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Najważniejsze informacje



Znacząca poprawa wyników Grupy BOŚ 
w IIIQ 2022
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Wzrost wyniku z tytułu odsetek 

o 89% R/R (+235,6 mln zł)

Wyższa o 18% R/R sprzedaż kredytów 

proekologicznych (+216 mln zł R/R, 

udział w sprzedaży ogółem 47%, saldo 

portfela 5,2 mld zł, +15% R/R) 

501,7 mln115,9 mln
Wynik netto za I-IIIQ 2022 r. 115,9 mln zł, 

w samym IIIQ 2022 r. 32,0 mln zł, 

(84,1 mln zł bez „wakacji kredytowych”)

1 392 mln 6,9%
Ponad 2,5 - krotny wzrost wartości 

zwrotu z kapitału (ROE) z poziomu 

2,5% w 2021 r.  



Działalność biznesowa



Najważniejsze wydarzenia biznesowe 
w 3Q 2022
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Wakacje kredytowe i dodatkowe składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców znaczącym
obciążeniem. Bank jednorazowo ujął w wynikach trzeciego kwartału br. rezerwę w kwocie 52,1 mln
zł. przy założeniu, że skorzysta z nich 80% uprawnionych kredytobiorców. Poziom partycypacji
klientów banku w tym programie jest na poziomie 41% wg liczby umów kredytowych oraz 49%
wg ich wartości.

Aktualizacja strategii 2021 – 2023. Wynik na działalności bankowej 787 mln zł (wobec 734 mln
zł wg projekcji z czerwca br.), stopa zwrotu z kapitału (ROE) 9,2%. Zaktualizowana strategia
zakłada także spadek wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) do 52% na koniec 2023 r. (wobec
54% wg poprzedniej projekcji).

Bank opublikował raport ESG za 2021 rok. Prezentuje on wpływ BOŚ na otoczenie – w
szczególności w zakresie ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej
oraz ładu korporacyjnego – a także działania banku w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Druga edycji konferencji „Idea-Biznes-Klimat”. Wśród prelegentów znaleźli się prezesi
banków, liderzy biznesu oraz przedstawiciele organizacji branżowych, think tanków i świata
nauki. Celem konferencji jest merytoryczna dyskusja o roli przedsiębiorstw w
przeciwdziałaniu zagrożeniom związanym ze zmianami klimatu. Intencją BOŚ jest pokazanie
wzajemnych oddziaływań pomiędzy procesami klimatycznymi i biznesowymi.

BOŚ podpisał pierwsze umowy z Wykonawcami Dokumentacji Technicznej w ramach Inicjatywy 
ELENA. Nawiązanie współpracy umożliwi przygotowanie dla m.in. JST, małych i średnich 
przedsiębiorstw, spółek o średniej kapitalizacji, spółek komunalnych dokumentacji technicznej 
niezbędnej do realizacji inwestycji w obszarze modernizacji budynków z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii, budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych, modernizacji 
oświetlenia ulicznego, budowy i modernizacji systemów ciepłowniczych.



1 035 1 176 1 392

1 325

1 810 1 543

2 360

2 986 2 935

43,8%

39,4%

47,4%

I-IIIQ.20 I-IIIQ.21 I-IIIQ.22
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Sprzedaż kredytów (mln PLN)

Kredyty proekologiczne Kredyty pozostałe Udział kredytów proekologicznych

Utrzymanie sprzedaży kredytów proekologicznych w okresie I-IIIQ 2022 na poziomie powyżej analogicznych 
okresów 2020 oraz 2021 w warunkach ograniczonego popytu na kredyty na skutek zaistniałej sytuacji 
geopolitycznej w regionie, spowolnienia gospodarczego oraz wzrostu stóp procentowych.

Wzrost udziału kredytów proekologicznych 
w sprzedaży



129,3
144,2

I-IIIQ 2021 I-IIIQ 2022

Rozwój działalności biznesowej w Grupie
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3 205

4 506

I-IIIQ 2021 I-IIIQ 2022

145 179

I-IIIQ 2021 I-IIIQ 2022

Dom Maklerski BOŚ
liczba rachunków inwestycyjnych w tys.

Leasing
należności (wartość netto) w mln zł

+12%
+23%

Obroty faktoringowe
w mln zł

+41%

Znaczący wzrost skali działalności faktoringowej i leasingowej  oraz wzrost liczby rachunków maklerskich.



Wzrost skali aktywów kredytowych
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• Wzrost salda kredytowego R/R w zakresie kredytów obrotowych, terminowych i zielonych obligacji 
oraz faktoringu i leasingu.

• Obniżenie salda kredytów mieszkaniowych na skutek postępującej amortyzacji portfela, zwłaszcza 
w zakresie kredytów walutowych, przy ograniczonej sprzedaży nowych hipotek w 2022 r.

11 539 213
177

107 107 33
-229

-108
11 840

Kredyty
IIIQ 2021

   kredyty
obrotowe

   papiery
wartościowe
komercyjne

   należności
faktoringowe

   kredyty i
pożyczki

terminowe

   należności
leasingowe

   kredyty
mieszkaniowe

pozostałe Kredyty
IIIQ 2022

+301 mln zł



Wzrost rentowności aktywów kredytowych
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8 169

3 331

11 539

4 494

8 761

3 041

11 840

5 154

I-IIIQ 2021   I-IIIQ 2022 I-IIIQ 2021  I-IIIQ 2022 I-IIIQ 2021   I-IIIQ 2022 I-IIIQ 2021 I-IIIQ 2022

2,95% 2,65% 2,86% 3,33%

6,88%

4,73%

6,31%
7,31%

Klienci instytucjonalni Klienci detaliczni Piony razem Kredyty proekologiczne

I-IIIQ 2021  I-IIIQ 2022 I-IIIQ 2021  I-IIIQ 2022 I-IIIQ 2021  I-IIIQ 2022 I-IIIQ 2021  I-IIIQ 2022

Przychodowość = annualizowane
przychody odsetkowe (bez IKO) / saldo
średnie kredytów w okresie (dane
jednostkowe)

+3,93 bps +3,45 bps
Przychodowość portfela

Wolumen
portfela (mln zł)

-32

+2,08 bps

+2,6%

-8,7%+7,2%

Klienci
instytucjonalni

Klienci detaliczni Piony razem

+14,7%

Kredyty proekologiczne

+3,98 bps

Wzrost rentowności aktywów znacznie powyżej tempa wzrostu kosztów finansowania, z korzystnym 
wpływem na marżę odsetkową.



0,04%
0,52%

0,27%

1,66%

3,19%

1,70%

Depozyty bieżące Depozyty terminowe Pasywa ogółem

I-IIIQ 2021 I-IIIQ 2022 I-IIIQ 2021  I-IIIQ 2022 I-IIIQ 2021  I-IIIQ 2022 

Wyższe koszty finansowania
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Kosztowość = annualizowane koszty odsetkowe / saldo średnie w okresie (dla depozytów klientów, dane jednostkowe)

+1,62 bps

Kosztowość depozytów klientów oraz pasywów ogółem

+2,67 bps +1,43 bps

Wzrost kosztów finansowania związany z dostosowaniem oprocentowania depozytów do otoczenia 
wzrastających stóp procentowych od października 2021 r.



Wzrost marży odsetkowej od 2021 r. 

11

• Od początku 2021 r. odbudowa marżowości odsetkowej, głównie poprzez wzrost spreadu kredytowo-
depozytowego. 

• Poczynając od IVQ 21 dynamiczny wzrost marży odsetkowej wspierany wyższym poziomem stóp 
procentowych.

2,18% 2,01%
1,66% 1,66% 1,75% 1,82% 1,79%

2,18%

2,74%

3,53%
3,83%

2,92%

IQ.20 IIQ.20 IIIQ.20 IVQ.20 IQ.21 IIQ.21 IIIQ.21 IVQ.21 IQ.22 IIQ.22 IIIQ.22
bez WK

IIIQ.22
z WK

-0,91%
Wakacje 

Kredytowe * 

Marża odsetkowa
(wynik odsetkowy / aktywa)

* korekta wyniku odsetkowego z tytułu implementacji postanowień ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. 
o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom



Wyniki finansowe



Poprawa wyników finansowych
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Wynik netto (mln PLN)

Wynik netto za III kwartał br. powyżej wyników kwartalnych z poprzednich lat, pomimo korekty wyniku z tytułu 
bezkosztowego zawieszenia rat złotowych kredytów mieszkaniowych (tzw. „wakacje kredytowe”) w kwocie 
52,1 mln zł brutto oraz kosztów składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w kwocie
35,0 mln zł brutto (łącznie 70,6 mln zł netto).

2,1 4,7

23,9 16,7 23,4

60,5

32,0

IQ.21 IIQ.21 IIIQ.21 IVQ.21 IQ.22 IIQ.22 IIIQ.22

102,6

Wakacje 
kredytowe 
oraz FWK



Zmiana wyniku finansowego Grupy (mln zł) R/R
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30,7

235,6

-7,3

-2,2

-31,4

-91,8

-17,8

115,9

Wynik netto IH 2021

Wynik odsetkowy

Wynik prowizyjny

Pozostałe przychody

Koszty ryzyka kredytowego i prawnego (w tym duże TSUE)

Ogólne koszty administracyjne

Pozostałe obciążenia podatkowe

Wynik netto IH 2022

35 mln zł
FWK

15,0 mln zł
BFG

Zmiana 
R/R

Wynik netto I-IIIQ 2022

Wynik netto I-IIIQ 2021

+85,2
mln zł

1

1 Pozostałe przychody: dywidendy, wynik na instrumentach finansowych wycenianych wg wartości godziwej przez wynik finansowy, wynik
na inwestycyjnych papierach wartościowych, na rachunkowości zabezpieczeń, z pozycji wymiany, pozostałe przychody i koszty operacyjne.

-41,8



Współczynniki kapitałowe na bezpiecznych 
poziomach

15

Współczynnik kapitału Tier I

Bank oraz podmioty Grupy Kapitałowej utrzymały wskaźniki bezpieczeństwa na poziomie przewyższającym minimalne poziomy
regulacyjne i nie odnotowały znaczącego wpływu pandemii COVID-19 oraz wojny w Ukrainie na adekwatność kapitałową i płynność.

12,71%
Współczynnik kapitału Tier I - bez 

przepisów przejściowych MSSF 9

Łączny współczynnik kapitałowy

Łączny współczynnik kapitałowy -

bez przepisów przejściowych MSSF 9
13,67%

13,91% 12,95%



Biuro Komunikacji i Relacji Inwestorskich

Kontakt dla akcjonariuszy BOŚ S.A.:

walne.zgromadzenie@bosbank.pl

Kontakt dla analityków:

relacje.inwestorskie@bosbank.pl

Dziękuję za uwagę

mailto:walne.zgromadzenie@bosbank.pl
mailto:relacje.inwestorskie@bosbank.pl

