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Podsumowanie

� Wzrost skonsolidowanego zysku netto w IV kwartale 2013 r. o 25% q/q do poziomu 938 mln PLN, 
skonsolidowany zysk netto za 2013 rok na poziomie 3.230 mln PLN (spadek o 13,6% r/r)

� Wynik na działalności biznesowej w 2013 roku na poziomie 10,7 mld PLN (-7,9% r/r), przy czym w IV kwartale 
2013 r. wzrost o 25,8% q/q
� Wzrost wyniku odsetkowego (+5,4% q/q) głównie dzięki zmniejszeniu kosztów odsetkowych w efekcie 

dostosowania oferty cenowej produktów depozytowych oraz zmiany struktury na korzyść depozytów 
bieżących

� Wzrost wyniku prowizyjnego o (+7,7% q/q) głównie dzięki zwiększeniu wyników z tytułu obsługi funduszy 
inwestycyjnych  i działalności maklerskiej oraz zwiększeniu wyniku z tytułu ubezpieczeń kredytów

� Wzrost wyniku pozostałego o 505 mln PLN q/q, głównie w efekcie sprzedaży większościowego udziału w 
spółce eService

• Wzrost skali działania
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• Wzrost skali działania
� Wzrost  aktywów  do poziomu  199 mld PLN (+3,1% r/r) w efekcie wzrostu kredytów netto do 150 mld PLN 

(+4,3% r/r), finansowanego wzrostem depozytów klientów do 152 mld PLN (+3,9% r/r)
� Dyscyplina kosztowa i poprawa jakości portfela

� Obniżenie kosztów działania o 1,3% w skali roku
� Obniżenie kosztu ryzyka o 14 pb. r/r , poprawa coverage ratio o 1,2 pp. r/r oraz spadek NPL o 0,7 pp. r/r

(-0,4 pp. q/q)
� Utrzymanie wysokiej efektywności działania

� Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) na poziomie 43,2%
� Zwrot z kapitałów (ROE) na poziomie 13,2%
� Zwrot z aktywów (ROA) na poziomie 1,6%
� Marża odsetkowa na poziomie 3,7%

� Silna pozycja płynnościowa i kapitałowa
� Wskaźnik kredytów do stabilnych źródeł finansowania na poziomie 90%
� Współczynnik wypłacalności na poziomie 13,6% (Core Tier 1: 12,5%)



Wybrane inicjatywy biznesowe w 2013 r.Wybrane inicjatywy biznesowe w 2013 r.Wybrane inicjatywy biznesowe w 2013 r.Wybrane inicjatywy biznesowe w 2013 r.

Przejęcie aktywów Nordea zgodnie ze strategią „Codziennie Najlepszy” na lata 2013-2015
PKO Bank Polski podpisał umowę dotyczącą przejęcia Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska, Nordea Polska TUnŻ, a także portfela kredytów 
korporacyjnych obsługiwanych przez skandynawską grupę finansową Nordea. Transakcja umożliwi PKO Bankowi Polskiemu m.in. powiększenie bazy 
zamożnych klientów, rozbudowę sieci dystrybucji w dużych polskich miastach, umocnienie działalności w obszarze bankowości korporacyjnej. 
Połączenie jest również szansą na rozwinięcie usług bancassurance oraz bankowości hipotecznej. 

Wspólny lokalny standard płatności mobilnych
PKO Bank Polski oraz 5 innych banków porozumiały się w sprawie budowy nowego standardu płatności mobilnych w Polsce opartego o wdrożone przez 
PKO Bank Polski innowacyjne rozwiązanie płatności mobilnych „IKO”. W styczniu 2014 roku w KRS została zarejestrowana spółka Polski Standard 
Płatności Sp. z o.o. Aktualnie trwa proces organizacyjny zmierzający do uruchomienia działalności operacyjnej spółki. IKO to połączenie w jednej aplikacji 
funkcji bankowych z płatniczymi. System jest oparty o bezpłatną aplikację, instalowaną w telefonie komórkowym użytkownika.

Alians strategiczny PKO Bank Polski i EVO Payments International
Bank podpisał umowę z wiodącym operatorem usług płatniczych prowadzącym działalność w USA, Kanadzie i Europie, dotyczącą sprzedaży udziałów 
w eService oraz 20-letniego aliansu strategicznego na rynku płatności elektronicznych. Transakcja uzyskała zgodę Komisji Europejskiej 
i z końcem 2013 r. PKO Bank Polski sfinalizował sprzedaż 66% udziałów w kapitale zakładowym CEUP eService. Alians z międzynarodowym partnerem 
technologicznym umożliwi przyspieszenie rozwoju spółki dzięki innowacyjnym rozwiązaniom oferowanym obecnym i przyszłym klientom.
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PKO Junior, czyli bankowość dla dzieci poniżej 13. roku życia
Bank udostępnił jeden z pierwszych na świecie serwisów bankowości internetowej dla najmłodszych i zarazem kompleksowy program edukacji finansowej. 
W ramach nowej oferty dzieci poniżej 13. roku życia mogą - poprzez osobiste konta internetowe - otrzymywać kieszonkowe, inicjować przelewy, 
oszczędzać na określone cele czy realizować wyzwania stawiane przez rodziców. Z myślą o rodzicach dzieci w wieku od 0 do 12 lat Bank przygotował 
lokatę PKO Pierwszy Kapitał

Nowy model sprzedaży detalicznej, rewitalizacja oddziałów, zmiany w sieci korporacyjnej
Bank wdrożył w sieci detalicznej projekt, którego celem jest umocnienie pozycji lidera rynku. Kluczowe filary projektu to: nowy system stawiania 
celów i wynagradzania za ich realizację, skupienie się na aktywnościach prowadzących do wyniku oraz  nowe narzędzia menedżerskie. W ramach 
rewitalizacji sieci oddziałów, w roku 2013 udostępniono klientom 105 oddziałów po ulepszeniu, a w latach 2012-2013 ponad 200.
W 2013 r. przeprowadzono również reorganizację sieci korporacyjnej Banku oraz wdrożono nowe standardy pracy doradców i specjalistów, których 
celem  jest zapewnienie klientom wyższej efektywności obsługi i wzrostu satysfakcji ze współpracy z Bankiem.

„Jakość na Bank 2013” oraz kolejny raz z rzędu najcenniejsza marka 
PKO Bank Polski uplasował się w ścisłej czołówce zajmując 3. pozycję w rankingu przygotowanym przez TNS Polska oraz „Puls Biznesu”. Standardy 
jakości obsługi klienta oceniono bardzo wysoko – Bank osiągnął wynik 71,4% i zrobił skok o cztery miejsca w porównaniu z rokiem 2012.
W 2013 r. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego zajął pierwsze miejsce w rankingu biur maklerskich w ocenie inwestorów instytucjonalnych miesięcznika 
Forbes (awans z 5 pozycji). Bank obronił również pozycję z roku 2012 i zajął I miejsce wśród firm finansowych oraz II w ogólnej klasyfikacji rankingu 
polskich marek. Brand lidera sektora bankowego został wyceniony na 3,7 mld złotych. 



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

IKO laureatem Effective Mobile Marketing Awards 2013
Aplikacja IKO została laureatem międzynarodowego konkursu Effective Mobile Marketing Awards 2013 organizowanego przez Mobile Marketing 

Gwarancje de minimis dla kredytów inwestycyjnych w PKO Banku Polskim
PKO Bank Polski i Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały kolejną umowę o współpracy w ramach rządowego programu pomocy dla małych
i średnich firm. Wsparcie w postaci gwarancji kredytowych BGK przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć także na finansowanie przedsięwzięć 
inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 
Program gwarancji de minimis od marca 2013 roku wspiera firmy, które do tej pory nie miały wystarczającego zabezpieczenia i nie mogły otrzymać 
kredytu. Do końca 2013 r. za pośrednictwem PKO Banku Polskiego udzielonych zostało ponad 17,7 tys. gwarancji na kwotę ok. 2,2 miliarda złotych, co 
stanowi ok. 30% wartości gwarancji udzielonych za pośrednictwem banków uczestniczących w programie. W 2013 r. łączna kwota objętych 
gwarancjami kredytów, które zostały udzielone przez PKO Bank Polski przekroczyła 3,5 mld złotych.

Zmiany w systemie bankowości internetowej Inteligo 
PKO Bank Polski przeprowadził proces przeniesienia Inteligo na system informatyczny Alnova, na którym działa Bank. Wspólny system informatyczny 
otwiera możliwości w zakresie wdrożenia funkcjonalności, które dotychczas nie były dostępne w Inteligo. 
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PKO Bank Polski przyjazny samorządom
Bank wygrał przetarg na obsługę i prowadzenie rachunków bieżących województwa mazowieckiego oraz jego jednostek budżetowych i wojewódzkich 
instytucji kultury przez okres kolejnych 4 lat. Obsługuje także budżety województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, lubelskiego i kujawsko-
pomorskiego, a także wielu miast. Podczas XI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów pod patronatem Prezydenta Bank otrzymał statuetkę im. 
Kazimierza Wielkiego za atrakcyjną ofertę opartą o znajomość realiów rynku i otwartość na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego.

Aplikacja IKO została laureatem międzynarodowego konkursu Effective Mobile Marketing Awards 2013 organizowanego przez Mobile Marketing 
Magazine, w kategorii Most Effective Mobile Payment Solution. Organizatorzy konkursu docenili IKO za atrakcyjny wygląd i użyteczność dla klientów. 
Aplikację aktywowało już ponad 100 tysięcy użytkowników, którzy dokonali telefonami ponad 250 tysięcy transakcji.  

Zaangażowanie, wiarygodność i profesjonalizm konsultantów, wiedza produktowa oraz umiejętność dopasowania oferty do potrzeb klienta po raz piąty 
z rzędu zapewniły zwycięstwo Contact Center PKO Banku Polskiego w rankingu ARC Rynek i Opinia. Bank otrzymał 99,4 pkt na 100. Ankieterzy bardzo 
wysoko ocenili zaangażowanie i profesjonalizm konsultantów w zakresie informacji dot. m.in. kredytu hipotecznego, karty kredytowej, pożyczki, konta.

Contact Center ponownie liderem rankingu bankowych infolinii 

Rzecznik klienta w PKO Banku Polskim
Satysfakcja klientów i budowanie z nimi długofalowych relacji to jeden z najważniejszych celów Banku. Dlatego też, jako jeden z nielicznych w polskim 
sektorze bankowym, PKO Bank Polski powołał Rzecznika Klientów. Od 1 stycznia 2014 roku jest do dyspozycji klientów. Jego główne zadanie to 
rozpatrywanie wniosków klientów niezadowolonych ze sposobu załatwienia ich reklamacji i skarg przez Bank. 



Plan integracji aktywów Nordea zakłada zakończenie głównego 
etapu prac w II kwartale 2015 r.

+6M +7M0 +1M +2M +3M +4M +5M +8M +9M +10M +11M +12M-1M

Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień

Fuzja prawna

• Przymusowy wykup akcji
• Przyjęcie planu połączenia
• Wniosek do KNF ws. zgody na połączenie banków

Zamknięcie 
transakcji

Rejestracja połączenia w KRS

Fuzja prawna Rebranding Fuzja operacyjnaKamienie 
milowe

Closing
Decyzja

KNF

Przejęcie kontroli

WZA

„Mały” Rebranding Rebranding

TransTransTransTrans----
akcjaakcjaakcjaakcja
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Migracja na
systemy

PKO

Rebranding Docelowo  Bank zakłada wdrożenie Joint Venture
ze strategicznym partnerem ubezpieczeniowym
z uwzględnieniem wymogów Rekomendacji U

Fuzja prawna i migracja leasingu

Przejęcie kontroli

Przejęcie kontroli

Rebranding

„Mały” Rebranding

Sieć Nordea obsługuje Klientów PKO

Rebranding

Nordea Nordea Nordea Nordea 
Bank Bank Bank Bank 

PolskaPolskaPolskaPolska

Nordea Nordea Nordea Nordea 
LifeLifeLifeLife

Nordea Nordea Nordea Nordea 
FinanceFinanceFinanceFinance

„Mały” rebranding

„Mały” Rebranding



Synergie i koszty integracji PKO Banku Polskiego z Nordea Bank 
Polska w latach 2013-2017

Koszty integracji (w mln PLN)

• PKO Bank Polski zakłada, że łączne wydatki na integrację 
wyniosą 305 mln PLN w ciągu 4 lat

• Ponad 75% wydatków stanowić będą koszty operacyjne 
(opex) w wysokości 237,8 mln PLN

• Blisko 25% wydatków stanowić będą nakłady inwestycyjne 
(capex)

• Główne pozycje wydatków integracyjnych obejmują obszar 
migracji systemów informatycznych (ponad 55%), koszty 
osobowe (21%), marketing i komunikacja (7%), 
nieruchomości (5%) oraz pozostałe (12,5%)

• Poziom wydatków na integrację jest na poziomie średniej dla 
porównywalnych transakcji w Polsce i na rynkach 
międzynarodowych, pomimo odmiennej struktury 
wynikającej z kosztów wydzielenia obszaru IT
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Synergie przychodowe i kosztowe (w mln PLN)

wynikającej z kosztów wydzielenia obszaru IT

• Na bazie szczegółowej weryfikacji Bank zakłada obecnie 
wyższy niż pierwotnie przyjęty poziom synergii kosztowych

• Możliwa będzie także szybsza realizacja synergii w obszarze 
IT, wynikająca z zakończenia współpracy z dostawcą 
wydzielonych z Nordea Bank Polska usług IT

• Łączne szacowane synergie (brutto) z akwizycji wynoszą 
223,5 mln PLN od 2017 roku, tj. po zakończeniu procesu 
integracji

• Główne synergie wynikają z integracji obszarów IT i funkcji 
wsparcia oraz sprzedaży krzyżowej (cross-sell), pozyskania 
nowych klientów i bancassurance w biznesie detalicznym

• Wpływ na wynik finansowy netto Grupy PKO Banku 
Polskiego z transakcji jest pozytywny już od 2014 roku 

• Po integracji w 2017 roku szacowany zysk netto na 1 akcję 
(EPS) wzrośnie w wyniku transakcji o blisko 9%, przy zwrocie 
z inwestycji (ROI) około 13%   

2013 2014 2015 2016 2017



Podstawowe dane finansowe* 
Dane skonsolidowane

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

2013201320132013 2012201220122012
Zmiana Zmiana Zmiana Zmiana 

r/rr/rr/rr/r
Q4'13Q4'13Q4'13Q4'13 Q3'13Q3'13Q3'13Q3'13

Zmiana Zmiana Zmiana Zmiana 

q/qq/qq/qq/q

Wynik z odsetekWynik z odsetekWynik z odsetekWynik z odsetek 6 7226 7226 7226 722 8 0898 0898 0898 089 -16,9%-16,9%-16,9%-16,9% 1 7151 7151 7151 715 1 6271 6271 6271 627 +5,4%+5,4%+5,4%+5,4%

Wynik z prowizji  Wynik z prowizji  Wynik z prowizji  Wynik z prowizji  3 0063 0063 0063 006 2 9172 9172 9172 917 +3,1%+3,1%+3,1%+3,1% 815815815815 757757757757 +7,7%+7,7%+7,7%+7,7%

Wynik na działalności biznesowejWynik na działalności biznesowejWynik na działalności biznesowejWynik na działalności biznesowej 10 70710 70710 70710 707 11 62211 62211 62211 622 -7,9%-7,9%-7,9%-7,9% 3 1763 1763 1763 176 2 5252 5252 5252 525 +25,8%+25,8%+25,8%+25,8%

Koszty działaniaKoszty działaniaKoszty działaniaKoszty działania -4 623-4 623-4 623-4 623 -4 683-4 683-4 683-4 683 -1,3%-1,3%-1,3%-1,3% -1 281-1 281-1 281-1 281 -1 116-1 116-1 116-1 116 +14,9%+14,9%+14,9%+14,9%

Odpisy aktualizujące Odpisy aktualizujące Odpisy aktualizujące Odpisy aktualizujące -2 038-2 038-2 038-2 038 -2 325-2 325-2 325-2 325 -12,4%-12,4%-12,4%-12,4% -683-683-683-683 -488-488-488-488 +40,1%+40,1%+40,1%+40,1%
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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 -2 038-2 038-2 038-2 038 -2 325-2 325-2 325-2 325 -12,4%-12,4%-12,4%-12,4% -683-683-683-683 -488-488-488-488 +40,1%+40,1%+40,1%+40,1%

Zysk netto Zysk netto Zysk netto Zysk netto 3 2303 2303 2303 230 3 7393 7393 7393 739 -13,6%-13,6%-13,6%-13,6% 938938938938 752752752752 +24,7%+24,7%+24,7%+24,7%

Aktywa Aktywa Aktywa Aktywa 199,2199,2199,2199,2 193,2193,2193,2193,2 +3,1%+3,1%+3,1%+3,1% 199,2199,2199,2199,2 201,3201,3201,3201,3 -1,0%-1,0%-1,0%-1,0%

Kredyty nettoKredyty nettoKredyty nettoKredyty netto 149,6149,6149,6149,6 143,5143,5143,5143,5 +4,3%+4,3%+4,3%+4,3% 149,6149,6149,6149,6 149,6149,6149,6149,6 +0,0%+0,0%+0,0%+0,0%

Depozyty Depozyty Depozyty Depozyty 151,9151,9151,9151,9 146,2146,2146,2146,2 +3,9%+3,9%+3,9%+3,9% 151,9151,9151,9151,9 150,9150,9150,9150,9 +0,7%+0,7%+0,7%+0,7%

Stabilne źródła f inansowaniaStabilne źródła f inansowaniaStabilne źródła f inansowaniaStabilne źródła f inansowania 166,7166,7166,7166,7 160,6160,6160,6160,6 +3,8%+3,8%+3,8%+3,8% 166,7166,7166,7166,7 165,7165,7165,7165,7 +0,6%+0,6%+0,6%+0,6%

Kapitały własneKapitały własneKapitały własneKapitały własne 25,225,225,225,2 24,424,424,424,4 +2,9%+2,9%+2,9%+2,9% 25,225,225,225,2 24,224,224,224,2 +4,0%+4,0%+4,0%+4,0%

*) W związku ze zmianą zasad rachunkowości w zakresie rozpoznawania przychodów i kosztów dotyczących produktów ubezpieczeniowych, dane za 
okresy poprzednie zostały przedstawione w ujęciu porównywalnym



Podstawowe wskaźniki*
Dane skonsolidowane

2013201320132013 2012201220122012
Zmiana Zmiana Zmiana Zmiana 

r/rr/rr/rr/r
Q4'13Q4'13Q4'13Q4'13 Q3'13Q3'13Q3'13Q3'13

Zmiana Zmiana Zmiana Zmiana 

q/qq/qq/qq/q

ROE netto (%)ROE netto (%)ROE netto (%)ROE netto (%) 13,213,213,213,2 16,016,016,016,0 -2,8 pp.-2,8 pp.-2,8 pp.-2,8 pp. 13,213,213,213,2 12,912,912,912,9 +0,3 pp.+0,3 pp.+0,3 pp.+0,3 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 1,61,61,61,6 0,0 pp.0,0 pp.0,0 pp.0,0 pp.

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

(%)(%)(%)(%) 43,243,243,243,2 40,340,340,340,3 +2,9 pp.+2,9 pp.+2,9 pp.+2,9 pp. 43,243,243,243,2 44,744,744,744,7 -1,5 pp.-1,5 pp.-1,5 pp.-1,5 pp.

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

 (%) (%) (%) (%) 3,73,73,73,7 4,74,74,74,7 -1,0 pp.-1,0 pp.-1,0 pp.-1,0 pp. 3,73,73,73,7 3,93,93,93,9 -0,2 pp.-0,2 pp.-0,2 pp.-0,2 pp.

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

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 (%)
8,28,28,28,2 8,98,98,98,9 -0,7 pp.-0,7 pp.-0,7 pp.-0,7 pp. 8,28,28,28,2 8,68,68,68,6 -0,4 pp.-0,4 pp.-0,4 pp.-0,4 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 (%)
51,751,751,751,7 50,550,550,550,5 +1,2 pp.+1,2 pp.+1,2 pp.+1,2 pp. 51,751,751,751,7 51,451,451,451,4 +0,3 pp.+0,3 pp.+0,3 pp.+0,3 pp.

Koszt ryzyka (pb. )Koszt ryzyka (pb. )Koszt ryzyka (pb. )Koszt ryzyka (pb. ) 131131131131 145145145145 -14 -14 -14 -14 131131131131 129129129129 2222

Współczynnik wypłacalności (%)Współczynnik wypłacalności (%)Współczynnik wypłacalności (%)Współczynnik wypłacalności (%) 13,613,613,613,6 12,912,912,912,9 +0,7 pp.+0,7 pp.+0,7 pp.+0,7 pp. 13,613,613,613,6 13,713,713,713,7 -0,1 pp.-0,1 pp.-0,1 pp.-0,1 pp.

Core Tier 1Core Tier 1Core Tier 1Core Tier 1 (%) (%) (%) (%) 12,512,512,512,5 11,911,911,911,9 +0,6 pp.+0,6 pp.+0,6 pp.+0,6 pp. 12,512,512,512,5 12,612,612,612,6 -0,1 pp.-0,1 pp.-0,1 pp.-0,1 pp.

*) W związku ze zmianą zasad rachunkowości w zakresie rozpoznawania przychodów i kosztów dotyczących produktów ubezpieczeniowych, dane za 
okresy poprzednie zostały przedstawione w ujęciu porównywalnym



mln PLN 2012201220122012 2013201320132013
Zmiana Zmiana Zmiana Zmiana 

r/rr/rr/rr/r
Q3'13Q3'13Q3'13Q3'13 Q4'13Q4'13Q4'13Q4'13

Zmiana Zmiana Zmiana Zmiana 

q/qq/qq/qq/q

Wynik odsetkowy 8 089 6 722 -16,9% 1 627 1 715 +5,4%

Wynik prowizyjny 2 917 3 006 +3,1% 757 815 +7,7%

Wynik pozostały 616 979 +59,0% 141 647 +357,6%

Wynik z operacji 

finansowych i 182 128 -29,9% 35 23 -35,2%69,6%

25,1%

28,1%
30,0%

25,7%

5,3%
9,1%

5,6%

20,4%

Wynik na działalności biznesowej 
Dane skonsolidowane

Struktura wyniku na działalności biznesowejStruktura wyniku na działalności biznesowejStruktura wyniku na działalności biznesowejStruktura wyniku na działalności biznesowej

1 2

9

Wzrost wyniku w związku ujęciem w tej pozycji przychodów ze sprzedaży w Q4’13 pakietu 
66% udziałów w  jednostce zależnej eService na kwotę 315 mln PLN oraz 162 mln PLN z 
tytułu wyceny do wartości godziwej pozostałego udziału w eService

finansowych i 

przychody z dywidend

182 128 -29,9% 35 23 -35,2%

Wynik z pozycji 

wymiany
256 242 -5,6% 67 99 +47,5%

Pozostałe przychody i 

koszty operacyjne
178 610 +243,2% 39 525 +1247,4%

Wynik na działalnoś ci Wynik na działalnoś ci Wynik na działalnoś ci Wynik na działalnoś ci 

biznesowe jbiznesowe jbiznesowe jbiznesowe j
11 62211 62211 62211 622 10 70710 70710 70710 707 -7,9%-7,9%-7,9%-7,9% 2 5252 5252 5252 525 3 1763 1763 1763 176 +25,8%+25,8%+25,8%+25,8%

69,6%
62,8% 64,4%

54,0%

2012 2013 Q3'13 Q4'13

Wynik odsetkowy Wynik prowizyjny Wynik pozostały

W 2013 roku dokonano zmiany zasad rachunkowości w zakresie 
rozpoznawania przychodów i kosztów dotyczących sprzedaży 
produktów ubezpieczeniowych, co spowodowało:
−zwiększenie wcześniej prezentowanego wyniku odsetkowego za 
2012 rok o 207 mln PLN
−zmniejszenie wcześniej prezentowanego wyniku prowizyjnego za 
2012 rok o 155 mln PLN
Bez zmiany zasad rachunkowości spadek wyniku odsetkowego 
wyniósłby (-)17,5% r/r, a wzrost wyniku prowizyjnego (+)4,9% r/r

1

Dane  kwartalne zaprezentowane w ujęciu porównywalnym. Przekształcenie spowodowało:
−zwiększenie wyniku odsetkowego za Q3’13  o 49 mln PLN, a za Q4’13 o 60 mln PLN
−zmniejszenie wyniku prowizyjnego za Q3’13  o 52 mln PLN, a za Q4’13 o 60 mln PLN
Bez zmiany zasad rachunkowości wzrost wyniku odsetkowego wyniósłby (+)5,0% q/q, a 
wzrost wyniku prowizyjnego (+)7,8% q/q

2

3

3



3 312 3 292 3 343 3 252

2 946
2 754

2 551 2 513

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

924
798

4,97 5,03 5,06

4,57

3,77

2,97

2,70 2,67 2,40

2,80

3,20

3,60

4,00

4,40

4,80

5,20

5,60

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000
2 113 2 045 2 023

1 907
1 753

1 628 1 627
1 715

4.9 4.8 4.6
4.4

4.1
3.6 3.5 3.7

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

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

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

+5,4%

10

2,000
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przychody odsetkowe koszty odsetkowe WIBOR 3M (%)

7,5 7,3
7,0

6,5
6,1

3,2 3,1 3,0
2,7

2,3

4,7 4,4
4,2 3,9 3,7

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13

%

Marża odsetkowa oraz średnie oprocentowanie 
kredytów i depozytów

Średnie oproc. kredytów 12M (1)
Średnie oproc.depozytów 12M (1)
Marża odsetkowa 12M (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)

Wzrost wyniku odsetkowego oraz marży odsetkowej w Q4’13 w warunkach
utrzymania niskich 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 1,0 pp. r/r do poziomu 3,7% 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).
Zmiana zasad rachunkowości wpłynęła na podwyższenie marży odsetkowej o ok. 0,1 pp.

2
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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

+1,3%

+3 ,1%+3 ,1%+3 ,1%+3 ,1% +5 ,5%+5 ,5%+5 ,5%+5 ,5%

+3,2%

-2,6%
+2,8%

11

685
719

363 423

2012 2013

Kredyty i ubezpieczenia
Fundusze inwestycyjne i działalność maklerska
Karty
Rachunki i pozostałe

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

Poziom wyniku prowizyjnego był w głównej mierze determinowany przez: 
− wzrost przychodów z tytułu obsługi funduszy inwestycyjnych oraz funduszy emerytalnych (w tym opłaty za zarządzanie), wynikający z bardziej dochodowej struktury 

sprzedaży funduszy, ponad 40% wzrostu wartości zarządzanych aktywów oraz przejęcia w Q2’13 aktywów OFE Polsat
− wzrost wyniku z tytułu ubezpieczeń kredytów, w efekcie wzrostu nasycenia kredytów ubezpieczeniami, wspartego dodatkowo wzrostem sprzedaży kredytów,
− wzrost przychodów z tytułu obsługi rachunków bankowych
− 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
− spadek przychodów prowizyjnych z tytułu pełnienia funkcji agenta emisji obligacji skarbowych
− spadek przychodów z tytułu operacji kasowych w związku z rozwojem bankowości elektronicznej

1

+16,7%
+28,2%

+5,0%
+9,2%
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Wynik pozostały (mln PLN)

Wynik pozostały
Dane skonsolidowane

1

r/r

q/q

+59,0 %+59,0 %+59,0 %+59,0 %

+243,2%

-5,6%

+357,6 %+357,6 %+357,6 %+357,6 %

+1247,4%

Efekt 
transakcji 
eService

12

1

182 128

242

2012 2013

Wynik na instrumentach finansowych i przychody z dywidend

Wynik z pozycji wymiany

Pozostałe przychody i koszty operacyjne

141
105

58

133 141

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

Wzrost wyniku na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych w ujęciu rocznym i kwartalnym w związku ujęciem w tej pozycji przychodów ze sprzedaży w Q4’13 
pakietu 66% udziałów w  jednostce zależnej eService na kwotę 315 mln PLN oraz 162 mln PLN z tytułu wyceny do wartości godziwej pozostałego udziału w eService

1

-29,9%

+47,5%

-35,2%



1 152
1 094

1 131

1 305

1 120 1 106 1 116

1 281

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

2 572 2 515

1 569 1 529

541 579

4 6834 6834 6834 683 4 6234 6234 6234 623

2012 2013

Ogólne koszty administracyjne (mln PLN)

Koszty działania

Dane skonsolidowane

1

r/r q/q

-1,3%-1,3%-1,3%-1,3% +14,9%+14,9%+14,9%+14,9%

+7,0% -8,0%

-2,6% +25,8%

-2,2% +14,5%

13

Świadczenia pracownicze
Koszty rzeczowe i pozostałe
Amortyzacja

C/I

Zatrudnienie na koniec okresu (etaty)

Poziom ogólnych kosztów administracyjnych był determinowany w głównej mierze przez: 
− spadek kosztów świadczeń pracowniczych o 57 mln PLN r/r,
− spadek kosztów rzeczowych i pozostałych o 41 mln PLN r/r, m.in. w efekcie spadku kosztów utrzymania i wynajmu majątku trwałego, kosztów promocji i 

reklamy oraz kosztów KNF, przy wzroście kosztów BFG – głównie w wyniku wprowadzenia opłaty ostrożnościowej,
− wzrost kosztów amortyzacji o 38, mln PLN r/r – gł. w efekcie wzrostu kosztów amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych.

W 2013 roku dokonano zmiany zasad rachunkowości w zakresie prezentacji zysków i strat aktuarialnych, co spowodowało zwiększenie wcześniej 
prezentowanych kosztów świadczeń pracowniczych za 2012 rok o 64 mln zł. (efekt implementacji zmiany MSR 19)

1

40,3 41,5 43,1
44,7 43,2

2012 1Q'13 1H'13 3Q'13 2013

etaty %

Bank 25 399 24 437 -962 -3,8%

Grupa 28 556 27 387 -1 169 -4,1%

20132012
Zmiana r/r
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2012 2013

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

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących
Dane skonsolidowane

r/r q/q

+40,1%+40,1%+40,1%+40,1%

+13,7%

+34,2%

-56,3%

-49,4%
-27,4%

-3,3%

mln PLN pb.

2

3

14

Odpisy aktualizujące (mln PLN)
Koszt ryzyka 12M (pb.) -187

-10

-2 325

-2 038

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

Poprawa wyniku w skali roku głównie w efekcie zmniejszenia odpisów na portfelach 
kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych w związku z poprawą jakości nowo 
udzielanych kredytów w stosunku do starszych generacji.

1

Wskaźnik kredytów z rozpoznaną utratą wartości3)

2012 2013 Zmiana r/r 

Kredyty konsumpcyjne 8,9% 9,7% +0,8 pp.

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

złotowe 3,6% 3,1% -0,5 pp.

walutowe 4,0% 4,6% +0,6 pp.

Kredyty gospodarcze 14,1% 12,6% -1,5 pp.

OgółemOgółemOgółemOgółem 8,9%8,9%8,9%8,9% 8,2%8,2%8,2%8,2% -0,7 pp.-0,7 pp.-0,7 pp.-0,7 pp.

-12,4%-12,4%-12,4%-12,4%

+40,1%+40,1%+40,1%+40,1%

Wzrost wyniku z odpisów w Q4’13 na skutek zwiększenia odpisów na kredyty 
gospodarcze

2

Wzrost  odpisów w Q4’13 o ok. 100 mln PLN w spółkach działających na Ukrainie w 
związku z sytuacją gospodarczą w tym kraju oraz odpisem aktywa na podatek 
odroczony

3



Podstawowe dane operacyjne
Dane jednostkowe

r/r q/q

Liczba rachunków bieżących (tys.) 6 220 6 245 6 254 6 283 6 318 +1,6% +0,6%

Liczba kart bankowych (tys.) 7 164 7 120 7 225 7 090 7 080 -1,2% -0,1%

 z czego: karty kredytowe 980 938 919 899 893 -8,9% -0,7%

Liczba oddziałów: 1 198 1 199 1 177 1 181 1 186 -1,0% +0,4%

Wyszczególnienie 
(stan na koniec okresu)

Zmiana

1H'132012 1Q'13 3Q'13 2013

15

Liczba oddziałów: 1 198 1 199 1 177 1 181 1 186 -1,0% +0,4%

- detaliczne 1 134 1 135 1 138 1 142 1 147 +1,1% +0,4%

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

Liczba agencji 1 208 1 202 1 149 1 115 1 074 -11,1% -3,7%

Liczba bankomatów 2 803 2 911 2 945 2 960 2 992 +6,7% +1,1%

Liczba aktywnych aplikacji IKO (tys.) x 11 39 57 101 x +78,4%

Liczba terminali eService 68 877 71 706 79 928 84 020 89 645 +30,2% +6,7%



Podsumowanie

� Skonsolidowany zysk netto za 2013 rok na poziomie 3.230 mln PLN – trzeci najwyższy wynik w historii 
PKO Banku Polskiego

• Dynamiczny i zrównoważony wzrost sumy bilansowej
� Wzrost  aktywów  do poziomu  199 mld PLN (+3,1% r/r) w efekcie wzrostu kredytów netto do 150 mld PLN 

(+4,3% r/r), finansowanego wzrostem depozytów klientów do 152 mld PLN (+3,9% r/r)
� Silna dyscyplina kosztowa

� Redukcja kosztów działania o 1,3% w skali roku
� Najniższy w sektorze bankowym wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) na poziomie 43,2%
• Poprawa jakości portfela kredytowego
� Obniżenie kosztu ryzyka o 14 pb. r/r do poziomu 1,3%, poprawa coverage ratio o 1,2 pp. r/r do poziomu 52% 

oraz spadek NPL o 0,7 pp. r/r do poziomu 8,2%
� Utrzymanie bardzo wysokiej dochodowości

16

� Utrzymanie bardzo wysokiej dochodowości
� Zwrot z kapitałów (ROE) na poziomie 13,2%
� Zwrot z aktywów (ROA) na poziomie 1,6%
� Marża odsetkowa na poziomie 3,7%
� Silna pozycja płynnościowa i kapitałowa
� Wskaźnik kredytów do stabilnych źródeł finansowania na poziomie 90%
� Współczynnik wypłacalności na poziomie 13,6% (Core Tier 1: 12,5%)


