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Dynamiczny wzrost liczby klientów i rosnąca aktywność 

1) Według danych PRNews Polska Bankowość w liczbach 2016 z wyłączeniem akwizycji w zakresie danych dla ROR
2) Według danych PRNews - Karty dla klientów detalicznych, dane na koniec IV kwartału 2016
3) Na podstawie danych NBP, dane za IV kwartał 2016

Ponad połowę nowych ROR- ów 
otwiera dla osób młodych poniżej 
26. roku życia

Bank prowadzi ponad 1,1 mln kont 
dla osób do 26. roku życia, a 
klienci z tej grupy wiekowej 
otwierają nowe konto w PKO 
co 20 sekund!

NajwiększyNajwiększyNajwiększyNajwiększy wzrost bazy rachunków wzrost bazy rachunków wzrost bazy rachunków wzrost bazy rachunków 
klientów indywidualnych klientów indywidualnych klientów indywidualnych klientów indywidualnych w 2016 roku  w 2016 roku  w 2016 roku  w 2016 roku  

Ponad Ponad Ponad Ponad 8 mln 8 mln 8 mln 8 mln wszystkich kart płatniczych wszystkich kart płatniczych wszystkich kart płatniczych wszystkich kart płatniczych 
w portfelu Bankuw portfelu Bankuw portfelu Bankuw portfelu Banku

23 % 23 % 23 % 23 % udziału w liczbie transakcji udziału w liczbie transakcji udziału w liczbie transakcji udziału w liczbie transakcji 
kartowych kartowych kartowych kartowych 

Dynamiczny wzrost liczby rachunków 
bieżących klientów indywidualnych (w tys.)1

Lider w kartach debetowych i kredytowych dla 
klientów detalicznych2 (tys.)

Największy udział w liczbie transakcji kartowych 

HCE - 90 tys. klientów PKO 
Banku Polskiego – czyli 
najwięcej na rynku, 
aktywowało płatności 
zbliżeniowe

Nowa karta wielowalutowa -
jedna inteligentna karta 
do 4 kont  - PLN 
i walutowych, EUR, USD,GBP

Innowacje w płatnościach Innowacje w płatnościach Innowacje w płatnościach Innowacje w płatnościach 
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2015 2016 1Q 2017

+60 tys.+229 tys.

Rynek 77%

PKO Bank Polski 

23%

Udział w liczbie transakcji kartowych3

PKO Bank Polski ma największy 
udział w transakcyjności 
kartami na rynku płatniczym. 

Porównując rok do roku, wzrost 
transakcyjności na kartach jest 
również powyżej średniej 
rynkowej. 
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PKO Bank Polski jest liderem mobilnej bankowości

1) Według danych PRNews - Rynek bankowości mobilnej – I kw. 2017

Największy zasięg bankowości 
mobilnej ponad 1,2 mln aktywnych 
aplikacji IKO

142 tys. Profili Zaufanych
Klienci PKO Banku Polskiego 
mogą załatwiać sprawy  
urzędowe przez Internet 
korzystając z Profilu 
Zaufanego.

178 tys. złożonych 
wniosków 500+

Prestiżowe nagrody i uznanie klientów Prestiżowe nagrody i uznanie klientów Prestiżowe nagrody i uznanie klientów Prestiżowe nagrody i uznanie klientów 
Najwięcej Najwięcej Najwięcej Najwięcej klientów logujących się klientów logujących się klientów logujących się klientów logujących się przez przez przez przez 

smartfonsmartfonsmartfonsmartfon lub lub lub lub tablet tablet tablet tablet –––– 22%22%22%22%1111

Umocnienie pozycji lidera cyfryzacji Umocnienie pozycji lidera cyfryzacji Umocnienie pozycji lidera cyfryzacji Umocnienie pozycji lidera cyfryzacji w w w w 
zakresie usług zakresie usług zakresie usług zakresie usług eeee----administracjiadministracjiadministracjiadministracji

Rośnie liczba wszystkich aktywnych mobilnych 
klientów (w tys.) 

Najlepsza bankowość 
mobilna 2016 (Mobile 
Trends Awards)

Mobilny Bank Roku 2016 
(Mobility Trends)

Wyróżnienie za najlepsze i 
najbardziej ergonomiczne 
kanały elektroniczne iPKO i 
IKO w konkursie Złoty 
Bankier 

Aplikacja IKO zdobywa 
prestiżowe nagrody 

Klienci PKO Banku Polskiego mogą 
dokonywać opłat w urzędach kodem 
BLIK z aplikacji IKO

Klienci Banku mogli skorzystać 
z uproszczonej drogi 
rozliczania podatku 
dochodowego. Blisko 14 tys. 
skorzystało z tej możliwości

Wygodne czasowe blokowanie kart 
płatniczych w IKO

Prawie 8-krotny wzrost 
transakcyjności BLIK rok do roku

1329
1652 1774

4Q 2015 4Q 2016 1Q 2017

+122 tys.
+324 tys.
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PKO Bank Polski wypracował najwyższy zysk netto w sektorze 
bankowym dynamicznie rozwijając działalność biznesową
(1Q 2017 r.)
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1 wyłączono 2 efekty: jednorazowe księgowanie składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków i efekt zmiany podejścia podatkowego do ujmowania składki na fundusz gwarancyjny
2 Bank 2 nie podał szczegółowych informacji o składkach; podany szacunek uwzględnia tylko koszty składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji.
3 C/I - relacja kosztów działania z amortyzacją za 4 ostatnie kwartały do wyniku na działalności biznesowej za 4 ostatnie kwartały (nie obejmuje kosztów podatku bankowego); obliczenia  PKO BP.

Wynik z podstawowej działalności biznesowej

Wskaźnik C/I3 – wartość (%) i zmiana r/r (p.p.)

Bank 2 Bank 3 Bank 4 Bank 5

5,9% 6,2%
5,9%

5,4%

8,0%
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357
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-11,6%

37,6%

-14,9%

0,5%

8,1%

Bank 2 Bank 3 Bank 4 Bank 5

2 756

1 729 1 689

1 105 99910,8%
8,3%

3,5%

19,9%
12,4%

Suma bilansowa

Zysk netto (po wyłączeniu efektu zmiany podejścia
do uwzględniania kosztów opłat na rzecz BFG1)

PKO Bank Polski najsilniejszej rozwijał działalność biznesową…

…wypracował najwyższy zysk netto w sektorze bankowym…

Bank 1 Bank 3 Bank 4 Bank 5

-7,6 p.p.
-8,3 p.p.

-7,3 p.p.

-5,1 p.p.

-3,7 p.p.

48%48% 43% 47% 50%

…osiągając solidny wynik na działalności podstawowej…

…także dzięki poprawie efektywności kosztowej



1Q'17 1Q'16
Zmiana 

r/r
Q1'17 Q4'16

Zmiana 

q/q

Wynik z odsetek 2 046 1 853 +10,4% 2 046 2 021 +1,2%

Wynik z prowizji 710 635 +11,8% 710 705 +0,7%

Wynik na działalności biznesowej 2 972 2 685 +10,7% 2 972 2 917 +1,9%

Koszty działania -1 563 -1 360 +14,9% -1 563 -1 456 +7,4%

Odpisy aktualizujące -391 -382 +2,4% -391 -421 -7,2%

Podatek od niektórych instytucji 
finansowych

-233 -148 +57,4% -233 -234 -0,5%

Zysk netto 525 639 -17,8% 525 593 -11,5%

Aktywa 288,5 267,1 +8,0% 288,5 285,6 +1,0%

Kredyty netto 200,6 187,9 +6,8% 200,6 200,6 -0,0%

Depozyty 207,1 194,9 +6,3% 207,1 205,1 +1,0%

Stabilne źródła finansowania 242,8 222,8 +8,9% 242,8 239,7 +1,3%

Kapitały własne 33,3 31,0 +7,4% 33,3 32,6 +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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Ewentualne różnice w sumach, udziałach i dynamikach wynikają z zaokrągleń kwot do milionów PLN oraz zaokrągleń udziałów procentowych w strukturach do jednego miejsca dziesiętnego



1Q'17 1Q'16
Zmiana 

r/r
Q1'17 Q4'16

Zmiana 
q/q

Wynik z odsetek 2 046 1 853 +10,4% 2 046 2 021 +1,2%

Wynik z prowizji 710 635 +11,8% 710 705 +0,7%

Wynik na działalności biznesowej 2 972 2 685 +10,7% 2 972 2 917 +1,9%

Koszty działania -1 406 -1 360 +3,4% -1 406 -1 456 -3,4%

Podatek od niektórych instytucji 
finansowych

-233 -222 +5,0% -233 -234 -0,5%

Zysk brutto 947 724 +30,8% 947 815 +16,1%

Zysk netto 691 565 +22,3% 691 593 +16,4%

ROE netto (%) 9,1 8,5 +0,6 pb. 8,5 7,3 +1,2 pb.

ROA netto (%) 1,1 1,0 +0,1 pb. 1,0 0,8 +0,2 pb.

C/I (%) 46,7 55,6 -8,9 pb. 47,3 49,9 -2,6 pb.
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Wyniki finansowe i podstawowe wskaźniki finansowe dla 
celów porównawczych1

(1) W I kwartale 2017 roku korekta ¾ składki BFG na fundusz restrukturyzacji banków oraz korekta efektu podatkowego na składce gwarantowania depozytów. W I kwartale 2016 roku 
ujęto cały podatek za 3 miesiące. C/I bez podatku bankowego

Pozycje z Pozycje z Pozycje z Pozycje z 
rachunku zysków rachunku zysków rachunku zysków rachunku zysków 

i i i i stratstratstratstrat
((((mln mln mln mln PLN)PLN)PLN)PLN)

Podstawowe Podstawowe Podstawowe Podstawowe 
wskaźniki wskaźniki wskaźniki wskaźniki 
finansowefinansowefinansowefinansowe
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Kredyty brutto wg linii biznesowych na 31.03.2017
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Trendy wolumenów według linii biznesowych
Dynamiczny wzrost wolumenów depozytów i kredytów brutto
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+6,2%
+0,2% +6,3%

+1,2%
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Podsumowanie wyników finansowych 

Wynik finansowy netto wypracowany w I kwartale 2017 roku wyniósł 525 mln PLN i 
był o 11,5 % niższy od uzyskanego w IV kwartale 2016 roku. Natomiast bez 
uwzględnienia wzrostu składek na BFG zysk w I kwartale byłby o 16,4% wyższy w 
porównaniu do IV kwartału

Solidny zysk netto

Skonsolidowany wynik na działalności biznesowej w I kwartale 2017 roku ukształtował 
się na poziomie blisko 3 mld PLN (+10,7% r/r), głównie w efekcie wzrostu wyniku 
odsetkowego o 10,4% r/r wynikającego ze wzrostu wolumenów kredytów i papierów 
wartościowych

Istotny wzrost 
przychodów

Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I w ujęciu rocznym) w I kwartale 2017 roku 
ukształtował się na poziomie 48,0%
Zwrot z kapitałów (ROE) na poziomie 11,4% 
Zwrot z aktywów (ROA) na poziomie 1,3% 

Wysoka 
efektywność 
działania

Solidna pozycja 
kapitałowa

Spadek kosztów 
ryzyka 

W porównaniu do IV kwartału 2016 roku koszt ryzyka w ujęciu kwartalnym spadł o 6 pb. 
do poziomu 74 pb.

Wskaźnik kredytów do stabilnych źródeł finansowania na poziomie 82,6%
Łączny współczynnik kapitałowy na poziomie 15,60 % a współczynnik kapitału Tier1 
14,77% (dla Banku odpowiednio: 16,94%  i 16,09%)

(1) bez podatku bankowego

1



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.

Ewentualne różnice w sumach, udziałach i dynamikach wynikają z zaokrągleń kwot do milionów złotych oraz zaokrągleń udziałów procentowych w strukturach do jednego 
miejsca dziesiętnego.

Zastrzeżenie
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