
Warszawa, dnia 13 maja 2015 r.

Wyniki finansowe 
Grupy PKO Banku Polskiego 
za I kwartał 2015 r.
Fuzja operacyjna zakończona sukcesem



� Zakończony sukcesem ostatni etap łączenia z Nordea Bank Polska – 20 kwietnia 2015 r. Bank przeprowadził fuzję operacyjną 
polegającą na przeniesieniu danych ponad 300 tys. klientów przejętego banku do systemów informatycznych PKO Banku Polskiego

� Skonsolidowany zysk netto wypracowany w I kwartale 2015 r. roku wyniósł  647 mln PLN i był pod wyraźną presją wzrostu składek na
BFG, nowych limitów opłat interchange oraz spadku rynkowych stóp procentowych. Ponadto, Bank ponosi w I półr. 2015 r. koszty 
integracji z Nordea Bank Polska , podczas gdy istotna część synergii kosztowych i przychodowych będzie wspierać wyniki PKO Banku 
Polskiego  począwszy od II półr. 2015 r., a zwłaszcza w 2016 r. i latach kolejnych.   

� Skonsolidowany wynik na działalności biznesowej w I kw. 2015 r. roku na poziomie 2,6 mld PLN (+1,3% r/r)  determinowany przez:
− niższy wynik z odsetek (-4,0 %  r/r) w warunkach rekordowo niskich stóp procentowych
− spadek wyniku z prowizji (- 3,7% r/r), głównie w konsekwencji regulacyjnego obniżenia opłaty interchange od operacji kartowych 
− wzrost wyniku pozostałego (+124,3% r/r) głownie dzięki zwiększeniu wyniku na operacjach finansowych 

• Skokowe umocnienie pozycji rynkowej 
− wzrost  aktywów do poziomu 256,6 mld PLN (+26,3% r/r) w efekcie wzrostu kredytów netto do 182,4 mld PLN (+21,9% r/r), 

finansowanego wzrostem depozytów klientów do 178,4 mld PLN (+16,8% r/r)
− wzrost udziału w rynku kredytów o 2,0 pp. r/r do 17,8% (w tym kredytów konsumpcyjnych o 0,5 pp. r/r i 0,2 q/q do 15,7%)
− wzrost udziału w rynku depozytów o 1,2 pp. r/r do 17,5%

� Znacząca poprawa jakości portfela kredytowego
− obniżenie kosztu ryzyka o 36 pb. r/r  (-7 pb. q/q) do poziomu 90 pb.
− istotny wzrost coverage ratio o 10,3 pp. r/r (+1,0 pp. q/q) do poziomu 62,8%
− spadek udziału kredytów z rozpoznaną utratą wartości o 1,3 pp. r/r  (-0,1 pp. q/q) do poziomu 6,8%

� Utrzymanie wysokiej efektywności działania
− wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) na poziomie 49,4% (C/I dla PKO Banku Polskiego: 46,2%)
− zwrot z kapitałów (ROE) na poziomie 11,5%
− zwrot z aktywów (ROA) na poziomie 1,3%
− marża odsetkowa na poziomie 3,4%

� Solidna pozycja płynnościowa i kapitałowa
− wskaźnik kredytów do stabilnych źródeł finansowania na poziomie 86%
− współczynnik wypłacalności na poziomie 13,1% (Core Tier 1: 11,8%, a dla Banku 12,3%)

� Dobre wyniki spółek Grupy Kapitałowej Banku
− PKO TFI uzyskało pozycję lidera bankowych TFI dzięki wzrostowi aktywów w zarzadzaniu, które osiągnęły 18,2 mld PLN
− Kredobank wypracował zysk netto na poziomie 4 mln PLN, pomimo trudnej sytuacji makroekonomicznej na Ukrainie

Podsumowanie wyników finansowych
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Klientów MŚP

PKO Bank Polski jest zdecydowanym liderem polskiej 

bankowości

449 tys

* etaty

Klientów w segmencie 
detalicznym (z MŚP)

8,9 mln

Użytkowników z dostępem
do bankowości 

elektronicznej (z MSP)
6,9 mln

Klientów w segmencie 
korporacyjnym

14,1 tys. 

Agencji1 tys.

Pracowników 
Grupy*

29 tys.

Oddziałów1,3 tys.

Bankomatów
3,1 tys.
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Wybrane inicjatywy biznesowe w I kwartale 2015 r.

Sprzedaż Qualia Development – podpisanie listu intencyjnego
PKO Bank Polski podpisał list intencyjny z funduszem zarządzanym przez Griffin Group, w sprawie sprzedaży spółki Qualia Development oraz wybranych
aktywów nieruchomościowych Banku. Transakcja jest zgodna ze strategią optymalizacji Grupy Kapitałowej Banku. Warunkiem zawarcia transakcji jest
m.in. uzgodnienie finalnej dokumentacji prawnej, a warunkiem jej realizacji będzie uzyskanie przez Griffin zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów.

Wdrożenie rekomendacji U oraz zgoda KNF na działalność ubezpieczeniowej spółki majątkowej
Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Zakład 
ubezpieczeń majątkowych będzie działać pod tą samą marką co spółka ubezpieczeń życiowych – PKO Ubezpieczenia i oferować produkty dedykowane 
klientom indywidualnym w oparciu o agencyjny model sprzedaży. W ofercie pojawią się: ubezpieczenia od pożyczki gotówkowej i produktów hipotecznych. 
Klienci otrzymają propozycję ubezpieczeń nieruchomości przy kredytach lub pożyczkach hipotecznych PKO BP. 

Rozwój bankowości mobilnej – lokaty w IKO
W nowej wersji aplikacji IKO, w menu pojawiła się ikona „Lokaty”, która umożliwia zakładanie lokat. Użytkownik wybiera rachunek źródłowy, rodzaj lokaty
oraz kwotę i potwierdza jej założenie przyciskiem. Do klientów skierowano specjalną ofertę lokat mobilnych
z podwyższonym oprocentowaniem, która obejmuje lokaty 1-miesięczne, 3-miesięczne, 6 –miesięczne oraz 12-miesięczne.

Warszawska Karta Płatnicza
PKO Bank Polski, we współpracy z miastem i Zarządem Transportu Miejskiego wprowadził kartę debetową, na której można kodować imienne bilety
długookresowe. Z karty może korzystać każdy kto otworzy lub ma już konto osobiste w PKO lub osoba wskazana przez posiadacza konta, która ukończyła
13 lat. Przy użyciu jednego plastiku można podróżować komunikacją miejską w Warszawie, płacić za zakupy w sklepach stacjonarnych i za granicą, w tym
również zbliżeniowo oraz w internecie, a także zapłacić za parkowanie w parkometrach z logo VISA.

PKO Bank Polski najbardziej pożądanym pracodawcą w sektorze bankowym
Bank kolejny rok z rzędu zajął pierwsze miejsce w grupie firm w sektorze bankowym oraz czwarte ogółem w rankingu organizowanym przez
międzynarodową organizację studencką AIESEC. Był też jedną z dwóch polskich firm w pierwszej dziesiątce rankingu. Przed Bankiem znaleźli się tylko
globalni potentaci, tacy jak Google, Ernst & Young, PwC. Wśród najważniejszych aspektów, którymi kierują się przy wyborze pracodawcy, studenci
wskazali dobrą atmosferę, warunki finansowe, satysfakcję z wykonywanej pracy.

Nowy gracz na rynku kredytów mieszkaniowych
Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego to ostatnia formalność, która otworzyła PKO Bankowi Hipotecznemu drogę do rozpoczęcia działalności operacyjnej.
PKO Bank Hipoteczny specjalizuje się w udzielaniu kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych. W oparciu o strategiczną współpracę z PKO
Bankiem Polskim, kredyty te będą oferowane klientom detalicznym w największej w Polsce sieci oddziałów, pośredników i agentów.
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Integracja PKO Banku Polskiego i Nordea Bank Polska jest 
przykładem najszybszej integracji na polskim rynku 
bankowym w ostatnich latach
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Fuzja Prawna (10 m-cy)

Fuzja Operacyjna (25 m-cy)

Rebranding (8,5 m-ca)

Fuzja Prawna (8 m-cy)
Closing (15 m-cy)

Closing (10 m-cy)

2015

2014 Fuzja Operacyjna (21 m-cy)

Closing (9 m-cy)

Rebranding (8 m-cy)

2014

Fuzja Prawna (7 m-cy)

Fuzja Operacyjna (12,5 m-ca)
Rebranding (7,5 m-ca)

Porównanie długości integracji banków w ostatnich fuzjach na polskim rynku

Od Zawarcia Transakcji do Closingu

Od Closingu do Fuzji Prawnej

Od Closingu do Rebrandingu

Od Closingu do Fuzji Operacyjnej

Closing PKO  BP & Nordea 
Fuzja Operacyjna

PKO  BP & Nordea
Zawarcie Transakcji

Bank 2

Bank 3



Integracja PKO Banku Polskiego i Nordea Bank Polska jest 
również jedną z  najbardziej efektywnych – zarówno lokalnie 
jak i globalnie
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Synergie i koszty integracji PKO Banku Polskiego z Nordea 
Bank Polska w latach 2013-2017

Synergie przychodowe i kosztowe (w mln PLN)

Koszty operacyjne integracji (w mln PLN)

• PKO Bank Polski zakłada, że łączne wydatki na integrację wyniosą 320 mln 
PLN, w tym koszty operacyjne wyniosą ok. 207 mln PLN w ciągu 3 lat

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

• 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

• Od 2017 roku łączne zakładane synergie kosztowe i przychodowe 
wyniosą 300 mln PLN rocznie

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

• Po integracji w 2017 roku szacowany zysk netto na 1 akcję (EPS) 
wzrośnie w wyniku transakcji o blisko 10%, przy zwrocie z inwestycji 
(ROI) około 13%   
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1Q'15 1Q'14
Zmiana 

r/r
Q4'14

Zmiana 
q/q

Wynik z odsetek 1 671 1 740 -4,0% 1 865 -10,4%

Wynik z prowizji 679 705 -3,7% 718 -5,4%

Wynik na działalności biznesowej 2 581 2 548 +1,3% 2 757 -6,4%

Koszty działania -1 405 -1 126 +24,8% -1 439 -2,4%

Odpisy aktualizujące -374 -413 -9,6% -452 -17,4%

Zysk netto 647 803 -19,4% 723 -10,4%

Aktywa 256,6 203,2 +26,3% 248,7 +3,2%

Kredyty netto 182,4 149,7 +21,9% 179,5 +1,6%

Depozyty 178,4 152,7 +16,8% 174,4 +2,3%

Stabilne źródła finansowania 212,7 169,6 +25,5% 207,7 +2,4%

Kapitały własne 28,3 25,9 +9,0% 27,6 +2,4%

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)

Podstawowe dane finansowe
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1Q'15 1Q'14 Zmiana r/r 2014 Zmiana q/q

ROE netto (%) 11,5 13,1 -1,6 pp. 12,4 -0,9 pp.

ROA netto (%) 1,3 1,6 -0,3 pp. 1,4 -0,1 pp.

C/I1) (%) 49,4 43,1 +6,3 pp. 47,1 +2,4 pp.

Marża odsetkowa2) (%) 3,4 3,7 -0,3 pp. 3,6 -0,2 pp.

Udział kredytów z rozpoznaną 
utratą wartości (%)

6,8 8,1 -1,3 pp. 6,9 -0,1 pp.

Pokrycie  kredytów z rozpoznaną 
utratą wartości odpisami (%)

62,8 52,5 +10,3 pp. 61,8 +1,0 pp.

Koszt ryzyka (pb.) 90 126 -36 pb. 96 -7 pb.

Współczynnik wypłacalności (%) 13,1 13,5 -0,4 pp. 13,0 +0,1 pp.

Core Tier 1 (%) 11,8 12,4 -0,6 pp. 11,7 +0,1 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

Podstawowe wskaźniki finansowe
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-348 -196

-4

-24
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1Q'14 1Q'15

Kredyty konsumpcyjne 1) Kredyty mieszkaniowe 1) 2)
Kredyty gospodarcze 1) Pozostałe

Poprawa wyniku z odpisów o 9,6% r/r głównie w efekcie spadku odpisów 
na portfelu kredytów  gospodarczych

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/q

1

1

1Q'14 1Q'15 Zmiana r/r 

Kredyty konsumpcyjne 9,3% 7,8% -1,5 pp.

Kredyty mieszkaniowe 3,5% 2,7% -0,8 pp.

złotowe 3,0% 2,3% -0,7 pp.

walutowe 4,8% 3,3% -1,4 pp.

Kredyty gospodarcze 12,6% 11,6% -1,1 pp.

Ogółem 8,1% 6,8% -1,3 pp.

-9,6%
-17,4%

-43,7% -37,1%

+226,2%
+36,0%

+111,8% +13,4%
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Pozostałe ryzyka Ryzyko operacyjne Ryzyko kredytowe

Największy wpływ na kształtowanie się współczynnika wypłacalności 
Grupy r/r miały: 
− zmiany wynikające z postanowień CRR, 
− zaliczenie części zysku netto za I półrocze i III kwartał 2014 roku na 

podstawie zgód udzielonych przez KNF 
− przejęcie Nordea Bank Polska

Jednostkowy współczynnik wypłacalności dla PKO Banku Polskiego 
na dzień 31 marca 2015 r. wyniósł 13,55%, a CET1 – 12,3%
Zarząd Banku rekomendował Walnemu Zgromadzeniu następujący podział 
zysku netto za 2014 rok:
− 1.900 mln PLN na kapitał zapasowy
− 62 mln PLN na kapitał rezerwowy 
− pozostały zysk w kwocie 1.250 mln PLN pozostawić jako niepodzielony   

Adekwatność kapitałowa

Fundusze własne (mld PLN) Całkowity wymóg kapitałowy (mld PLN)

1
1
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� Zakończony sukcesem ostatni etap łączenia z Nordea Bank Polska – 20 kwietnia 2015 r. Bank przeprowadził fuzję operacyjną 
polegającą na przeniesieniu danych ponad 300 tys. klientów przejętego banku do systemów informatycznych PKO Banku Polskiego

� Skonsolidowany zysk netto wypracowany w I kwartale 2015 r. roku wyniósł  647 mln PLN i był pod wyraźną presją wzrostu składek na
BFG, nowych limitów opłat interchange oraz spadku rynkowych stóp procentowych. Ponadto, Bank ponosi w I półr. 2015 r. koszty 
integracji z Nordea Bank Polska , podczas gdy istotna część synergii kosztowych i przychodowych będzie wspierać wyniki PKO Banku 
Polskiego  począwszy od II półr. 2015 r., a zwłaszcza w 2016 r. i latach kolejnych.   

� Skonsolidowany wynik na działalności biznesowej w I kw. 2015 r. roku na poziomie 2,6 mld PLN (+1,3% r/r)  determinowany przez:
− niższy wynik z odsetek (-4,0 %  r/r) w warunkach rekordowo niskich stóp procentowych
− spadek wyniku z prowizji (- 3,7% r/r), głównie w konsekwencji regulacyjnego obniżenia opłaty interchange od operacji kartowych 
− wzrost wyniku pozostałego (+124,3% r/r) głownie dzięki zwiększeniu wyniku na operacjach finansowych 

• Skokowe umocnienie pozycji rynkowej 
− wzrost  aktywów do poziomu 256,6 mld PLN (+26,3% r/r) w efekcie wzrostu kredytów netto do 182,4 mld PLN (+21,9% r/r), 

finansowanego wzrostem depozytów klientów do 178,4 mld PLN (+16,8% r/r)
− wzrost udziału w rynku kredytów o 2,0 pp. r/r do 17,8% (w tym kredytów konsumpcyjnych o 0,5 pp. r/r i 0,2 q/q do 15,7%)
− wzrost udziału w rynku depozytów o 1,2 pp. r/r do 17,5%

� Znacząca poprawa jakości portfela kredytowego
− obniżenie kosztu ryzyka o 36 pb. r/r  (-7 pb. q/q) do poziomu 90 pb.
− istotny wzrost coverage ratio o 10,3 pp. r/r (+1,0 pp. q/q) do poziomu 62,8%
− spadek udziału kredytów z rozpoznaną utratą wartości o 1,3 pp. r/r  (-0,1 pp. q/q) do poziomu 6,8%

� Utrzymanie wysokiej efektywności działania
− wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) na poziomie 49,4% (C/I dla PKO Banku Polskiego: 46,2%)
− zwrot z kapitałów (ROE) na poziomie 11,5%
− zwrot z aktywów (ROA) na poziomie 1,3%
− marża odsetkowa na poziomie 3,4%

� Solidna pozycja płynnościowa i kapitałowa
− wskaźnik kredytów do stabilnych źródeł finansowania na poziomie 86%
− współczynnik wypłacalności na poziomie 13,1% (Core Tier 1: 11,8%, a dla Banku 12,3%)

� Dobre wyniki spółek Grupy Kapitałowej Banku
− PKO TFI uzyskało pozycję lidera bankowych TFI dzięki wzrostowi aktywów w zarzadzaniu, które osiągnęły 18,2 mld PLN
− Kredobank wypracował zysk netto na poziomie 4 mln PLN, pomimo trudnej sytuacji makroekonomicznej na Ukrainie

Podsumowanie wyników finansowych
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