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Podsumowanie

Stabilizacja wyniku odsetkowego i wzrost aktywów do poziomu powyżej 200 mld PLN 
� Stabilizacja wyniku odsetkowego (+0,3% q/q) głównie dzięki zmniejszeniu kosztów odsetkowych w efekcie 

dostosowaniu oferty cenowej produktów depozytowych oraz zmianie struktury na korzyść depozytów bieżących
� Marża odsetkowa na poziomie 3,8% (spadek o 0,2 pp. q/q)
� Wzrost  aktywów  do poziomu  202 mld PLN (+4,3% r/r) w efekcie wzrostu kredytów netto (+5,1% r/r), 

finansowanego wzrostem depozytów klientów (+3,7% r/r)
Dyscyplina kosztowa i obniżenie kosztów ryzyka
� Obniżenie kosztów działania o 0,9% q/q (-1,1% r/r)
� Obniżenie kosztu ryzyka o 15 pb. r/r dzięki wynikowi z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości  

niższemu o 23,0% r/r oraz spadkowi NPL o 0,3 pp. r/r (-0,5 pp. q/q)
Utrzymanie wysokiej efektywności działania

Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) na poziomie 44,1%
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� Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) na poziomie 44,1%
� Zwrot z kapitałów (ROE) na poziomie 13,0%
� Zwrot z aktywów (ROA) na poziomie 1,6%
Silna pozycja płynnościowa i kapitałowa
� Wskaźnik kredytów do stabilnych źródeł finansowania na poziomie 91%
� Współczynnik wypłacalności na poziomie 13,8% (Core Tier 1: 12,8%)
Wzrost konkurencyjności Banku i eService poprzez alians z innowacyjnym i dynamicznym partnerem 
strategicznym
� Zawarcie 7 listopada 2013 r. umowy o współpracy strategicznej z EVO Payments International na okres 20 lat w 

zakresie rozwoju działalności w obszarze rozliczania transakcji bezgotówkowych (acquiringu)
� Sprzedaż przez PKO Bank Polski pakietu 66% udziałów w spółce eService na rzecz EVO Payments International 
� Planowane zamknięcie transakcji na przełomie 2013/2014 r.



● Zawarcie umowy o współpracy strategicznej na okres 20 lat w zakresie rozwoju działalności w obszarze rozliczania transakcji 
bezgotówkowych (acquiringu)

● Sprzedaż przez PKO Bank Polski pakietu 66% udziałów w spółce eService na rzecz EVO Payments International 

● Współpraca z Klientami będzie oparta o umowy trójstronne, gdzie Bank pozostanie agentem rozliczeniowym

● Łączna cena za pakiet 66% udziałów w eService wynosi około 418 mln PLN (przy kursie PLN/USD 3,10), przy czym finalna 
cena zależeć będzie od stanu gotówki w spółce na moment zamknięcia transakcji. Cena nabycia 100% udziałów w eService
to 57 mln PLN, a szacowany zysk brutto z transakcji wynosi około 377 mln PLN.

● PKO Bank Polski otrzyma także dywidendę zaliczkową z zysków 2013 roku w kwocie 17 mln PLN

● Implikowany wskaźnik wyceny EV/LTM znormalizowana EBITDA wynosi ~9,2 x oraz Cena/Zysk ~ 14,5 x

● PKO Bank Polski będzie uprawniony do otrzymania dodatkowej ceny uzależnionej od wyników finansowych spółki w okresie 

Alians strategiczny z EVO Payments International w obszarze 
akceptacji i rozliczania transakcji bezgotówkowych (acquiringu)

TransakcjaTransakcjaTransakcjaTransakcja

Dodatkowa Dodatkowa Dodatkowa Dodatkowa 

CenaCenaCenaCena
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● PKO Bank Polski będzie uprawniony do otrzymania dodatkowej ceny uzależnionej od wyników finansowych spółki w okresie 
od 1 lipca 2014 r. do 30 września 2015 r.

● PKO Bank Polski posiada prawo do sprzedaży (opcja Put) pozostałego pakietu 34% udziałów w eService

● Opcja sprzedaży w odniesieniu do pakietu 14% udziałów może być wykonana pomiędzy 4 a 10 rokiem od zawarcia 
transakcji, a pozostałego pakietu 20% udziałów pomiędzy 6 a 10 rokiem

● Opcja stanowi uprawnienie PKO Banku Polskiego nie obowiązek sprzedaży, a cena zostanie określona na moment 
wykonania opcji na podstawie niezależnej wyceny sporządzonej przez renomowanego doradcę  

● Intencją stron jest dalszy dynamiczny rozwój eService jako lidera rynku w Polsce oraz poprzez ekspansję na rynki zagraniczne, 
w szczególności w w Europie Środkowo-Wschodniej 

● Działalność processingowa ma być wykonywana w Polsce w spółce eService, która rozwijałaby się jako wiodące centrum 
procesowania transakcji płatniczych w Europie

● Ład korporacyjny w eService zakłada wspólne podejmowanie przez partnerów wszystkich strategicznych decyzji dotyczących 
rozwoju spółki i modelu działalności 

Dodatkowa Dodatkowa Dodatkowa Dodatkowa 
cenacenacenacena

((((earnearnearnearn----outoutoutout))))

Opcja Opcja Opcja Opcja 
sprzedaży sprzedaży sprzedaży sprzedaży 

((((PutPutPutPut))))

StrategiaStrategiaStrategiaStrategia



Wybrane inicjatywy biznesowe w III kw. 2013 r.Wybrane inicjatywy biznesowe w III kw. 2013 r.Wybrane inicjatywy biznesowe w III kw. 2013 r.Wybrane inicjatywy biznesowe w III kw. 2013 r.

eService numerem 1. na rynku
Do ponad 30 proc. wzrosły udziały spółki eService w rynku transakcji kartowych, zarówno pod względem wartości transakcji jak i ich liczby. Stając się 
liderem wśród agentów rozliczeniowych działających w Polsce spółka osiągnęła cel stawiany w strategii PKO Banku Polskiego. Spółka awansowała również 
z 37 miejsca w 2011 roku na 28 w aktualnym, europejskim rankingu największych agentów rozliczeniowych firmy Nielsen. Obecnie sieć akceptacji eService
tworzy ponad 80 tysięcy urządzeń pozwalających na dokonywanie transakcji kartowych, w tym niemal 60 tysięcy obsługuje Płatności Mobilne IKO. 

Przejęcie spółek Nordea – zgoda UOKiK
Trwa intensywny proces przygotowań do włączenia spółek Nordea do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. To pierwszy, o takiej skali, projekt 
przejęcia realizowany przez Bank. W realizacji projektu integracji uczestniczą przedstawiciele Grupy Kapitałowej Banku oraz przejmowanych spółek. 
Przewidziano 3 fazy projektu: zamknięcie transakcji, fuzja prawna, fuzja operacyjna. Bank uzyskał bezwarunkową zgodę Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli nad częścią polskich aktywów Grupy Nordea. 

Możliwość otwarcia ROR na przelew
Klienci Banku mają możliwość założenia ROR poprzez przelew z innego banku, uzyskując dostęp do konta nawet tego samego dnia. Usługa do tej pory 
dostępna jest tylko w kilku bankach, a założenie konta możliwe jest poprzez realizację przelewu z banku, w którym klient posiada już konto. 
Proces otwarcia ROR na przelew rozpoczyna się w momencie złożenia wniosku online. Po wpływie przelewu na wskazany rachunek i pozytywnej 
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PKO Bank Polski doceniony przez Internautów za jakość obsługi
W "Internetowym Rankingu Jakości Obsługi w Bankach 2013" przeanalizowano opinie internautów oraz aktywność banków na swoich profilach na 
Facebooku. Bezapelacyjnym zwycięzcą zestawienia został PKO Bank Polski. Bank okazał się także najpopularniejszym w sieci według raportu „Banki w 
Internecie”.

Pracowniczy Program Emerytalny
PKO Bank Polski wdrożył Pracowniczy Program Emerytalny (PPE), który umożliwia pracownikom systematyczne oszczędzanie na przyszłą emeryturę, 
jak również efektywne inwestowanie zgromadzonych środków, pochodzących ze składek finansowanych przez Bank oraz dobrowolnych wpłat 
pracowników. Program bazuje na funduszach inwestycyjnych PKO TFI, a długookresowość oszczędzania pozwoli uzyskać wymierne efekty inwestycyjne. 

Proces otwarcia ROR na przelew rozpoczyna się w momencie złożenia wniosku online. Po wpływie przelewu na wskazany rachunek i pozytywnej 
weryfikacji klient elektronicznie otrzymuje umowę rachunku.

Portmonetka IKO – płatności mobilne IKO dostępne dla wszystkich
PKO Bank Polski wprowadził do oferty portmonetkę IKO – specjalną wersję aplikacji dla osób niebędących klientami Banku. Użytkownicy portmonetki 
IKO zyskują bezpłatny dostęp do sieci 3000 bankomatów PKO Banku Polskiego i punktów akceptujących płatności IKO – 60 tysięcy terminali eService 
oraz kilku tysięcy sklepów internetowych. 



Podstawowe dane finansowe 
Dane skonsolidowane

Wynik finansowy Wynik finansowy Wynik finansowy Wynik finansowy 
(mln PLN)(mln PLN)(mln PLN)(mln PLN)

3Q'133Q'133Q'133Q'13 3Q'123Q'123Q'123Q'12
Zmiana Zmiana Zmiana Zmiana 

r/rr/rr/rr/r
Q3'13Q3'13Q3'13Q3'13 Q2'13Q2'13Q2'13Q2'13

Zmiana Zmiana Zmiana Zmiana 

q/qq/qq/qq/q

Wynik z odsetekWynik z odsetekWynik z odsetekWynik z odsetek 4 8444 8444 8444 844 6 0206 0206 0206 020 -19,5%-19,5%-19,5%-19,5% 1 5781 5781 5781 578 1 5721 5721 5721 572 +0,3%+0,3%+0,3%+0,3%

Wynik z prowizji  Wynik z prowizji  Wynik z prowizji  Wynik z prowizji  2 3512 3512 3512 351 2 2642 2642 2642 264 +3,8%+3,8%+3,8%+3,8% 808808808808 772772772772 +4,7%+4,7%+4,7%+4,7%

Wynik na działalności biznesowejWynik na działalności biznesowejWynik na działalności biznesowejWynik na działalności biznesowej 7 5277 5277 5277 527 8 7168 7168 7168 716 -13,6%-13,6%-13,6%-13,6% 2 5282 5282 5282 528 2 4782 4782 4782 478 +2,0%+2,0%+2,0%+2,0%

Koszty działaniaKoszty działaniaKoszty działaniaKoszty działania -3 341-3 341-3 341-3 341 -3 378-3 378-3 378-3 378 -1,1%-1,1%-1,1%-1,1% -1 116-1 116-1 116-1 116 -1 106-1 106-1 106-1 106 +0,9%+0,9%+0,9%+0,9%

Odpisy aktualizujące Odpisy aktualizujące Odpisy aktualizujące Odpisy aktualizujące -1 355-1 355-1 355-1 355 -1 759-1 759-1 759-1 759 -23,0%-23,0%-23,0%-23,0% -488-488-488-488 -419-419-419-419 +16,4%+16,4%+16,4%+16,4%
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Dane bilansoweDane bilansoweDane bilansoweDane bilansowe
(mld PLN)(mld PLN)(mld PLN)(mld PLN)

Odpisy aktualizujące Odpisy aktualizujące Odpisy aktualizujące Odpisy aktualizujące -1 355-1 355-1 355-1 355 -1 759-1 759-1 759-1 759 -23,0%-23,0%-23,0%-23,0% -488-488-488-488 -419-419-419-419 +16,4%+16,4%+16,4%+16,4%

Zysk netto Zysk netto Zysk netto Zysk netto 2 2892 2892 2892 289 2 8742 8742 8742 874 -20,4%-20,4%-20,4%-20,4% 754754754754 753753753753 +0,2%+0,2%+0,2%+0,2%

Aktywa Aktywa Aktywa Aktywa 201,6201,6201,6201,6 193,2193,2193,2193,2 +4,3%+4,3%+4,3%+4,3% 201,6201,6201,6201,6 198,2198,2198,2198,2 +1,7%+1,7%+1,7%+1,7%

Kredyty nettoKredyty nettoKredyty nettoKredyty netto 150,0150,0150,0150,0 142,7142,7142,7142,7 +5,1%+5,1%+5,1%+5,1% 150,0150,0150,0150,0 149,1149,1149,1149,1 +0,6%+0,6%+0,6%+0,6%

Depozyty Depozyty Depozyty Depozyty 150,9150,9150,9150,9 145,4145,4145,4145,4 +3,7%+3,7%+3,7%+3,7% 150,9150,9150,9150,9 149,2149,2149,2149,2 +1,1%+1,1%+1,1%+1,1%

Stabilne źródła f inansowaniaStabilne źródła f inansowaniaStabilne źródła f inansowaniaStabilne źródła f inansowania 165,7165,7165,7165,7 161,8161,8161,8161,8 +2,4%+2,4%+2,4%+2,4% 165,7165,7165,7165,7 164,1164,1164,1164,1 +1,0%+1,0%+1,0%+1,0%

Kapitały własneKapitały własneKapitały własneKapitały własne 24,524,524,524,5 23,823,823,823,8 +2,9%+2,9%+2,9%+2,9% 24,524,524,524,5 23,723,723,723,7 +3,3%+3,3%+3,3%+3,3%



Podstawowe wskaźniki
Dane skonsolidowane

3Q'133Q'133Q'133Q'13 3Q'123Q'123Q'123Q'12
Zmiana Zmiana Zmiana Zmiana 

r/rr/rr/rr/r
Q3'13Q3'13Q3'13Q3'13 Q2'13Q2'13Q2'13Q2'13

Zmiana Zmiana Zmiana Zmiana 

q/qq/qq/qq/q

ROE netto (%)ROE netto (%)ROE netto (%)ROE netto (%) 13,013,013,013,0 16,616,616,616,6 -3,6 pp.-3,6 pp.-3,6 pp.-3,6 pp. 13,013,013,013,0 13,813,813,813,8 -0,8 pp.-0,8 pp.-0,8 pp.-0,8 pp.

ROA netto (%)ROA netto (%)ROA netto (%)ROA netto (%) 1,61,61,61,6 2,02,02,02,0 -0,4 pp.-0,4 pp.-0,4 pp.-0,4 pp. 1,61,61,61,6 1,71,71,71,7 -0,1 pp.-0,1 pp.-0,1 pp.-0,1 pp.

C/IC/IC/IC/I
1)  1)  1)  1)  

(%)(%)(%)(%) 44,144,144,144,1 39,039,039,039,0 +5,1 pp.+5,1 pp.+5,1 pp.+5,1 pp. 44,144,144,144,1 42,742,742,742,7 +1,5 pp.+1,5 pp.+1,5 pp.+1,5 pp.

Marża odsetkowaMarża odsetkowaMarża odsetkowaMarża odsetkowa
2)2)2)2)

 (%) (%) (%) (%) 3,83,83,83,8 4,74,74,74,7 -0,9 pp.-0,9 pp.-0,9 pp.-0,9 pp. 3,83,83,83,8 4,04,04,04,0 -0,3 pp.-0,3 pp.-0,3 pp.-0,3 pp.

Podstawowe wskaźniki Podstawowe wskaźniki Podstawowe wskaźniki Podstawowe wskaźniki 
finansowefinansowefinansowefinansowe
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(1) Ogólne koszty administracyjne za ostatnie 4 kwartały / wynik na działalności biznesowej za ostatnie 4 kwartały
(2) Wynik z odsetek za ostatnie 4 kwartały / średni stan aktywów oprocentowanych na początek i koniec okresu ostatnich 4 kwartałów (formuła zgodna z zastosowaną w 

sprawozdaniu Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej  PKO Banku Polskiego)

Jakość  portfela Jakość  portfela Jakość  portfela Jakość  portfela 
kredytowegokredytowegokredytowegokredytowego

Pozycja kapitałowaPozycja kapitałowaPozycja kapitałowaPozycja kapitałowa

Udział kredytów z rozpoznaną Udział kredytów z rozpoznaną Udział kredytów z rozpoznaną Udział kredytów z rozpoznaną 

utratą wartości (%)utratą wartości (%)utratą wartości (%)utratą wartości (%)
8,68,68,68,6 8,98,98,98,9 -0,3 pp.-0,3 pp.-0,3 pp.-0,3 pp. 8,68,68,68,6 9,19,19,19,1 -0,5 pp.-0,5 pp.-0,5 pp.-0,5 pp.

Pokrycie  kredytów z rozpoznaną Pokrycie  kredytów z rozpoznaną Pokrycie  kredytów z rozpoznaną Pokrycie  kredytów z rozpoznaną 

utratą wartości odpisami (%)utratą wartości odpisami (%)utratą wartości odpisami (%)utratą wartości odpisami (%)
51,351,351,351,3 49,049,049,049,0 +2,3 pp.+2,3 pp.+2,3 pp.+2,3 pp. 51,351,351,351,3 51,151,151,151,1 +0,2 pp.+0,2 pp.+0,2 pp.+0,2 pp.

Koszt ryzyka (pb. )Koszt ryzyka (pb. )Koszt ryzyka (pb. )Koszt ryzyka (pb. ) 129129129129 144144144144 -15 -15 -15 -15 129129129129 135135135135 -6 -6 -6 -6 

Współczynnik wypłacalności (%)Współczynnik wypłacalności (%)Współczynnik wypłacalności (%)Współczynnik wypłacalności (%) 13,813,813,813,8 12,912,912,912,9 +1,0 pp.+1,0 pp.+1,0 pp.+1,0 pp. 13,813,813,813,8 13,513,513,513,5 +0,3 pp.+0,3 pp.+0,3 pp.+0,3 pp.

Core Tier 1Core Tier 1Core Tier 1Core Tier 1 (%) (%) (%) (%) 12,812,812,812,8 11,911,911,911,9 +0,9 pp.+0,9 pp.+0,9 pp.+0,9 pp. 12,812,812,812,8 12,512,512,512,5 +0,3 pp.+0,3 pp.+0,3 pp.+0,3 pp.
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Wynik odsetkowy kwartalnie Marża odsetkowa kwartalnie

Wynik odsetkowy (1)

Wynik odsetkowy (mln PLN)

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

Dane skonsolidowane

1

3 257 3 230 3 297 3 207

2 888
2 698

2 502

1 198 1 247 1 320 1 344
1 194 1 126

924

4,97 5,03 5,06

4,57

3,77

2,97

2,70 2,40
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3,20

3,60

4,00

4,40
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+0,3%
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%
Marża odsetkowa oraz średnie oprocentowanie 

kredytów i depozytów

Średnie oproc. kredytów (1) Średnie oproc.depozytów (1)
Marża odsetkowa roczna (2) 

(1) Przychody (koszty) odsetkowe z tyt. kredytów/depozytów w ostatnich 4 kwartałach / średni stan kredytów netto (depozytów) na początek i koniec okresu 4 kwartałów
(2) Wynik z odsetek za ostatnie 4 kwartały / średni stan aktywów oprocentowanych na początek i koniec okresu ostatnich 4 kwartałów (formuła zgodna z zastosowaną w sprawozdaniu 

Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej  PKO Banku Polskiego)

Stabilizacja wyniku odsetkowego oraz marży odsetkowej w Q3’13 w 
warunkach dalszego obniżenia średnich rynkowych stóp procentowych,
głównie dzięki niższemu średniemu oprocentowaniu depozytów, 
dostosowaniu oferty cenowej produktów depozytowych oraz zmianie 
struktury na korzyść depozytów bieżących

1

2

Obniżenie marży odsetkowej o 0,9 p.p. r/r do poziomu 3,8% w efekcie 
spadku zannualizowanego wyniku odsetkowego (efekt obniżenia 
rynkowych stóp procentowych bezpośrednio powodujący szybszy 
spadek aktywów oprocentowanych opartych w większości na stawkach 
rynkowych niż spadek oprocentowania oferty depozytowej), przy 
wzroście wolumenu średnich aktywów oprocentowanych (gł. portfela 
kredytów i pożyczek udzielonych klientom).

2

% Zmiana q/q

2,000

Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13
przychody odsetkowe koszty odsetkowe WIBOR 3M (%)
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Wynik z prowizji i opłat (mln PLN)

Stabilny wzrost wyniku prowizyjnego pomimo spadku interchange
fee oraz niższej dynamiki rynku

Dane skonsolidowane

1

r/r q/q

+0,2%

+3 ,8%+3 ,8%+3 ,8%+3 ,8% +4 ,7%+4 ,7%+4 ,7%+4 ,7%

+11,0%

-2,8% +11,1%
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624
695

267
297

3Q'12 3Q'13
Kredyty z ubezpieczeniami
Fundusze inwestycyjne + działalność maklerska
Karty
Rachunki i pozostałe

Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13

Poziom wyniku prowizyjnego był w głównej mierze determinowany przez:
− wzrost wyniku prowizyjnego z tytułu udzielonych kredytów oraz sprzedaży ubezpieczeń w efekcie wzrostu sprzedaży (+15% r/r) oraz nasycenia kredytów 

ubezpieczeniami
− wzrost przychodów prowizyjnych z tytułu obsługi funduszy inwestycyjnych (w tym opłaty za zarządzanie) wynikający z bardziej dochodowej struktury sprzedaży 

funduszy oraz ok. 44% wzrostu wartości aktywów,
− spadek wyniku z tytułu kart płatniczych, głównie w efekcie spadku prowizji z tytułu intrerchange fee (IF), w związku z obniżeniem od początku roku przez organizacje 

płatnicze Visa i Mastercard stawek IF - niższym prowizjom z tytułu IF towarzyszył wzrost transakcyjności kartowej,

1

+11,3%
+0,8%

+11,4%
-5,7%



1 152
1 094

1 131
1 241

1 120 1 106 1 116

Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13

1 825 1 802

1 145 1 101

408 438

3 3783 3783 3783 378 3 3413 3413 3413 341

3Q'12 3Q'13

Ogólne koszty administracyjne (mln PLN)

Koszty działania

Dane skonsolidowane

1

r/r q/q

-1,1%-1,1%-1,1%-1,1% +0,9%+0,9%+0,9%+0,9%

+7,4% +5,2%

-3,8% -12,9%

-1,3% +9,2%
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Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13 3Q'12 3Q'13

Świadczenia pracownicze
Koszty rzeczowe i pozostałe
Amortyzacja

C/I

Zatrudnienie na koniec okresu (etaty)

Obniżenie ogólnych kosztów administracyjnych r/r w efekcie spadku: 
− kosztów świadczeń pracowniczych, częściowo dzięki jednorazowemu obniżeniu kosztów osobowych w Q2’13 w związku ze zmianą pracowniczego 

systemu zabezpieczenia emerytalnego (wdrożenie Pracowniczego Programu Emerytalnego)
− kosztów rzeczowych i pozostałych, głównie w związku ze spadkiem kosztów utrzymania i wynajmu majątku trwałego, promocji i reklamy oraz 

telekomunikacji

1

39,0 39,9 41,1 42,7
44,1

3Q'12 2012 1Q'13 1H'13 3Q'13

etaty %

Bank 25 313 24 646 -667 -2,6%

Grupa 28 465 27 814 -651 -2,3%

3Q'133Q'12
Zmiana r/r
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Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13

-480
-303

-189

-83

-927

-1 048

80

-1 355

3Q'12 3Q'13

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

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących
Dane skonsolidowane

r/r q/q

+16,4%+16,4%+16,4%+16,4%

+13,0%

+6,9%

-56,2%

+72,5%
-36,8%

+4,7%

mln PLN pb.
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Odpisy aktualizujące (mln PLN) Koszt ryzyka (pb.) -162

-1 759

-1 355

Kredyty konsumpcyjne 1) Kredyty mieszkaniowe 1) 2)

Kredyty gospodarcze 1) Pozostałe

(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 

1

Istotna poprawa wyniku z odpisów przede wszystkim w efekcie korzystniejszego 
wyniku na kredytach konsumpcyjnych i mieszkaniowych oraz rozwiązania rezerw na 
sprawy sporne oraz udzielone zobowiązania i gwarancje

1

Wskaźnik kredytów z rozpoznaną utratą wartości3)

3Q'12 3Q'13 Zmiana r/r 

Kredyty konsumpcyjne 9,0% 9,8% +0,8 pp.

Kredyty mieszkaniowe 3,7% 3,6% -0,1 pp.

złotowe 3,6% 3,2% -0,4 pp.

walutowe 3,9% 4,5% +0,6 pp.

Kredyty gospodarcze 14,0% 13,2% -0,8 pp.

OgółemOgółemOgółemOgółem 8,9%8,9%8,9%8,9% 8,6%8,6%8,6%8,6% -0,3 pp.-0,3 pp.-0,3 pp.-0,3 pp.

-23,0%-23,0%-23,0%-23,0%

+16,4%+16,4%+16,4%+16,4%



142,5 143,2 145,1 145,0 145,6

3Q'12 2012 1Q'13 1H'13 3Q'13

90%

100%60%

146,5 148,1 151,0 153,2 152,4

3Q'12 2012 1Q'13 1H'13 3Q'13

Działalność biznesowa - wolumeny

Kredyty brutto(1) (mld PLN) 
Depozyty klientówDepozyty klientówDepozyty klientówDepozyty klientów(1) (1) (1) (1) (mld PLN) (mld PLN) (mld PLN) (mld PLN) 

Zarządcze dane jednostkowe

Bankowości 
hipotecznej

Kredyty brutto wg linii biznesowych na 30.09.20131)
Depozyty wg linii biznesowych na 30.09.20131)

-0,5%
+4,1%

+0,4%
+2,2%
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111,4111,4111,4111,4
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Stopa wzrostu wolumenu (q/q)

MSP

Bankowości detalicznej i 
prywatnej

Klienta Rynku 
Mieszkaniowego

Korporacyjne

MSP
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ł w
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o
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o
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w

Stopa wzrostu wolumenu (q/q)

(1) Dane zarządcze Banku. 



22,6 21,8 21,1 20,9 20,8

14,4 14,3 14,7 15,0 14,9

63,0 64,0 65,2 67,0 67,9

6,3 6,6 6,6 6,6 6,7
106,3106,3106,3106,3 106,7106,7106,7106,7 107,6107,6107,6107,6 109,6109,6109,6109,6 110,3110,3110,3110,3

30.09.12 31.12.12 31.03.13 30.06.13 30.09.13

Stan kredytów brutto1) (mld PLN)

klient rynku mieszkaniowego bankowość hipoteczna

-2 708 -2 682

-1 225 -841

168 115

1 785 1 800

4 371 3 881

2 3902 3902 3902 390
2 2732 2732 2732 273

Wynik finansowy brutto 
segmentu detalicznego (mln PLN)

wynik odsetkowy

wynik prowizyjny

wynik pozostały

wynik z tyt. odpisów 
aktualiz.

ogólne koszy 
admninistracyjne

Segment detaliczny 

+5,8%

+7,8%

+3,9%

-8,1%

+3,8%

Dane skonsolidowane

-4,9%

-11,2%

+0,8%

-1,0%

-31,4%
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1,4 1,3 1,5 1,7 2,0
0,9 0,9 1,0

1,2 1,1
1,9 2,3 2,2

2,7 2,60,6
0,6 0,5

0,5 0,6
4,84,84,84,8

5,25,25,25,2 5,25,25,25,2
6,16,16,16,1 6,26,26,26,2

Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13

Nowa sprzedaż kredytów1) (mld PLN) 

klient rynku mieszkaniowego bankowość hipoteczna
małe i średnie przedsiębiorstwa bankowość detaliczna i prywatna

klient rynku mieszkaniowego bankowość hipoteczna

małe i średnie przedsiębiorstwa bankowość detaliczna i prywatna

103,5 105,8 110,7 111,7 111,4

8,4 8,8 8,3 8,4 8,84,7 4,6 4,2 4,5 5,2116,6116,6116,6116,6 119,2119,2119,2119,2 123,3123,3123,3123,3 124,6124,6124,6124,6 125,4125,4125,4125,4

30.09.12 31.12.12 31.03.13 30.06.13 30.09.13

Stan depozytów1) (mld PLN)

mieszkaniowe małe i średnie przedsiębiorstwa

bankowość detaliczna i prywatna

3Q'123Q'123Q'123Q'12 3Q'133Q'133Q'133Q'13

Zmiana Zmiana rr//rr

-5,7%

+7,7%

+4,7%

+10,4%

+32,7%

+25,4%

+44,7%

+7,5%
+29,9%

(1) Dane zarządcze Banku. Zmiana w stosunku do wcześniej prezentowanych wolumenów biznesowych wynika ze zmiany sposobu prezentacji; 
m.in. obecnie prezentowane wolumeny obejmują korektę wyceny i odsetki bilansowe. Dodatkowo, pożyczka hipoteczna została zaprezentowana w 
kredytach i pożyczkach bankowości detalicznej i prywatnej.



-188 -192

-471 -436

67 60

216 225

447 457

71717171 114114114114

Wynik finansowy brutto 
segmentu korporacyjnego (mln PLN)

wynik odsetkowy

wynik prowizyjny

wynik pozostały

wynik z tyt. odpisów 
aktualiz.
ogólne koszy 
admninistracyjne

40,1 41,4 43,4 43,7 42,1

30.09.12 31.12.12 31.03.13 30.06.13 30.09.13

Stan kredytów brutto1) (mld PLN)

Segment korporacyjny 

+4,8%

Dane skonsolidowane

+61,0%

+2,2%

-7,5%

+1,8%

+4,2%
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3Q'12 3Q'13

6,3

3,5
4,4

6,5 6,4

3,1

5,9

Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13

Nowa sprzedaż kredytów1) (mld PLN) 

25,9 24,0
21,8 20,4 20,3

30.09.12 31.12.12 31.03.13 30.06.13 30.09.13

Stan depozytów1) (mld PLN)

(1) Dane zarządcze Banku. Zmiana w stosunku do wcześniej prezentowanych wolumenów biznesowych wynika ze zmiany 
sposobu prezentacji; m.in. obecnie prezentowane wolumeny obejmują korektę wyceny i odsetki bilansowe. 

Zmiana r/r

-21,8%

+8,8%



Podstawowe dane operacyjne
Dane jednostkowe

r/r q/q

Liczba rachunków bieżących (tys.) 6 135 6 220 6 245 6 254 6 283 +2,4% +0,5%

Liczba kart bankowych (tys.) 7 158 7 164 7 120 7 225 7 090 -0,9% -1,9%

 z czego: karty kredytowe 978 980 938 919 899 -8,1% -2,2%

Liczba oddziałów: 1 196 1 198 1 199 1 177 1 181 -1,3% +0,3%

Wyszczególnienie 
(stan na koniec okresu)

Zmiana

1Q'133Q'12 2012 1H'13 3Q'13

14

Liczba oddziałów: 1 196 1 198 1 199 1 177 1 181 -1,3% +0,3%

- detaliczne 1 132 1 134 1 135 1 138 1 142 +0,9% +0,4%

- korporacyjne 64 64 64 39 39 -39,1% 0,0%

Liczba agencji 1 210 1 208 1 202 1 149 1 115 -7,9% -3,0%

Liczba bankomatów 2 569 2 803 2 911 2 945 2 960 +15,2% +0,5%

Liczba aktywnych aplikacji IKO (tys.) x x 11 39 57 x +46,2%

Liczba terminali eService 65 061 68 877 71 706 79 928 84 020 +29,1% +5,1%



Podsumowanie

Stabilizacja wyniku odsetkowego i wzrost aktywów do poziomu powyżej 200 mld PLN 
� Stabilizacja wyniku odsetkowego (+0,3% q/q) głównie dzięki zmniejszeniu kosztów odsetkowych w efekcie 

dostosowaniu oferty cenowej produktów depozytowych oraz zmianie struktury na korzyść depozytów bieżących
� Marża odsetkowa na poziomie 3,8% (spadek o 0,2 pp. q/q)
� Wzrost  aktywów  do poziomu  202 mld PLN (+4,3% r/r) w efekcie wzrostu kredytów netto (+5,1% r/r), 

finansowanego wzrostem depozytów klientów (+3,7% r/r)
Dyscyplina kosztowa i obniżenie kosztów ryzyka
� Obniżenie kosztów działania o 0,9% q/q (-1,1% r/r)
� Obniżenie kosztu ryzyka o 15 pb. r/r dzięki wynikowi z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości  

niższemu o 23,0% r/r oraz spadkowi NPL o 0,3 pp. r/r (-0,5 pp. q/q)
Utrzymanie wysokiej efektywności działania

Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) na poziomie 44,1%

15

� Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) na poziomie 44,1%
� Zwrot z kapitałów (ROE) na poziomie 13,0%
� Zwrot z aktywów (ROA) na poziomie 1,6%
Silna pozycja płynnościowa i kapitałowa
� Wskaźnik kredytów do stabilnych źródeł finansowania na poziomie 91%
� Współczynnik wypłacalności na poziomie 13,8% (Core Tier 1: 12,8%)
Wzrost konkurencyjności Banku i eService poprzez alians z innowacyjnym i dynamicznym partnerem 
strategicznym
� Zawarcie 7 listopada 2013 r. umowy o współpracy strategicznej z EVO Payments International na okres 20 lat w 

zakresie rozwoju działalności w obszarze rozliczania transakcji bezgotówkowych (acquiringu)
� Sprzedaż przez PKO Bank Polski pakietu 66% udziałów w spółce eService na rzecz EVO Payments International 
� Planowane zamknięcie transakcji na przełomie 2013/2014 r.



Wyniki finansowe 
Grupy PKO Banku Polskiego SA
za III kwartał 2013 
„PKO Bank Polski. Codziennie najlepszy” 

Warszawa, 14 listopada 2013 r.


