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� Silna pozycja kapitałowa PKO Banku Polskiego potwierdzona badaniem jakości aktywów oraz testami warunków skrajnych. Bank 
uzyskał jeden z najlepszych wyników w polskim sektorze bankowym oraz wysokie 11 miejsce wśród banków europejskich

� Skonsolidowany zysk netto wypracowany w okresie 3 kwartałów 2014 r. wyniósł 2.532 mln PLN (wzrost o 10,5% r/r), w tym 873 mln 
PLN to zysk netto osiągnięty w III kwartale 2014 r. (wzrost o 2,1% q/q) 

� Skonsolidowany wynik na działalności biznesowej w okresie 3 kwartałów  2014 r. na poziomie 8,4 mld PLN (+11,4% r/r)  
determinowany przez:

− wzrost wyników odsetkowego o 13,0 % r/r i prowizyjnego o 1,1% r/r 
− wzrost wyniku pozostałego o 55,4% r/r 

• Skokowe umocnienie pozycji rynkowej

− wzrost  aktywów do poziomu 244,4 mld PLN (+21,5% r/r) w efekcie wzrostu kredytów netto do 178,3 mld PLN (+19,2% r/r), 
finansowanego wzrostem depozytów klientów do 171,2 mld PLN (+13,5% r/r)

− wzrost udziału w rynku kredytów o 1,9 pp. r/r do 18,0%
− wzrost udziału w rynku depozytów o 1,2 pp. r/r do 17,4%

� Poprawa jakości portfela

− obniżenie kosztu ryzyka o 20 pb. r/r  (-12 pb. q/q) do poziomu  109 bp
− istotny wzrost coverage ratio o 6,7 pp. r/r (+2,4 pp. q/q) do poziomu 58,1%
− spadek udziału kredytów z rozpoznaną utratą wartości o 1,6 pp. r/r  (-0,1 pp. q/q) do poziomu 7,1%

� Utrzymanie wysokiej efektywności działania

− wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) na poziomie 44,0% (C/I dla PKO Banku Polskiego: 41,0%)
− zwrot z kapitałów (ROE) na poziomie 13,5%
− zwrot z aktywów (ROA) na poziomie 1,6%
− marża odsetkowa na poziomie 3,6%

� Silna pozycja płynnościowa i kapitałowa

− wskaźnik kredytów do stabilnych źródeł finansowania na poziomie 87%
− współczynnik wypłacalności na poziomie 12,7% (Core Tier 1: 11,5%)

Podsumowanie
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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

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
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Synergie i koszty integracji PKO Banku Polskiego z Nordea 
Bank Polska w latach 2013-2017
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Synergie przychodowe i kosztowe (w mln PLN)

Koszty integracji (w mln PLN) • PKO Bank Polski zakłada, że łączne wydatki na integrację wyniosą 325 mln 
PLN w ciągu 4 lat

• Ponad 65% wydatków stanowić będą koszty operacyjne (opex) w 
wysokości 208,4 mln PLN

• Blisko 35% wydatków stanowić będą nakłady inwestycyjne (capex)

• Główne pozycje wydatków integracyjnych obejmują obszar migracji 
systemów informatycznych (ponad 56%), koszty osobowe (19%), 
marketing i komunikacja (6%), nieruchomości (5%) oraz pozostałe (13,8%)

• 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

• 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 278,0 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%   
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Wybrane inicjatywy biznesowe w III kw. 2014 r.

Innowacyjne gadżety dla studentów i absolwentów do 26 roku życia
Bank zachęca młodych do korzystania z oferty. Na początku 2014r została zrewitalizowana oferta dla studentów i absolwentów. PKO Konto dla młodych
jest prowadzone za darmo, umożliwia wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie bez prowizji. Kolejnym krokiem w kierunku młodych
klientów jest oferta niestandardowych form płatności takich jak naklejki i breloki zbliżeniowe, a teraz również zegarki zbliżeniowe z symbolem mastercard.

Proces integracji z Nordea Bank Polska 
KNF wydała zezwolenie na połączenie Nordea Bank Polska i PKO Banku. Decyzja umożliwi połączenie obu banków., w efekcie czego Bank wstąpi we wszystkie
prawa i obowiązki Nordea Bank Polska. Formalnie przeniesienie wszystkich aktywów i pasywów Nordea Bank Polska na PKO Bank Polski nastąpiło z dniem
rejestracji połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym - 31 października 2014.

Specjalna oferta PKO Banku Polskiego dla rodzin wielodzietnych
Dla użytkowników Karty dużej rodziny Bank oferuje darmowe konta osobiste oraz specjalną ofertę kredytów hipotecznych i gotówkowych.. Wystarczy, że
jedno z dzieci będzie korzystało z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, a rodzice będą mogli korzystać z darmowego konta za Zero oraz karty
debetowej. Bank oferuje również kredyt odnawialny z obniżoną o 50% prowizją za udzielenie, nawet o 3pp. niższe oprocentowanie pożyczki gotówkowej w
przypadku przeznaczenia połowy środków na cele związane z edukacją dziecka, a także obniżenie o 50% prowizji za udzielenie kredytu mieszkaniowego.

Bank Hipoteczny w Grupie PKO Banku Polskiego
PKO Bank Polski uzyskał zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego, który rozpocznie działalność na przełomie 2014 i 2015r.. Celem utworzenia nowej
spółki jest obniżenie kosztu finansowania długoterminowego portfela kredytów hipotecznych poprzez emisję zabezpieczonych listów zastawnych oraz
obniżenie ryzyka finansowania portfela hipotecznego poprzez zapewnienie lepszego dopasowania terminów finansowania do terminów kredytów.

Najlepszy bank dla Firm według „Forbesa”
Bank otrzymał najwyższą ocenę w zakresie oferty dla przedsiębiorców oraz wysokie noty za jakość obsługi klientów w oddziałach. PKO Bank Polski został 
wyróżniony  za  jeden z najtańszych koszyków usług bankowych, udostępnianie  aplikacji mobilnych dopasowanych do potrzeb klientów firmowych, a także 
łatwy dostęp do różnych sposobów finansowania, w tym kredytów z gwarancjami de minimis.

Grand Prix EFFIE za efektywność komunikacji
PKO Bank Polski zdobył Grand Prix w kategorii Long term marketing excellence za najwyższą efektywność komunikacji. EFFIE to jeden z najważniejszych na
świcie konkursów branży marketingowej. Dzięki skutecznej komunikacji Bank przyciągnął nowych klientów, odmładzając ich strukturę o prawie 20%.
Zwiększyła się spontaniczna znajomość marki, a Bank jest coraz częściej postrzegany jako nowoczesna, innowacyjna i przyjazna klientom instytucja.

Ekspansja międzynarodowa PKO Banku Polskiego
W ramach wspierania polskich przedsiębiorców, którzy rozwijają swoją działalność za granicą PKO Bank Polski zamierza świadczyć swoje usługi również w
oddziałach zagranicznych. Otwarcie pierwszego oddziału korporacyjnego jest planowane na rynku niemieckim, co jest związane z dużą aktywnością polskich
firm na tym rynku.



3Q'14 3Q'13*
Zmiana 

r/r
Q3'14 Q2'14

Zmiana 
q/q

Wynik z odsetek 5 658 5 007 +13,0% 1 979 1 939 +2,0%

Wynik z prowizji 2 216 2 191 +1,1% 727 784 -7,3%

Wynik na działalności biznesowej 8 390 7 531 +11,4% 2 891 2 950 -2,0%

Koszty działania -3 806 -3 341 +13,9% -1 337 -1 343 -0,4%

Odpisy aktualizujące -1 446 -1 355 +6,8% -475 -558 -14,8%

Zysk netto 2 532 2 291 +10,5% 873 856 +2,1%

Aktywa 244,4 201,3 +21,5% 244,4 242,3 +0,9%

Kredyty netto 178,3 149,6 +19,2% 178,3 178,0 +0,2%

Depozyty 171,2 150,9 +13,5% 171,2 171,4 -0,1%

Stabilne źródła finansowania 203,8 165,7 +23,0% 203,8 203,7 +0,1%

Kapitały własne 27,0 24,2 +11,7% 27,0 26,0 +3,8%

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

Dane bilansoweDane bilansoweDane bilansoweDane bilansowe
(mld PLN)(mld PLN)(mld PLN)(mld PLN)

*) W związku ze zmianą zasad rachunkowości w zakresie rozpoznawania przychodów i kosztów dotyczących produktów ubezpieczeniowych, 
dane za okresy poprzednie zostały przedstawione w ujęciu porównywalnym
**) Zysk netto  Nordea Bank Polska z uwzględnieniem kosztów integracji w III kw. 2014 wyniósł 57,7 mln zł 

Podstawowe dane finansowe
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Transakcja Nordea wpłynęła na podwyższenie skonsolidowanego zysku netto o ok. 41 mln PLN** oraz podwyższenie sumy bilansowej 
o ok. 34 mld PLN w III kw. 2014 r. 



3Q'14 3Q'13* Zmiana r/r 1H'14 Zmiana q/q

ROE netto (%) 13,5 12,9 +0,6 pp. 13,4 +0,1 pp.

ROA netto (%) 1,6 1,6 +0,0 pp. 1,6 -0,0 pp.

C/I1) (%) 44,0 44,7 -0,7 pp. 43,4 +0,5 pp.

Marża odsetkowa2) (%) 3,6 3,9 -0,3 pp. 3,6 +0,0 pp.

Udział kredytów z rozpoznaną 
utratą wartości (%)

7,1 8,6 -1,6 pp. 7,2 -0,1 pp.

Pokrycie  kredytów z rozpoznaną 
utratą wartości odpisami (%)

58,1 51,4 +6,7 pp. 55,7 +2,4 pp.

Koszt ryzyka (pb.) 109 129 -20 pb. 121 -12 pb.

Współczynnik wypłacalności (%) 12,7 13,7 -1,0 pp. 12,3 +0,4 pp.

Core Tier 1 (%) 11,5 12,6 -1,1 pp. 11,1 +0,4 pp.

(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

Podstawowe Podstawowe Podstawowe Podstawowe 
wskaźniki wskaźniki wskaźniki wskaźniki 
finansowefinansowefinansowefinansowe

*) 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
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Wynik odsetkowy

Po III kw. 2014  marża odsetkowa obniżyła się o ok. 0,3 p.p. r/r w efekcie 
obniżenia zannualizowanego wyniku odsetkowego (efekt spadku rynkowych 
stóp procentowych, przy wzroście średnich aktywów oprocentowanych o 
14,3% r/r (gł. portfela kredytów i pożyczek udzielonych klientom).
Bez uwzględnienia Grupy Nordea marża odsetkowa po 3. kwartale 2014 była o 
0,2 pp. wyższa i wyniosła 3,8% 

W okresie 3 kw. 2014 wzrost wyniku odsetkowego o 650 mln PLN (+13,0%) 
r/r, przede wszystkim na skutek niższych o 822 mln PLN kosztów 
odsetkowych, głównie w efekcie dostosowania warunków cenowych oferty 
depozytowej do spadku rynkowych stóp procentowych oraz spadku 
przychodów odsetkowych o 172 mln PLN, determinowanego spadkiem 
poziomu stóp rynkowych
Dodatkowo na wzrost wyniku odsetkowego wpłynęło włączenie od II kw. 2014 
efektów wyniku Grupy Nordea wynoszącego 285 mln PLN

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

(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)
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Poziom wyniku prowizyjnego był w głównej mierze determinowany przez: 
− wzrost przychodów z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek
− wzrost wyniku prowizyjnego z tytułu ubezpieczeń kredytów
− wzrost przychodów z tytułu obsługi rachunków bankowych, będącego efektem wprowadzonych w 2013 roku zmian w taryfie prowizji i opłat,
− wzrost przychodów z tytułu operacji papierami wartościowymi
− wzrost przychodów z tytułu obsługi funduszy inwestycyjnych oraz OFE, w efekcie zmian wprowadzonych w systemie emerytalnym na początku br., co 

przełożyło się na niższy poziom środków koniecznych do utrzymywania w Funduszu Gwarancyjnym, 
− spadek wyniku z tytułu kart płatniczych, głównie w efekcie spadku przychodów za wynajem urządzeń autoryzacyjnych, w związku ze sprzedażą w IV 

kwartale 2013 roku 66% udziałów spółki eService.

Wynik z prowizji i opłat (mln PLN)

1

r/r q/q
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Wynik z prowizji i opłat

1

+1,1%

+5,6%

-13,0%

+16,3%

+0,5%

-7,3%

-5,2%

-26,4%

-2,7%

+5,3%

efekt 
Nordea



1 802 1 962

1 101
1 292

438

5523 341

3 806

3Q'13 3Q'14

Świadczenia pracownicze
Koszty rzeczowe i pozostałe
Amortyzacja

Poziom kosztów administracyjnych był determinowany w głównej mierze przez zmiany wpływające na strukturę Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego w 
2014 roku, w tym głównie nabycie spółek z Grupy Nordea, co przełożyło się na ukształtowanie efektywności działania Grupy Kapitałowej PKO Banku 
Polskiego, mierzonej wskaźnikiem C/I w ujęciu rocznym, na poziomie 44,0% (-0,7 p.p. r/r). Wartość wskaźnika powinna obniżać się w miarę realizacji 
efektów synergii z integracji operacyjnej spółek Grupy Nordea

Ogólne koszty administracyjne

Ogólne koszty administracyjne (mln PLN)

C/I

Zatrudnienie na koniec okresu (etaty)

1

r/r
q/q
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1

44,7 43,2 43,1 43,4 44,0

3Q'13 2013 1Q'14 1H'14 3Q'14

1 120 1 106 1 116
1 281

1 126
1 189 1 194
154 144

1 343 1 337

Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14

+13,9%

+26,1%

+17,3%

+8,9%

-0,4%

+0,4%

-4,5%

+2,2%

etaty %

Bank 24 646 24 398 -248 -1,0%

Grupa 27 814 29 143 1 329 4,8%

w tym spółki Nordea x 1 820 x x

3Q'143Q'13
Zmiana r/r

Efekt  Nordea
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Odpisy aktualizujące (mln PLN)
Koszt ryzyka 12M (pb.)

Poprawa wyniku z odpisów w porównaniu do wyniku uzyskanego w 
poprzednim kwartale o 14,8% q/q głównie w efekcie spadku odpisów na 
portfelu kredytów konsumpcyjnych i gospodarczych
Wpływ wyniku z odpisów Grupy Nordea na wynik skonsolidowany w 
Q3’14 wyniósł (-)20 mln PLN

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących

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

(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 

Wskaźnik kredytów z rozpoznaną utratą wartości3)

r/r q/qpb.

11

1

1

3Q'13 3Q'14 Zmiana r/r 

Kredyty konsumpcyjne 9,8% 8,7% -1,1 pp.

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

złotowe 3,2% 2,7% -0,5 pp.
walutowe 4,5% 3,5% -1,0 pp.

Kredyty gospodarcze 13,2% 11,4% -1,8 pp.

Ogółem 8,6% 7,1% -1,6 pp.

+6,8% -14,8%

-11,5% -47,2%

+120,4%
+19,9%

-47,2% -18,6%
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Stopa wzrostu wolumenu (r/r)
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Stopa wzrostu wolumenu (r/r)
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Działalność biznesowa - wolumeny

+19,9% +0,9%
+14,4%

+0,1%

Nordea Bank 
Polska Nordea Bank 

Polska 
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Wyniki europejskiego testu warunków skrajnych 
i przeglądu jakości aktywów (AQR) – 2014 r. (1)

• Kompleksowa ocena przeprowadzona przez organy nadzoru, potwierdziła silną pozycję finansową
PKO Banku Polskiego, której dowodem są również wyniki testów z lat poprzednich, jak i wysokie oceny
ratingowe Banku.

• Bank jest wyjątkowo odporny na niesprzyjające warunki rynkowe dzięki swojej dominującej pozycji
rynkowej, zdywersyfikowanej strukturze bilansu, stabilnemu finansowaniu długoterminowemu (głównie
depozyty klientowskie i obligacje długoterminowe), kapitałowi wysokiej jakości oraz najwyższej wśród
banków rówieśniczych stopie zwrotu z kapitału własnego (ROE 13,5% na dzień 30.06.2014).

•
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Pozycja PKO Bank Polskiego w scenariuszu szokowym



10 lat notowań akcji PKO Banku Polskiego na GPW w Warszawie 
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PKO Bank Polski WIG 20

19,70

19,96 39,66

12,57 52,23

Cena emisyjna
IPO*

Wzrost kursu Kurs na
30.09.14

Skumulowana
dywidenda

Kurs akcji
30.09.14 +
wypłacone
dywidendy

Zmiana kuru akcji PKO Banku Polskiego od IPO (10.11.2004) do 
30.09.2014 na tle indeksu WIG20

* Cena  z dyskontem 4% od ceny emisyjnej 20,50 PLN dla subtranszy klientów banku i subtranszy inwestorów detalicznych w pierwszym okresie zleceń

Całkowita stopa 
zwrotu (TSR) =165%
CAGR 10Y =10,2% 

mld PLN

Kapitalizacja Banku na dzień IPO: 10.11.04 24,5

Kapitalizacja Banku na dzień: 30.09.14 49,6

Wzrost kapitalizacji Banku +25,1

Razem wypłacone dywidendy +14,5

Wzrost wartości Banku dla akcjonariuszy +39,6

7,2

27,0

1H'04 3Q'14

CAGR=14%

Wzrost kapitałów własnych

Wzrost wartości rynkowej Banku



� Silna pozycja kapitałowa PKO Banku Polskiego potwierdzona badaniem jakości aktywów oraz testami warunków skrajnych. Bank 
uzyskał jeden z najlepszych wyników w polskim sektorze bankowym oraz wysokie 11 miejsce wśród banków europejskich

� Skonsolidowany zysk netto wypracowany w okresie 3 kwartałów 2014 r. wyniósł 2.532 mln PLN (wzrost o 10,5% r/r), w tym 873 mln 
PLN to zysk netto osiągnięty w III kwartale 2014 r. (wzrost o 2,1% q/q) 

� Skonsolidowany wynik na działalności biznesowej w okresie 3 kwartałów  2014 r. na poziomie 8,4 mld PLN (+11,4% r/r)  
determinowany przez:

− wzrost wyników odsetkowego o 13,0 % r/r i prowizyjnego o 1,1% r/r 
− wzrost wyniku pozostałego o 55,4% r/r 

• Skokowe umocnienie pozycji rynkowej

− wzrost  aktywów do poziomu 244,4 mld PLN (+21,5% r/r) w efekcie wzrostu kredytów netto do 178,3 mld PLN (+19,2% r/r), 
finansowanego wzrostem depozytów klientów do 171,2 mld PLN (+13,5% r/r)

− wzrost udziału w rynku kredytów o 1,9 pp. r/r do 18,0%
− wzrost udziału w rynku depozytów o 1,2 pp. r/r do 17,4%

� Poprawa jakości portfela

− obniżenie kosztu ryzyka o 20 pb. r/r  (-12 pb. q/q) do poziomu  109 bp
− istotny wzrost coverage ratio o 6,7 pp. r/r (+2,4 pp. q/q) do poziomu 58,1%
− spadek udziału kredytów z rozpoznaną utratą wartości o 1,6 pp. r/r  (-0,1 pp. q/q) do poziomu 7,1%

� Utrzymanie wysokiej efektywności działania

− wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) na poziomie 44,0% (C/I dla PKO Banku Polskiego: 41,0%)
− zwrot z kapitałów (ROE) na poziomie 13,5%
− zwrot z aktywów (ROA) na poziomie 1,6%
− marża odsetkowa na poziomie 3,6%

� Silna pozycja płynnościowa i kapitałowa

− wskaźnik kredytów do stabilnych źródeł finansowania na poziomie 87%
− współczynnik wypłacalności na poziomie 12,7% (Core Tier 1: 11,5%)

Podsumowanie
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