

2 123
2 246

1H 2011 1H 2012

Amortyzacja
Koszty rzeczowe i pozostałe
Świadczenia pracownicze

1054 1069 1103

1186
1152 1094

Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4'11 Q1'12 Q2'12

Ogólne koszty administracyjne (mln PLN)

• W I półroczu 2012 roku wzrost ogólnych kosztów administracyjnych o 123 mln PLN r/r determinowany przez:
− wzrost kosztów świadczeń pracowniczych o 68 mln PLN r/r, głównie w związku ze wzrostem wynagrodzeń
− wyższe o 37 mln PLN r/r koszty rzeczowe i pozostałe
− wzrost kosztów amortyzacji o 18 mln PLN r/r 
• Spadek kosztów w II kw. 2012 roku o 58 mln PLN q/q dzięki niższym o 48 mln PLN q/q kosztom świadczeń

pracowniczych oraz niższym o 11 mln PLN q/q kosztom rzeczowym i pozostałym  
• Obniżenie stanu zatrudnienia w Grupie o 982 etaty r/r

Spadek kosztów w II kwartale 2012 roku

Zatrudnienie (etaty)

Koszty

+5,8%

+6,0%

+5,1%

+7,3%

Dane skonsolidowane

-5,1%

+5,8%

29 534 28 552-3,3%
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-438 -443
-488

-561
-528

-574

Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4'11 Q1'12 Q2'12
-11,4%

-50,4%

+170,2%

+89,8%

+24,9%-1 101

-72

-582

-138

-310 8,0%

3,9%

14,1%

8,7%

• Wynik z tyt. odpisów aktualizujących odzwierciedla konserwatywną politykę Banku w zakresie rozpoznania
i wyceny ryzyka kredytowego. W I półroczu 2012 roku wynik z odpisów obniżył się o 220 mln PLN r/r głównie
w efekcie pogorszenia wyniku na kredytach gospodarczych i zobowiązaniach pozabilansowych, przy poprawie 
wyniku na kredytach mieszkaniowych

• Na koniec czerwca 2012 roku wskaźnik kredytów z rozpoznaną utratą wartości kredytów mieszkaniowych dla 
kredytów złotowych wynosił 3,7%, a dla kredytów walutowych 4,0%

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących
z tytułu utraty wartości (mln PLN)

1H 2012 Zmiana r/r 

(1) Dane zarządcze      (2) Kredyty mieszkaniowe udzielone klientom indywidualnym
(3) Obliczony przez podzielenie wartości bilansowej brutto kredytów i pożyczek z rozpoznaną utratą wartości przez wartość bilansową kredytów i pożyczek brutto 

Kredyty 
konsumpcyjne(1)

Kredyty 
mieszkaniowe(1,2)

Kredyty 
gospodarcze(1)

RAZEM

Wskaźnik kredytów z rozpoznaną utratą wartości (3)

Utrzymanie konserwatywnej polityki w zakresie ryzyka kredytowego

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących

Wynik pozostały 

Dane skonsolidowane

+24,9%

+8,8%
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54,7 55,8 57,4 58,9 58,6

4,1 4,8 5,6 5,6 5,658,8
60,6

63,1 64,5 64,2

30.06.11 30.09.11 31.12.11 31.03.12 30.06.12

Kredyty brutto* Obligacje komunalne i korporacyjne w portfelu Banku

59,1 62,5 63,2 62,1 63,2

25,3
25,1 24,3 23,6 23,0

84,4
87,6 87,5 85,7 86,2

30.06.11 30.09.11 31.12.11 31.03.12 30.06.12

Mieszkaniowe Konsumpcyjne i pozostałe

Wolumeny kredytowe

* Dane ze sprawozdań Banku do NBPZmiana r/r

+7,1%
+6,9%

-9,0%

Kredyty brutto osób prywatnych* 
(mld PLN)

Wierzytelności od podmiotów 
instytucjonalnych (mld PLN)

• Po I półroczu 2012 roku wierzytelności Banku od podmiotów instytucjonalnych oraz kredyty brutto osób 
prywatnych wzrosły odpowiednio o 5,4 mld PLN r/r oraz o 1,8 mld PLN r/r 

Najwyższy w sektorze wolumen kredytów detalicznych oraz wierzytelności od 
podmiotów korporacyjnych

+38,9%

Dane jednostkowe

+2,2%

+9,3%
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Stan na dzień 30.06.2012 (mln PLN)
Po I półroczu 2012 roku:

• wolumen kredytów bankowości 
hipotecznej, stanowiących 45% 
całego portfela kredytowego, 
zwiększył się o 7% r/r

• drugi co do wielkości portfel 
kredytów korporacyjnych (26% 
udziału w portfelu) zwiększył się
o 20% r/r 

• stan kredytów bankowości 
detalicznej i prywatnej, 
stanowiących 14% ogółu kredytów,  
obniżył się o 10% r/r 

• wolumen kredytów dla MSP 
(stanowiących 10% portfela) obniżył
się o 8% w skali roku 

• stan kredytów klienta rynku 
mieszkaniowego (5% udziału
w portfelu) zmniejszył się o 7% r/r

(1) W tym kredyty mieszkaniowe wspierane przez Budżet Państwa i kredyty dla deweloperów i spółdzielni mieszkaniowych

Wzrost portfela kredytowego dzięki kredytom mieszkaniowym i korporacyjnym

Wolumeny - kredyty

Klienta Rynku 
Mieszkaniowego(1)

Korporacyjne

Bankowości detalicznej 
i prywatnej

U
dz

ia
ł

w
 p

or
tf

el
u

kr
ed

yt
ów

Stopa wzrostu wolumenu (r/r)

Bankowości 
hipotecznej

MSP

Kredyty brutto wg linii biznesowych (dane zarządcze Banku)

Dane jednostkowe
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8191
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27 944
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Wolumeny - depozyty

Depozyty wg linii biznesowych (dane zarządcze Banku)

Depozyty detaliczne podstawą bazy depozytowej Banku 

Bankowości 
detalicznej i prywatnej

Klienta Rynku 
Mieszkaniowego

Korporacyjne

MSP

U
dz

ia
łw

 p
or

tf
el

u 
de

po
zy

tó
w

Stopa wzrostu wolumenu (r/r)

Stan na dzień 30.06.2012 (mln PLN)

Po I półroczu 2012 roku:

• depozyty bankowości 
detalicznej i prywatnej, 
stanowiące 72% bazy 
depozytowej, odnotowały 
wzrost wolumenu o 8% r/r

• depozyty korporacyjne, których 
udział w portfelu na koniec 
okresu wynosił 20%, utrzymały 
się na poziomie sprzed roku

• depozyty MSP (6% udziału w 
portfelu) zwiększyły się o 5% r/r

• depozyty klienta rynku 
mieszkaniowego (3% udziału
w depozytach ogółem) obniżyły 
się o 2% r/r

Dane jednostkowe
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Bezpieczny poziom współczynnika wypłacalności 

Adekwatność kapitałowa

18,3 18,4 18,3

20,5 20,6

11,6 11,9 11,9 11,8
12,7

12,6%
12,3% 12,4%

13,8%

13,0%

11,5%
11,2% 11,2%

12,8%

12,0%

10,0%
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11,5%
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Fundusze własne Całkowity wymóg kapitałowy

Współczynnik wypłacalności Wsp. wypłac. Core Tier 1 

Dane skonsolidowane

• Po II kwartale 2012 roku spadek współczynnika wypłacalności o 0,8 pp. q/q na skutek zwiększenia 
całkowitego wymogu kapitałowego głównie z tytułu ryzyka kredytowego, z czego o ok.  0,5  pp.
w efekcie zmian regulacyjnych wprowadzonych przez KNF dotyczących kredytów walutowych 
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Podstawowe dane operacyjne

Dane jednostkowe

Liczba rachunków bieżących (tys.) 6 282 6 130 6 146 6 123 6 126

Liczba kart bankowych (tys.) 7 086 7 097 7 166 7 125 7 122

 z czego: karty kredytowe 997 1 010 1 009 998 977

Liczba oddziałów: 1 201 1 201 1 198 1 196 1 197

- detaliczne 1 134 1 134 1 131 1 132 1 130

- korporacyjne 67 67 67 64 64

Liczba agencji 1 709 1 560 1 400 1 253 1 218

Liczba bankomatów 2 426 2 425 2 457 2 465 2 525

Wyszczególnienie 
(stan na koniec okresu)

20111H'11 3Q'11 1Q'12 1H'12

(1)

(1) Zmiana prezentacyjna liczby rachunków bieżących w związku ze zmianą klasyfikacji rachunków 
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Oceny ratingowe PKO Banku Polskiego

Agencja ratingowa
Kategoria

Moody’s Investors 
Service

(rating płatny)

Standard & 
Poor’s

(rating płatny)
Fitch

Długookresowa ocena zobowiązań
(waluty zagraniczne/waluta krajowa)

A2/A2
z perspektywą

stabilną

Krótkookresowa ocena zobowiązań
(waluty zagraniczne/waluta krajowa)

Prime-1/Prime-1
z perspektywą

stabilną

Długookresowy rating kredytowy Banku
(waluty zagraniczne/waluta krajowa)

A-/A-
z perspektywą

stabilną

Krótkookresowy rating kredytowy Banku
(waluty zagraniczne/waluta krajowa)

A-2/A-2
z perspektywą

stabilną

Siła finansowa
C-

z perspektywą
negatywną

Ocena wsparcia 2

• 8 maja 2012 roku agencja Standard&Poor’s po raz pierwszy przyznała Bankowi rating płatny

• 2 sierpnia 2012 roku agencja Fitch podtrzymała przyznaną Bankowi ocenę ratingową
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ZastrzeZastrzeZastrzeZastrzeżżżżenieenieenieenie

Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) została przygotowana przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. („PKO BP S.A.”, „Bank”) wyłącznie w celu 
informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Banku oraz analityków rynku i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako proponowanie nabycia 
papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich 
papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Banku. Informacje 
zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych i zdaniem Banku wiarygodnych źródeł. PKO BP S.A. nie może jednak zagwarantować ich prawdziwości ani 
zupełności. PKO BP S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji.
Informacje zawarte w Prezentacji nie były poddane niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą podlegać zmianom. Publikowanie przez PKO BP S.A. danych 
zawartych w Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na 
rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej 
wiadomości przez  PKO BP S.A. w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie dając jednocześnie podstawy do 
przekazywania ich w ramach wypełniania przez Bank jako spółkę publiczną obowiązków informacyjnych.
W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie 
jakiegokolwiek rodzaju składane przez Bank lub osoby działające w imieniu Banku. Ponadto, ani Bank, ani osoby działające w imieniu Banku nie ponoszą pod 
żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać, wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem 
niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi 
część niniejszej Prezentacji.
Co do zasady, Bank nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w 
niniejszej Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów Banku lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę
strategię lub zamiary Banku, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa.
Niniejsza Prezentacja zawiera informacje dotyczące sektora bankowego w Polsce, w tym także informacje na temat udziału PKO BP S.A. oraz innych banków w 
rynku. Z wyjątkiem danych, które zostały wskazane jako dane pochodzące wyłącznie z danego źródła, informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały 
sporządzone w oparciu o dane pochodzące od osób trzecich, które zostały wskazane w niniejszym dokumencie, oraz zawierają dane szacunkowe, oceny, korekty i 
opinie oparte na doświadczeniu Banku i jego znajomości sektora, w którym Bank prowadzi działalność. Ponieważ informacje rynkowe, o których mowa powyżej, 
zostały w części przygotowane w oparciu o dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oraz nie zostały zweryfikowane przez niezależne podmioty, informacje te 
mają do pewnego stopnia charakter subiektywny, z wyjątkiem informacji, które zostały oznaczone jako informacje pochodzące od osób trzecich ze wskazanego 
źródła. Domniemywa się, że takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są oparte na uzasadnionych podstawach oraz że przygotowane informacje rynkowe 
należycie odzwierciedlają sytuację w sektorze bankowym oraz na rynkach, na których Bank prowadzi działalność. Nie ma jednak pewności, że takie dane 
szacunkowe, oceny, korekty i opinie są najwłaściwszą podstawą do wyciągania wniosków dotyczących informacji rynkowych, ani że informacje rynkowe 
pochodzące z innych źródeł nie będą różnić się w istotny sposób od informacji rynkowych zawartych w niniejszej Prezentacji.
Bank zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji PKO BP S.A., prognoz, zdarzeń dotyczących Banku, jego wyników finansowych 
oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez PKO BP S.A. w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z prawa 
polskiego.
Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz 
Japonii.
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