
 

 

 

Analiza porównawcza Grupy mBank S.A.  

i Commerzbank AG w latach 2004 - 2013 

 

Table&Graph prezentuje raport dotyczący sektora bankowego. W raporcie 

zestawiona została analiza Grupy mBank S.A. oraz spółki matki, 

niemieckiego Commerzbank AG. 

W raporcie między innymi: 

Analiza wyników Grupy mBank S.A. i Commerzbank AG  

w latach 2004-2013 

Porównanie wyników netto obu grup kapitałowych w badanym okresie wraz 

z jego składowymi (wynik odsetkowy oraz wynik z tytułu prowizji i opłat). 

Akcje i akcjonariat Grupy mBank S.A. i Commerzbank AG  

w latach 2004-2013 

Analizie poddane zostały akcjonariaty obu grup kapitałowych oraz jak 

zostały one wycenione przez rynek w badanym okresie. 

Analiza wskaźnikowa Grupy mBank S.A. oraz Commerzbank AG  

w okresie 2004-2013 

Analizie poddane zostały takie obszary jak adekwatność kapitałowa, 

płynność, czy rentowność. Porównane zostały również wskaźniki giełdowe 

obu grup kapitałowych (EPS, C/Z). 

Adekwatność kapitałowa mBanku i Commerzbanku w latach 2004-2013 

Analiza spełnienia wymogów kapitałowych przez oba banki w badanym 

okresie. 
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Analiza wyników Grupy mBank 

S.A. i Commerzbank AG w 

latach 2004-2013 

 

Analizę wyników obu instytucji 

finansowych warto poprzedzić 

zbadaniem wielkości aktywów, jakimi 

dysponowały w latach 2004 – 2013. 

Porównane zostaną wielkość 

aktywów Grupy mBank S.A. i 

Commerzbank AG oraz ich udział w 

aktywach całego sektora bankowego 

w Polsce i Niemczech. W celach 

porównawczych aktywa Grupy 

mBank S.A. zostały przeliczone na 

euro po kursach z dni bilansowych.  

Wszystkie dane zawarte w niniejszej 

pracy dotyczą Grupy mBank S.A.1 

oraz Commerzbank AG, ale w pracy 

wykorzystywane są naprzemiennie 

pełne nazwy lub w skrócie mBank, 

Commerzbank. 

Niniejsze dane dotyczące aktywów 

Grupy mBank S.A. i Commerzbanku 

AG zostały zestawione w tabeli i na 

wykresie obok. Analiza tych danych 

nasuwa trzy główne wnioski. Po 

pierwsze Grupę mBank S.A. i 

Commerzbank AG dzieli ogromna 

różnica pod względem wielkości 

aktywów, w roku 2013 polski bank 

dysponował aktywami o wartości 25 

mld euro natomiast Commerzbank 

posiadał 22-krotnie wyższe aktywa o 

wartości 550 mld euro.  

Po drugie Grupa mBank S.A. 

systematycznie zwiększa swoje 

aktywa, nawet w kryzysowych latach 

zwiększała wartość aktywów z 16 mld 

euro w 2007 do 20 w 2008.  

Trzecim wnioskiem jest to, że oba 

banki mają porównywalny udział w 

swoich krajach pod względem 

                                                           
1 Grupa mBank S.A. nazwa od 2013 r., 
wcześniej Grupa BRE Bank S.A. w skład, 
której wchodziły BRE Bank, Multi Bank 

wielkości aktywów. Udział ten 

oscyluje w granicach 7-8%.  

Analizując zmiany zachodzące w 

wysokości wyniku netto Grupy 

mBank S.A. w okresie 2004-2013 

możemy zaobserwować wyraźny 

trend rosnący, z wyłączeniem roku 

2009 i 2010 na które przypadał kryzys 

finansowy. Rok bazowy 2004 mBank 

zakończył stratą jednak od tego 

momentu sytuacja ta nie powtórzyła 

się nawet w czasie kryzysu. W 2013 

roku zysk netto mBanku wyniósł 292 

mln euro. W przypadku analizy 

oraz mBank. W dniu 25 listopada 2013 
roku nastąpiła reorganizacja i 

wyniku netto Commerzbanku 

zauważalne są dwa trendy, pierwszy 

to trend wzrostowy, w latach 2004-

2007 zysk netto zwiększył się z 475 

mln euro do blisko 2 mld euro, co 

oznacza wzrost w ciągu tych czterech 

lat o 305%. Porównując wyniki netto 

mBanku i Commerzbanku za okres od 

2004 do 2013 uwagę zwraca 

ogromna strata poniesiona przez 

Commerzbank w roku 2009, na 

kwotę 4,6 mld euro. Na wysokość tej 

straty wpłynęło kilka czynników, po 

pierwsze Commerzbank musiał 

dotychczasowe trzy banki przyjęły 
wspólną, istniejącą już markę mBank. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

mBank (mld euro) 8 8 11 16 20 20 23 22 25 25

Commerzbank (mld euro) 425 445 608 616 625 844 754 662 636 550
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odłożyć ponad 4 mld euro na rezerwy 

z tytułu ryzyka kredytowego, co z 

kolei wpłynęło negatywnie na wynik 

operacyjny, który wyniósł 

ostatecznie -2,3 mld euro. Do tego 

trzeba również dodać wydatki 

związane z restrukturyzacją w 

wysokości 1,6 mld euro, co w sumie 

przełożyło się na tak wysoką stratę. 

Rok 2009 był rokiem kryzysowym, 

jednak strata Commerzbanku wydaje 

się być naprawdę ogromną stratą, 

gdyż porównując ją ze stratą całego 

niemieckiego sektora bankowego w 

wysokości 7,4 mld euro oznacza, że 

strata Commerzbanku stanowi aż 

62% strat całego sektora. 

Podsumowując wyniki mBanku i 

Commerzbanku różnią  się od siebie 

przede wszystkim skalą ich wielkości, 

jednak w wyniku kryzysu z lat 

2008/09 Commerzbank nie może 

powrócić na ścieżkę generowania 

zysków sprzed kryzysu. Co więcej w 

ostatnich latach (poza rokiem 2010) 

utrzymuje się tendencja, że to 

właśnie mniejsza spółka, jaką jest 

mBank generuje większe zyski od 

Commerzbanku.  

Na wyniki instytucji finansowych, 

jakimi są mBank oraz Commerzbank 

w głównej mierze składają się wyniki 

generowane z tytułu odsetek oraz 

wyniki z tytułu prowizji i opłat. 

Wynika to ze specyfikacji działalności 

banków, które zarabiają głównie na 

udzielanych klientom 

oprocentowanych kredytach. 

Analizując wynik z tytułu odsetek 

mBanku na przestrzeni 10 lat, 

możemy stwierdzić, iż dynamika jego 

wzrostu jest znacznie wyższa od 

dynamiki wyniku z tytułu opłat i 

prowizji, co można zauważyć na 

podstawie krzywych prezentujących 

obie te wartości na wykresie poniżej.  

W 2004 roku wynik Grupy mBank z 

tytułu odsetek wynosił 122 mln euro 

a w 2013 537 mln euro (wzrost o 

340%), natomiast wynik z tytułu 

prowizji i opłat w 2004 roku wyniósł 

76 mln euro i wzrósł do 201 mln euro 

w 2013 (wzrost o 164%).  

W przypadku analizy wyników 

odsetkowy i tych z tytułu prowizji i 

opłat dla Commerzbanku podobnie 

jak w przypadku aktywów skala 

wielkości jest znacznie większa niż w 

przypadku Grupy mBank. Ogólny 

trend dla obu wyników jest rosnący, 

jednak od roku 2010 widać wyraźne 

spowolnienie i spadki. Ciekawym jest 

wzrost wyniku z tytułu odsetek w 

2009 roku o 520% względem roku 

poprzedniego do 7,2 mld euro, 

podczas gdy dynamika kredytów w 

tym okresie wyniosła 24%.  

Warto również zauważyć, że 2009 był 

rokiem kryzysowym a Commerzbank 

zamknął go stratą w wysokości 4,6 

mld euro. Oznaczać to mogło, że w 

czasie kryzysu kredyty udzielane były 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań rocznych obu spółek 
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na wyższy procent, co spowodowało 

tak wysoki wynik odsetkowy, jednak 

kredyty te były bardziej ryzykowne, 

ponieważ rezerwy z tytułu ryzyka 

kredytowego w tym roku wyniosły aż 

4,2 mld euro.  

Podsumowując wyniki z tytułu 

odsetek oraz wyniki z tytułu prowizji i 

opłat wzrosły na przestrzeni 10 lat dla 

obu analizowanych instytucji 

finansowych, jednak w przypadku 

wyników Commerzbanku AG od roku 

2009 zaczęła się tendencja 

spadkowa.  

Drugim wnioskiem jest to, iż z 

biegiem czasu rośnie dystans 

pomiędzy wielkościami wyników 

osiąganych z tytułu odsetek a tymi z 

tytułu prowizji i opłat. Na przykładzie 

mBanku w roku 2004 wynik z tytułu 

prowizji i opłat stanowił 62% wyniku 

z tytułu odsetek natomiast w roku 

2013 stosunek ten zmalał do 38%. 

Taka sama tendencja jest zauważalna 

w przypadku Commerzbanku, w roku 

2004 wynik z tytułu prowizji i opłat 

stanowił 75% wyniku z tytułu odsetek 

a w roku 2013 już tylko 52%. 
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Akcje i akcjonariat Grupy mBank 

S.A. i Commerzbank AG w latach 

2004-2013 

 

Analizując oba banki mBank i 

Commerzbank warto wziąć pod 

uwagę strukturę właścicielską oraz to 

jak kształtowały się kursy akcji obu 

banków. Oba banki są powiązane ze 

sobą, gdyż Commerzbank AG jest 

głównym udziałowcem Grupy mBank 

S.A. Strategiczna współpraca 

pomiędzy oboma instytucjami trwa 

od 1995 roku, kiedy to Commerzbank 

posiadał 21% udziałów w polskim 

banku, zwiększając ten udział do 50% 

w roku 2000 aż do 69,6% na koniec 

20132. Na podstawie danych ze 

sprawozdania zarządu Grupy mBank 

S.A. za rok 2013 akcjonariat 

kształtował się następująco, 

akcjonariuszem większościowym był 

Commerzbank(69,6%), natomiast 

pozostałe 30,4% było w wolnym 

obrocie z dominującym udziałem 

dwóch inwestorów z sektora 

finansowego, ING OFE (5,76%) oraz 

AVIVA OFE Aviva BZ WBK(5,11%). 

                                                           
2 Na podstawie Sprawozdania Zarządu z 
działalności Grupy mBanku S.A. w 2013 
roku, str. 38 

Pozostali akcjonariusze nie 

przekraczali 5% głosów na walnym 

zgromadzeniu. Skład akcjonariatu 

mBank został przedstawiony na 

wykresie.  

Kurs akcji mBank na przestrzeni 10 lat 

jest mocno skorelowany z sytuacją 

gospodarczą Polski. Na podstawie 

analizy kursu akcji mBanku możemy 

zaobserwować podobne trendy, co 

dla całej gospodarki, tzn. okres 

wzrostów do końca 2007 roku, po 

którym nastąpiło załamanie 

następnie okres post kryzysowy pod 

koniec 2009 roku. Patrząc na sytuację 

giełdową banku na przestrzeni 10 lat 

możemy powiedzieć, iż mBank 

dobrze się rozwija, co przekłada się 

na cenę jego akcji, na początku 2004 

roku cena akcji wynosiła 93,7 zł, w 

szczytowym momencie w roku 2007 

było to natomiast 600 zł za jedną 

akcję, natomiast na koniec 2013 roku 

cena akcji ustaliła się na poziomie 

500 zł. Oznacza to, że od 2004 roku 

do końca 2013 cena akcji wzrosła o 

434%. Akcje mBanku za okres 2004-

2013 zostały przedstawione na 

powyższym wykresie. O dobrej z 

punktu widzenia akcjonariuszy 

sytuacji banku świadczy również 

rosnąca linia trendu, co oznacza, że w 

długim okresie na akcjach mBank 

można zarobić, uwzględniając, że w 

ciągu tej dekady mieliśmy do 

czynienia z kryzysem finansowym i 

załamaniem na giełdach. O tym, że 

akcje mBank są dobrą inwestycją 

długoterminową może również 

świadczyć to, iż dwoma największymi 

akcjonariuszami (pomijając 

Commerzbank) są otwarte fundusze 

emerytalne, które ze względu na 

swoją specyfikę inwestują w spółki 

rentowne w długim okresie oraz o 

wyższym poziomie bezpieczeństwa.  

Liczba akcji wyemitowanych przez 

Grupę mBank S.A. w 2004 roku 

wynosiła 28 713 125 akcji a w roku 

2010 zostały wyemitowane nowe 

akcje i na koniec 2010 roku ich liczba 

wzrosła do ponad 42 mln. Zdarzenie 

to spowodowało zwiększenie 
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kapitałów własnych Grupy, (co za 

pewne było zamierzonym skutkiem 

tego działania). Liczbę akcji Grupy 

mBank S.A. prezentuje wykres obok. 

Akcjonariat Commerzbanku różni się 

pod względem swojej struktury od 

struktury akcjonariatu mBanku. 

Pierwszą widoczną różnicą jest to, że 

17% udziałów posiada państwo 

niemieckie(Bund), większymi 

udziałowcami są Black Rock oraz 

Capital Group (oboje po 5%), 

natomiast aż 73% udziałów jest w 

rękach inwestorów indywidualnych i 

instytucjonalnych. Oznacza to, że 

akcjonariat Commerzbanku jest 

mocno rozdrobniony, a największym 

pojedynczym akcjonariuszem jest 

państwo niemieckie. Struktura 

akcjonariatu została zaprezentowana 

na wykresie. 

  

Akcje Commerzbanku w 

przeciwieństwie do swojej spółki 

córki mBanku w długim okresie nie 

dały zarobić inwestorom. Główna 

różnica polega na tym, że po okresie 

kryzysowym z lat 2008-2009 akcje 

Commerzbank nie powróciły do 

poziomów sprzed kryzysu, co więcej 

                                                           
3 Liczba akcji wyemitowanych na 
31.12.2012: 5 828 320 504 sztuk plus 

z roku na rok było coraz gorzej. Na 

początku roku 2004 cena akcji 

Commerzbank wynosiła 94,53 euro, 

a w szczytowym momencie w 2007 

roku 223,98 euro za akcję. Od tego 

momentu akcje spadały, by na koniec 

2013 roku wynosić jedynie 11,71 

euro. Oznacza to, że w ciągu dekady 

akcje Commerzbanku spadły o 88%. 

Co więcej wysoka cena akcji z lat 

2006-2007 może rodzić wątpliwości 

o zasadność tak wysokiego poziomu 

cen, które mogły być wynikiem 

spekulacji.  

W 2004 roku liczba akcji 

wyemitowanych przez 

Commerzbank AG wynosiła blisko 

600 mln, w 2009 roku poprzez emisję 

akcje własne 1 193 353 sztuk, co daje 
łączną wartość 5 829 513 857 sztuk. 

nowych akcji ich liczba wzrosła do 

1 181 352 926. W roku 2011 została 

przeprowadzona duża emisja, po 

której liczba wyemitowanych akcji 

wzrosła do 5 113 429 053 sztuk. W 

roku 2012 doszło do kolejnej emisji, 

po której liczba akcji wzrosła do 

5 829 513 857 sztuk. W roku 2013 

doszło do gwałtownego spadku liczby 

wyemitowanych akcji. Zostało to 

spowodowane poprzez decyzję o 

konsolidacji kapitałowej akcji 

Commerzbank AG, która odbyła się w 

stosunku 10:1. Po konsolidacji liczba 

akcji spadła do 582 951 385 sztuk3, a 

następnie została przeprowadzona 

17%
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nowa emisja, po której liczba akcji 

zwiększyła się do 1 138 506 941 na 

31.12.2013 roku.  

Na poniższym wykresie zostały 

zestawione kursy giełdowe Grupy 

mBank S.A. oraz Commerzbank AG. 

W celach porównawczych oba kursy 

zostały zaprezentowane w jednej 

walucie, euro4.  

Jak widać na wykresie do drugiej 

połowy 2008 roku kurs 

Commerzbank AG był znacznie 

wyższy niż Grupy mBank S.A. W 

latach 2009 do końca 2010 roku 

kursy oscylowały na podobnym 

poziomie od 20 do 60 euro. Jednak 

od końca 2010 roku widać wyraźny 

trend wzrostowy w przypadku akcji 

Grupy mBank S.A. natomiast kurs 

akcji Commerzbank AG obrał 

dokładnie odwrotny kierunek i w 

2013 roku jego akcje spadły poniżej 

10 euro. Z kolei akcje polskiego 

banku wzrosły do ponad 120 euro na 

koniec 2013 roku. Relacje te zostały 

przedstawione na poniższym 

wykresie. 

Podsumowując, okres kryzysu bardzo 

mocno wpłynął na wycenę giełdową 

Commerzbank AG. Spółka, której 

akcje przed kryzysem z lat 2008/09 

kosztowały nawet 223 euro za akcje, 

w roku 2013 jest wyceniana przez 

rynek w granicach 10 euro za akcje. 

Jest to ogromny spadek i 

akcjonariusze, którzy zakupili akcje 

Commerzbanku, jako inwestycję 

długoterminową ponieśli duże straty.  

Z kolei akcje mBanku mogły dać 

zarobić akcjonariuszom w tym 

okresie (wyłączając spadki w okresie 

kryzysu) i mogą być dobrym 

instrumentem do inwestycji 

długoterminowej, czego dowodem 

jest to, że w skład akcjonariatu w 

                                                           
4 kurs akcji Grupy mBank S.A. został 
przeliczony po średnim kursie NBP na 
dany dzień. 

2013 roku powyżej 5% udziałów 

miały dwa otwarte fundusze 

emerytalne, których specyfika 

działania powoduje, że inwestują one 

w spółki stabilne dające zarobić w 

długiej perspektywie. Patrząc na 

wykres poniżej można dojść do 

wniosku, iż w ostatnich latach rynek 

lepiej wycenia polski bank niż jego 

niemieckiego właściciela.  
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Analiza wskaźnikowa Grupy 

mBank S.A. oraz Commerzbank 

AG w okresie 2004-2013 

 

Analiza wskaźnikowa jest częścią 

szerszej analizy finansowej danego 

przedsiębiorstwa czy w tym 

przypadku instytucji finansowej, 

jakimi są banki. Stanowi pogłębioną 

analizę konkretnego obszaru w celu 

oceny danej instytucji. Wśród nich 

możemy wyróżnić cztery główne 

obszary: 

 Wypłacalność 

 Płynność 

 Efektywność działania banku 

 Wartość rynkowa (giełdowa) 

Analiza ta będzie rozpatrywana w 

dwóch ujęciach, pierwszy to analiza 

trendu, czyli tzw. analiza pozioma, 

która pokazuje jak zmieniają się dane 

wartości wskaźników na przestrzeni 

lat. Drugie ujęcie to analiza 

porównawcza, ponieważ analizie 

poddane zostaną dane dotyczące 

dwóch banków mBanku i 

Commerzbanku. Szczególnie ważna 

w procesie analizy wskaźnikowej jest 

odpowiednia interpretacja 

omawianych wskaźników, gdyż 

błędna interpretacja może prowadzić 

do nieprawidłowych wniosków na 

temat ogólnej kondycji finansowej 

analizowanej instytucji. Okres 

analizy, tak jak w całej niniejszej 

pracy dotyczy lat 2004-2013.  

Pierwszym obszarem do analizy jest 

wypłacalność. Wskaźnik 

wypłacalności, o którym będzie teraz 

mowa jest szczególnie związany z 

tematem adekwatności kapitałowej i 

regulacjami podjętymi przez 

Bazylejski Komitet Nadzoru 

Bankowego. Współczynnik 

wypłacalności CAR (Capital Adequacy 

Ratio) prezentuje stosunek funduszy 

własnych (kapitał Tier 1 + kapitał Tier 

2) do aktywów ważonych ryzykiem. 

Minimalna wartość tego wskaźnika 

wynosi 8%, a im jest wyższy tym bank 

uważany jest za bezpieczniejszy pod 

względem kapitałowym. 

Na powyższym wykresie zostały 

zaprezentowane wartości 

współczynnika wypłacalności dla 

mBanku oraz Commerzbanku. Od 

razu można zauważyć, że oba banki 

spełniały minimalny wymóg, (co 

najmniej 8%) przez cały analizowany 

okres. Po drugie w obu przypadkach 

widać znaczącą poprawę tego 

wskaźnika na przestrzeni 10 lat. W 

roku bazowym tej analizy (2004), 

współczynnik dla mBank wynosił 

zaledwie 10,03% i był niższy niż ten 

dla Commerzbanku, który w tym 

okresie odnotował 12,6%. Jednak w 

roku 2013 mBank osiągnął wartość 

współczynnika wypłacalności o 

ponad 9 punktów procentowych 

wyższą, a co więcej wartość tego 

współczynnika przewyższyła tę dla 

Commerzbanku. Na podstawie 

analizy tego wskaźnika możemy 

wnioskować, iż mBank nieznacznie, 

ale lepiej, podniósł jakość i wielkość 

kapitałów niż jego spółka „matka”.  

Grupa mBank S.A. zanotowała 

największą zwyżkę wskaźnika w roku 

2010 (wzrost o 4,4 pkt 

procentowego) w stosunku do roku 

poprzedniego. Osiągnęła to poprzez 

podniesienie kapitałów, co z kolej 

osiągnęła za pomocą zwiększenia 

liczby akcji z 29,7 mln w 2009 do 42,1 

mln akcji na koniec 2010 roku. W 

przypadku Commerzbanku zmiany te 

są raczej dosyć regularne a 

zwiększenie liczby akcji w 2011 roku 

nie wpłynęło znacząco na zmianę 

wskaźnika wypłacalności (zmiana o 

0,2 pkt procentowe w 2011 roku w 

stosunku do roku poprzedniego). 

Kolejnym obszarem poddanym 

analizie będzie płynność finansowa 

obu banków. W tym celu zbadane 

zostaną dwa wskaźniki, wskaźnik 

płynności bieżącej wg MFW oraz 

wskaźnik kredyty do depozytów. 

Pierwszy ze wskaźników jest liczony, 

jako stosunek sumy środków 

pieniężnych oraz należności od 

banków do zobowiązań ogółem. Im 

wartość tego wskaźnika większa tym 

lepsza jest sytuacja płynnościowa 

danego banku. 

Na poniższym wykresie 

przedstawione zostały wartości tego 

współczynnika dla mBanku i 

Commerzbanku za lata 2004-2013. 

To, co od razu możemy zaważyć to 

wyraźny trend spadkowy wskaźnika 

w przypadku obu instytucji. Oznacza 

to, że poziom środków pieniężnych 

10,03%
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0%

5%

10%

15%

20%

25%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Współczynnik wypłacalności Grupy mBank S.A. i Commerzbank 
AG w latach 2004-2013

mBank Commerzbank

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych obu spółek 
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jak i należności od banków zmniejsza 

się w stosunku do rosnących 

zobowiązań.  

Wartym zaznaczenia jest fakt, iż w 

przypadku Commerzbanku trend 

możemy podzielić na dwie fazy. 

Pierwsza to okres do 2008 roku, kiedy 

wartość wskaźnika płynności bieżącej 

wg MFW spada oraz drugi od roku 

2009 trend rosnący jednak w trakcie 

całego dziesięciolecia odnotowany 

zostaje spadek o 0,1 w stosunku do 

roku bazowego 2004.  

W przypadku mBanku trend 

spadkowy jest znacznie wyraźniejszy 

i ciągły. W ciągu analizowanego 

okresu wartość wskaźnika spadła z 

0,27 do 0,05 co oznacza bardzo niski 

poziom płynności. Tak niekorzystną 

zmianę wskaźnika spowodowało 

nieproporcjonalne zwiększenie 

zobowiązań wobec utrzymywanych 

środków pieniężnych w kasie oraz 

należności od banków. W roku 2004 

wysokość środków pieniężnych 

wynosiła 734 tys. zł, należności od 

banków wynosiły 6,9 mln zł a 

zobowiązania 28,6 mln zł, natomiast 

w roku 2013 wartości te 

prezentowały się następująco, 

wysokość środków pieniężnych 

wynosiła 1,7mln zł, należności od 

banków wynosiły 3,5 mln zł a 

zobowiązania 94 mln zł5. Oznacza to, 

że zobowiązania wzrosły w tym 

czasie o 229% podczas, gdy środki 

pieniężne wzrosły zaledwie o 125% a 

należności od banków spadły o 

połowę. Zmiany te tłumaczą spadek 

wartości wskaźnika płynności 

bieżącej wg MFW dla mBanku. 

Drugim wskaźnikiem obrazującym 

sytuację płynnościową banku jest 

wskaźnik kredyty do depozytów. 

Wskaźnik ten uwzględnia w sobie 

dwie pozycje bilansowe banków i jest 

                                                           
5 Dane na podstawie sprawozdań 
finansowych z 2004 i 2013 grupy mBank 
(wcześniej BRE) 

on liczony, jako stosunek wartości 

kredytów i pożyczek udzielonych 

klientom do zobowiązań wobec 

klientów (depozytów). Uznaje się, że 

wskaźnik ten powinien dążyć do 1 

(lub 100%), czyli wartość udzielonych 

kredytów powinna równoważyć się z 

przyjętymi przez bank depozytami.  

Poniższy wykres przedstawiają 

fluktuacje tego wskaźnika. W 

przypadku mBanku możemy mówić o 

trendzie rosnącym, w roku bazowym 

2004 wartość wskaźnika wyniosła, 

90% (czyli mBank dysponował 

większymi depozytami niż udzielił 

kredytów klientom), natomiast w 

roku 2013 wskaźnik ten wynosił już 

111%. Największą zmianę wskaźnika 

mBank odnotował w roku 2008, 

wzrost o 34 pkt procentowe. Wzrost 

ten został spowodowany wzrostem 

udzielonych kredytów o 55% w 

stosunku do roku 2007, podczas gdy 

depozyty wzrosły jedynie o 17%, co 

zaważyło na tak wysokiej wartości 

wskaźnika. Stosunek udzielonych 

kredytów do depozytów na poziomie 

138% oznacza niezdrową sytuację, 

ale w kolejnych latach widać 

systematyczną poprawę i osiągnięcie 

wskaźnika na poziomie 111%. Jest to 

ciągle wysoki poziom tego wskaźnika 

gdyż, jak już wcześniej zostało 

wspomniane za najlepszą wartość 
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tego wskaźnika uznaje się około 

100%.  

W przypadku Commerzbanku 

widzimy natomiast trend spadkowy 

analizowanego wskaźnika. W 2004 

wynosił on 129% natomiast w 2013 

89%. Najwyższą wartość wskaźnika 

Commerzbank odnotował w roku 

2006, 209% wobec 149% w roku 

poprzednim. Wzrost ten został 

spowodowany przeprowadzoną w 

tym roku akcją kredytową i wzrostem 

udzielonych kredytów o 92% w 

stosunku do roku 2005, podczas gdy 

depozyty wzrosły jedynie o 37%. 

Sytuacja, w której wartość kredytów 

udzielonych przewyższa ponad 

dwukrotnie wartość depozytów 

oznacza, że bank mógł udzielać 

kredytów bez pokrycia, co mogło się 

przełożyć na zły stan płynnościowy. 

Kolejnym obszarem analizy jest 

efektywność obu instytucji. W 

ramach analizy efektywności zostaną 

zbadane trzy podstawowe wskaźniki: 

zwrot z aktywów (RoA – return on 

assets), wskaźnik zwrotu z kapitału 

(RoE – return on equity) oraz 

wskaźnik koszty do dochodów. 

Pierwszy wskaźnik RoA wyrażany 

jest, jako stosunek zysku netto do 

wysokości średniego stanu aktywów 

w danym roku. Wskaźnik ten 

pokazuje jak efektywnie zostały 

wykorzystane aktywa przez daną 

instytucję.  

Wskaźnik RoA dla mBanku na 

przestrzeni analizowanego 

dziesięciolecia jest wyższy od tego 

dla Commerzbanku przez cały okres 

poza 2004 rokiem, kiedy to mBank 

odnotował stratę a co za tym idzie 

wartość wskaźnika wyniosła -0,88%. 

Warto odnotować, że średnia 

wartość zwrotu z aktywów w latach 

2004 – 2013 dla Grupy mBanku S.A. 

wyniosła 0,85% podczas gdy dla 

Commerzbanku 0,08%. Oznacza to, 

że niemiecki bank charakteryzuje się 

bardzo niskim zwrotem z aktywów, 

bliskim zeru. W okresie kryzysowym 

w latach 2008-2009 wskaźnik w obu 

przypadkach odnotował spadki. W 

2009 roku wynosił on odpowiednio 

0,16% dla mBanku i -0,63% dla 

Commerzbanku (strata na poziomie 

4,6 mld euro). Wartości wskaźnika 

zwrotu z aktywów dla obu banków 

zostały przedstawione na wykresie 

powyżej. 

W celu lepszej oceny efektywności 

obu analizowanych instytucji 

finansowych warto zestawić wartości 

wskaźnika RoA tych banków z 

wartościami dla całego sektora 

bankowego odpowiednio w Polsce i 

Niemczech. Jak widzimy na wykresie 

poniżej wskaźnik RoA mBanku 

znajduje się na niższym poziomie niż 

wskaźnik dla całego sektora 

bankowego w Polsce i dopiero w roku 

2011 zrównał się z nim a w latach 

2012 i 2013 nieznacznie go 

przewyższa. Wyraźniej widoczny jest 

spadek wskaźnika w kryzysowym 

roku 2009, jednak na podstawie 

wartości tego wskaźnika możemy 

stwierdzić, iż mBank bardziej odczuł 

skutki kryzysu finansowego (na tle 

polskiego sektora) gdyż jego 

wskaźnik zwrotu z aktywów wyniósł 

zaledwie 0,16% względem 0,82% dla 

całego polskiego sektora bankowego.  

-0,88%

1,17%

0,12% 0,03%

-1,50%

-1,00%

-0,50%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

RoA netto Grupy mBank S.A. i Commerzbank AG w latach 2004-
2013

mBank Commerzbank

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych obu spółek 

 

0,16%

0,82%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

mBank Polski sektor bankowy

Zestawienie RoA netto Grupy mBanku S.A. na tle polskiego sektora 

bankowego oraz Commerzbank AG na tle niemieckiego sektora bankowego 

w latach 2004-2013 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych obu spółek 

 

-0,63%

-0,10%

-0,8%

-0,6%

-0,4%

-0,2%

0,0%

0,2%

0,4%

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

Commerzbank Niemiecki sektor bankowy

10 



MARZEC 2016                                                                                                               Table&Graph | Sektor Bankowy   

  
Efektywność wykorzystania aktywów 

przez Commerzbank od załamania 

gospodarczego z lat 2008/09 wypada 

znacznie poniżej wyników 

generowanych przez cały niemiecki 

sektor bankowy. W latach 2004-2008 

wskaźnik RoA dla Commerzbanku 

oscylował na poziomie osiąganym 

przez cały niemiecki sektor a w latach 

2007-2008 nawet go przewyższał.  

Jednak w kryzysowym roku 2009 RoA 

Commerzbanku wyniósł -0,63%, 

podczas gdy dla sektora „jedynie” 

0,10%. Na tak fatalny wynik 

Commerzbanku wpłynęła strata 

rzędu 4,6 miliarda euro natomiast 

cały sektor stracił nieco ponad 7,4 

mld euro, co oznacza, że ponad 

połowa straty sektora przypadła na 

Commerzbank.  

Po fatalnym roku 2009 nastąpiło 

krótkotrwałe polepszenie sytuacji, co 

spowodowało osiągnięcie RoA na 

poziomie 0,2%, nieznacznie wyższy 

niż ten dla całego sektora. Była to 

jednak krótkotrwała poprawa, gdyż 

w latach kolejnych od 2011 wskaźnik 

dla Commerzbanku jest znacznie 

poniżej tego dla całego sektora i w 

latach 2011-2013 oscyluje niemal w 

granicach bliskich zeru.  

Na podstawie tej analizy możemy 

wysnuć dwa wnioski, pierwszy to to, 

że zarówno mBank na tle 

Commerzbanku jak i cały polski 

sektor bankowy na tle niemieckiego 

osiąga znacznie wyższy zwrot z 

aktywów. Drugim wnioskiem jest to, 

że mBank i polski sektor na tle 

konkurentów z Niemiec mniej stracili 

w trakcie kryzysu, co odzwierciedla 

się w wartościach tego wskaźnika. 

Polski sektor w kryzysowym roku 

2009 osiągnął RoA netto na poziomie 

0,82% czyli wynik, którego niemiecki 

sektor nie generował nawet w latach 

prosperity przed 2008 rokiem. 

Kolejnym wskaźnikiem mierzącym 

skalę efektywności jest RoE, czyli 

wskaźnik zwrotu z kapitałów. 

Prezentuje on jak dana instytucja 

wykorzystała kapitały własne. 

Wskaźnik obliczany, jako stosunek 

zysku netto do średniego stanu 

kapitałów własnych. Im wyższa 

wartość tego wskaźnika tym lepiej 

zostały wykorzystane kapitały 

własne.  

W roku bazowym 2004 wartość RoE 

netto dla mBanku wynosiła -16,19% 

co było spowodowane stratą 291 mln 

zł. Najwyższą wartość wskaźnik 

osiągnął w roku 2007 blisko 25%, na 

co złożył się zysk w wysokości 748 

mln złotych (wzrost o 68% w 

stosunku do roku poprzedniego), 

natomiast w roku kryzysowym 2009 

RoE spadł do 3,14%. Warto jednak 

zauważyć, że poza rokiem 2004 przez 

cały okres analizy wartość wskaźnika 

dla mBanku była wyższa od tego dla 

jej niemieckiego właściciela.  

W przypadku wskaźnika rentowności 

kapitałów Commerzbank najniższą 

wartość zanotował w roku 2009 

blisko -20%. Natomiast podobnie jak 

w przypadku RoA po okresie 

kryzysowym nastąpił krótkotrwały 

wzrost, a w latach kolejnych 

rentowność kapitałów 

Commerzbanku znajduje się poniżej 

1%, co świadczy o bardzo nikłej 

efektywności banku. Wnioski są 

podobne jak w przypadku analizy 

poprzedniego wskaźnika 

efektywności, mBank osiągał wyższą 

rentowność kapitałów od 

Commerzbanku, co więcej w 

ostatnich latach analizy wskaźnik dla 

niemieckiego banku spadł znacznie 

poniżej 1%, co jest bardzo złym 

wynikiem i oznacza, że 

Commerzbank jest w ostatnich latach 

nierentowny.  

Kolejnym z analizowanych 

wskaźników efektywności jest 

wskaźnik kosztów do dochodów. 

Obrazuje on jak duży udział w 

wypracowanym dochodzie stanowią 

koszty (koszty administracyjne + 

amortyzacja). Im mniejsza wartość 

tego wskaźnika tym lepiej, koszty 

mają mniejszy udział w dochodzie 

generowanym przez dane 

przedsiębiorstwo.  

Na poniższym wykresie zostały 

przedstawione wartości tego 

wskaźnika dla mBanku i 

Commerzbanku w latach 2004 – 

2013. To, co od razu można zauważyć 

to fakt, iż przez prawie cały okres 

(poza 2004/05 r.) relacja kosztów do 

dochodów dla Grupy mBank S.A. jest 

znacząco niższa od tej dla 

Commerzbanku. W roku 2011 doszło 

do sytuacji gdzie wartość wskaźnika 

Commerzbanku była blisko 

dwukrotnie wyższa od tej mBanku. 

Wskaźnik kosztów do dochodów na 

-16,19%

3,14%
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5,11%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych obu spółek 

 

11 



MARZEC 2016                                                                                                               Table&Graph | Sektor Bankowy   

  
poziomie 80% oznacza, że niemiecki 

bank działa bardzo nieefektywnie i 

jego działalność jest kosztowna. 

Ogólny trend dla Grupy mBank S.A. 

jest korzystny, ponieważ widać 

wyraźną poprawę wskaźnika w roku 

2013 wynosił on 43,6% względem 

56% w roku 2009. Oznacza to, że 

działalność mBanku nie jest tak 

kosztowna jak w przypadku 

Commerzbanku, gdzie wskaźnik 

kosztów do dochodów w roku 2013 

wynosił 73,3% co oznacza, że 

wskaźnik ten jest wyższy o 40% od 

tego dla polskiego banku. 

Analiza tego wskaźnika pokazuje 

jedną z przyczyn problemu 

nieefektywności Commerzbanku, 

które zostały już pokazane na 

podstawie analizy wskaźników RoA i 

RoE. Niemiecki bank wykazuje 

bardzo duży udział kosztów w 

stosunku do dochodów, co nie 

pozwala mu na generowanie 

odpowiednio wysokich zysków, aby 

spółka mogła być bardziej rentowna.  

Następnym z analizowanych w tej 

części pracy wskaźników będzie 

giełdowy wskaźnik zysk(netto) na 

jedną akcję EPS (earnings per share). 

Wskaźnik ten prezentuje stosunek 

zysku netto do liczby akcji 

wyemitowanych. Wskaźnik ten 

pozwala na ocenę opłacalności 

inwestycji w akcje danej spółki pod 

względem zysków, jakie ona 

generuje.  

Analizując EPS dla obu banków od 

razu widać dwie różne tendencje, 

trend dla mBank jest rosnący 

natomiast dla Commerzbank 

malejący. W roku 2004 zysk na jedną 

akcję mBanku wynosił -2,64 euro, co 

wynikało ze straty, jaką odnotował w 

tym roku, natomiast w kolejnych 

latach zauważyć można wyraźną 

tendencję wzrostową przerwaną 

dopiero w kryzysowym roku 2009. W 

roku 2010 mBank zwiększył liczbę 

wyemitowanych akcji z 29,7 mln do 

42 mln akcji, jednak pomimo tego 

osiągnął dobry wynik na poziomie 

4,42 euro zysku netto na jedną akcję. 

W kolejnych latach zysk na akcję rósł 

i w 2013 roku wyniósł 6,90 euro na 

akcję. Oznacza to, że warto było 

zainwestować w akcje mBanku, co 

zresztą przełożyło się na kurs jego 

akcji.  

Wskaźnik EPS Commerzbanku można 

podzielić na dwa okresy, przed 

kryzysem i po kryzysie z lat 2008/09. 

Do roku 2008 wskaźnik ten rósł z 

poziomu 0,66 euro zysku netto na 

akcję do 2,92 euro w 2007. Jednak w 

trakcie kryzysu wartość wskaźnika 

zmalała do zera a w roku 2009 

osiągnęła -4,40 euro zysku na akcję. 

W okresie od 2009 do 2012 

trzykrotnie dokonywano emisji 

nowych akcji. Jednak w latach 2011 -

2013 wskaźnik ten oscyluje w 

granicach bliskich zeru (0,09 euro 

zysku netto na akcje zwykłą). Dane te 

również mają swoje odzwierciedlenie 

w kursie akcji Commerzbank AG gdyż 

kurs akcji w latach 2011- 2013 spada. 

Po analizie wskaźnika zysk na akcję 

można przeanalizować kolejny ze 

wskaźników giełdowych, cena do 

zysku (C/Z). Budowa wskaźnika 

wygląda następująco, jest to 

stosunek ceny akcji na dany dzień do 

zysku na jedną akcję. Interpretacja 

niniejszego wskaźnika wskazuje na 

to, iż im niższa wartość wskaźnika 

tym inwestycja w akcje wydaje się 

być korzystniejsza, co wynika z 

budowy wskaźnika, im wyższy zysk 

tym większy mianownik, co 

przekłada się na pomniejszenie 

właściwego wskaźnika. Jednak zbyt 
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niski poziom wskaźnika może 

świadczyć o niedowartościowaniu 

akcji spółki, a z kolei zbyt wysoka 

wartość świadczyć może o 

przewartościowaniu akcji czy 

spekulacji. W celu stwierdzenia czy 

dane akcje są przewartościowane lub 

niedowartościowane na podstawie 

analizy wskaźnika cena/zysk należy 

porównać wartości wskaźnika z 

wartościami dla grupy referencyjnej z 

branży analizowanej spółki(ustalić 

benchmark sektorowy).  

Porównując wskaźnik cena/zysk dla 

Grupy mBank S.A. oraz 

Commerzbank AG na przestrzeni od 

2004 do 2013 roku wartości osiągane 

przez polską grupę są bardziej 

stabilne w przeciwieństwie do tych 

osiąganych przez niemiecki bank. 

Cena do zysku dla mBanku od 2010 

do 2013 roku kształtowała się na 

dosyć niskim poziomie, co oznaczało, 

że zakup akcji w tamtym okresie był 

dobrą inwestycją, co przełożyło się na 

wzrost kursu mBanku w tamtym 

okresie6. Ujemna wartość wskaźnika 

w 2004 roku wynika z odnotowanej 

przez Grupę mBank S.A. straty netto, 

z kolei wysoka wartość wskaźnika w 

2009 roku wynika z perturbacji 

związanych z panującym w tamtym 

okresie kryzysem finansowym. Akcje 

Grupy na koniec roku odbiły się od 

swojego historycznego dna 

osiągniętego w połowie 2009 roku a 

Grupa odnotowała niższy wynik 

netto niż w roku poprzednim, co w 

konsekwencji przełożyło się na 

wzrost wartości wskaźnika do prawie 

60.  

Wartości wskaźnika cena/zysk dla 

Commerzbank AG w analizowanym 

okresie są bardziej zróżnicowane, co 

więcej, osiąga bardzo wysokie 

wartości nawet powyżej 130, co 

może świadczyć o tzw. 

                                                           
6 Więcej o kursie akcji w rozdziale 3.2. 
Akcje i akcjonariat Grupy mBank S.A. i 
Commerzbank AG w latach 2004-2013 

„napompowaniu” kursu akcji (kurs 

bardzo przewartościowany). W roku 

2012 wartość wskaźnika C/Z wyniosła 

-267,5 na co złożyło się kilka faktów, 

po pierwsze zysk netto był na dosyć 

niskim poziomie w stosunku do 

innych lat (109 mln euro), przy 

ogromnej liczbie akcji 

wyemitowanych (5,8 mld szt.), co 

zaważyło na wskaźniku zysk netto na 

akcje (-0,04) a przy kursie na 

31.12.2012 w wysokości 10,7 euro 

zaważyło na wysokości wskaźnika. 

Zastanawiająco wysokie poziomy 

wskaźnika C/Z Commerzbank AG 

osiągał w okresie przedkryzysowym 

(w 2004 nawet 137). Warto również 

zaznaczyć, iż akcje Commerzbanku w 

tamtym okresie były znacznie 

droższe niż w okresie pokryzysowym.  

W celu sprawdzenia czy akcje 

niemieckiego banku nie były 

przeszacowane opracowany został 

autorski banchmark składający się z 

siedmiu wielkich europejskich 

7 Dane dotyczące grupy benchmarkowej 
(EPS oraz cena akcji na dzień bilansowy) 

banków zakwalifikowanych do 

indeksu Euro Stoxx Banks: Banco 

Santander (Hiszpania), Deutsche 

Bank (Niemcy), ING Group 

(Holandia), UNICREDIT Group 

(Włochy), BNP Paribas (Francja), KBC 

Group (Belgia) oraz Raifaisen Bank 

International (Austria)7. W celach 

porównawczych został zestawiony 

wskaźnik C/Z dla wyżej wymienionej 

grupy. Wartości te prezentuje wykres 

poniżej. Jak widzimy na poniższym 

wykresie jedynie wskaźnik C/Z dla 

UniCredit Group oraz Deutsche Bank 

(w 2012 r.) przekroczył poziom 100. 

Jeżeli wziąć jednak pod uwagę 

analizę jedynie okresu przed 

kryzysowego 2004-2007 kiedy ceny 

akcji Commerzbanku były najwyższe 

to możemy zobaczyć, iż na podstawie 

wskaźnika C/Z dla grupy 

benchmarkowej ceny te były 

pochodzą z raportów rocznych 
poszczególnych instytucji z grupy 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

mBank -10,58 19,65 25,61 23,96 8,02 59,91 17,38 9,12 11,41 17,47

Commerzbank 137,08 80,46 70,86 53,67 0,00 -7,98 27,40 54,00 -267,5 130,11
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych obu spółek 
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znacząco przeszacowane. Średnia 

wysokość wskaźnika w latach 2004-

2007 dla Commerzbanku wynosiła 

85,52 podczas gdy dla banków z 

grupy benchmarkowej odpowiednio 

Banco Santander 11,44; Deutsche 

Bank 9,48; ING Group 8,15; 

UNICREDIT Group 72,23; BNP Paribas 

9,29; KBC Group 11,24 oraz Raifaisen 

Bank International 13,6. Oznacza to, 

że względem sześciu na siedem 

banków z grupy benchmarkowej 

wskaźnik C/Z dla Commerzbank AG 

był znacząco wyższy, co oznacza, że 

ceny akcji w tamtym okresie były 

znacząco przewartościowane i 

kształtowały się na poziomie nawet 

ponad 170 euro za akcję8, podczas 

gdy od połowy 2011 roku kształtują 

                                                           
8 Na podstawie: 
www.commerzbank.de/de/hauptnaviga

się na poziomie poniżej 20 euro z 

tendencją spadkową.  

Podobne wnioski można odnieść do 

stanu z 2013 roku, w którym 

wskaźnik C/Z dla Commerzbanku 

wyniósł 130,11, podczas gdy 

maksymalna wartość dla grupy 

benchmarkowej wyniosła 51,76 

(Deutsche Bank). Może to również 

oznaczać, iż cena akcji Commerzbank 

była przeszacowana, mimo iż była na 

bardzo niskim poziomie, w stosunku 

do okresu przed 2008 rokiem i 

wynosiła 11,71 euro za akcje.  

Poniższa tabela prezentuje 

szacowane wartości cen akcji 

Commerzbank AG gdyby uwzględnić 

wskaźnik C/Z obliczony dla grupy 

tion/aktionaere/aktie/aktuelle_kursenw
icklung/ aktuelle_kursentwicklung.html 

benchmarkowej. Gdyby przyjąć 

wartości wskaźnika C/Z obliczonej, 

jako średnią dla grupy 

benchmarkowej oraz wskaźnik zysku 

na akcję Commerzbanku bez zmian 

to cena akcji niemieckiego banku 

spadłaby znacząco, szczególnie w 

latach 2004-2007. W tym okresie 

widać jak szacunkowo 

przewartościowana była cena akcji 

Commerzbanku, np. na 31 grudnia 

2006 roku cena akcji Commerzbank 

wynosiła 172,18 euro, jednak na 

podstawie szacunków obliczonych 

dla grupy benchmarkowej cena ta 

powinna wynosić około 47 euro. 

Podobnie w roku 2013, cena  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Banco Santander 12,53 11,19 11,66 10,37 5,53 11,05 8,43 9,78 26,52 16,27

Deutsche bank 13,01 10,75 7,61 6,55 -3,66 6,85 12,74 6,62 117,68 51,76

ING GROUP 8,20 8,80 9,40 6,20 -27,15 -12,11 8,60 3,60 6,40 11,90

UNICREDIT 71,52 87,72 69,90 59,79 32,46 147,30 169,93 -0,83 24,71 -2,18

BNP PARIBAS 9,25 9,39 10,00 8,50 9,58 10,75 7,52 6,30 8,24 15,35

KBC GROUP 12,61 12,57 9,60 10,17 -2,94 -4,19 6,85 -5,03 -24,04 40,10

RAIFAISEN BANK 19,91 17,86 3,02 39,90 39,90 8,99 5,08 11,57 14,00

Średnia 21,19 22,90 19,43 14,94 7,67 28,51 31,87 3,65 24,44 21,03
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów rocznych spółek z grupy benchmarkowej 
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 wynosiła 11,71 euro, jednak na 

podstawie szacunków powinna  

kształtować się na poziomie poniżej 2 

euro.  

Podsumowując analiza wskaźnikowa 

wykazała, iż Grupa mBank S.A. 

charakteryzuje się większą 

rentownością niż Commerzbank AG, 

na co duży wpływ ma fakt, iż koszty 

działalności niemieckiego banku są 

znacznie wyższe. Ponadto analiza 

wskaźników giełdowych wykazała, że 

akcje Grupy mBank S.A. są 

atrakcyjniejsze z punktu widzenia 

inwestora, co ma odzwierciedlenie 

również w cenie akcji, ponadto 

analiza wykazała, iż cena akcji 

Commerzbanku była znacznie 

przewartościowana.  

 

  

                                                           
9 W latach 2008,2009 i 2012 brak 
obliczeń z powodu ujemnych bądź 

zerowych wartości wskaźnika zysku na 
akcję, co powoduje uzyskanie ujemnych 

cen akcji – brak możliwości obliczenia 
ceny akcji 

CENA/ZYSK (EURO) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

COMMERZBANK 137,08 80,46 70,86 53,67 0,00 -7,98 27,40 54,00 -267,50 130,11 

GRUPA BENCHMARKOWA 
(ŚREDNIA) 

21,19 22,90 19,43 14,94 7,67 28,51 31,87 3,65 24,44 21,03 

           

CENA AKCJI COMMERZBANK 90,47 155,29 172,18 156,72 39,63 35,12 33,15 9,72 10,70 11,71 

CENA AKCJI COMMERZBANK PO 
UWZGLĘDNIENIU 
BENCHMARKOWEGO C/Z9 

13,98 44,21 47,23 43,63 - - 38,56 0,66 - 1,89 

RÓŻNICA 76,49 111,08 124,95 113,09 - - -5,41 9,06 - 9,82 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych Commerzbank AG oraz raportów rocznych spółek z grupy 

benchmarkowej 

Szacowana różnica w wysokości ceny akcji Commerzbank AG na podstawie benchmarkowego wskaźnika C/Z w latach 

2004-2013 
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Adekwatność kapitałowa 

mBanku i Commerzbanku w 

latach 2004-2013 

 

Adekwatność kapitałowa to w 

obecnych czasach jeden z 

podstawowych czynników 

wpływających na sektor bankowy. 

Działania nadzoru finansowego 

zarówno tego polskiego (KNF), jaki i 

tego ze strefy euro (EBC a także 

Komisja Europejska) dążą do 

ograniczenia ryzyka związanego z 

niewypłacalnością europejskich 

instytucji finansowych. Działania 

regulacji dotyczących adekwatności 

kapitałowej mają na celu zwiększenie 

zarówno ilości, jak i jakości kapitału 

banków. Dzięki temu zwiększy się 

odporność banków na szoki, oraz  

spowoduje to ograniczenie ryzyka 

systemowego. Dlatego też banki pod 

naciskiem nadzoru finansowego 

zaczęły dbać o przestrzeganie i 

utrzymywanie wymaganych 

wskaźników na odpowiednich 

poziomach. 

Jak widać na wykresie obok wskaźnik 

wypłacalności mBank z roku na rok 

zwiększa swoją wartość, podobny 

trend zachowuje również 

współczynnik kapitału Tier 110. 

Wymagana minimalna wartość 

współczynnika wypłacalności wynosi, 

8% co oznacza, że mBank przez cały 

okres od 2004 do 2013 zachowywał 

wartość tego wskaźnika znacznie 

powyżej wymogów a w roku 2013 

osiągnął wskaźnik CAR na poziomie 

19,38% czyli ponad dwukrotnie 

więcej od minimalnych wymogów. 

Podobnie jest w przypadku 

współczynnika kapitału Tier 1 gdzie 

wymagalny minimalny próg wynosi 

5,5-6%. Analiza tych dwóch 

                                                           
10 Więcej o budowie współczynników 
kapitałowych w rozdziale 
2.3.Adekwatność kapitałowa banków 

wskaźników wskazuje na dobrą 

kondycję finansową banku. 

Z analizy poniższych wskaźników 

wynika, iż mBank spełnia wszystkie 

wymogi nałożone przez nadzór 

finansowy, zarówno ten europejski 

jak i krajowy11, co więcej znacznie 

przewyższa minimalne poziomy. 

mBank zwiększył również w ciągu 

dekady wartość funduszy własnych 

do ponad miliarda euro w 2013 roku 

(384 mln euro w 2004 roku). 

Największy wzrost funduszy 

własnych mBank odnotował w roku 

2010, osiągnął to poprzez emisję 

nowych akcji zwiększając ich pulę z 

29,7 mln akcji do 42 mln. 

Spowodowało to wzrost funduszy 

własnych z 1,5 mld euro w 2009 roku 

do 2,3 mld euro w 2010.  

 

 

11 Rekomendacja KNF od 2011 roku 
wskazuje na potrzebę utrzymywania 
współczynnika Tier 1 na poziomie nie 

Analizując wskaźniki kapitałowe 

Commerzbanku możemy stwierdzić, 

podobnie jak w przypadku mBanku, 

że przez cały analizowany okres 10 lat 

niemiecki bank spełniał wszystkie 

minimalne wymogi kapitałowe 

zachowując współczynnik kapitału 

Tier 1 znacząco powyżej 

minimalnego poziomu 5,5-6% oraz 

współczynnik wypłacalności powyżej 

minimalnego progu 8%. W roku 2013 

współczynnik CAR Commerzbanku 

był na podobnym poziomie, co ten 

dla mBanku i wynosił 19,2%. Jest to 

wzrost o 6,6 punktu procentowego 

względem roku 2004. Największy 

przyrost funduszy własnych został 

odnotowany w roku 2009. Został on 

spowodowany tak jak w przypadku 

mBanku emisją nowych akcji. W roku 

2008 liczba wyemitowanych akcji 

wynosiła 722,5 mln natomiast rok 

później było to już 1 181 mln akcji. 

Spowodowało to, że fundusze własne 

Commerzbanku wzrosły o 10 555 mln 

mniejszym niż 9% oraz współczynnika 
wypłacalności na poziomie nie 
mniejszym niż 12% 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych Grupy mBank S.A. 
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euro do 41 437 mln euro w 2009 

roku.  

Analiza wskaźników dotyczących 

adekwatności kapitałowej 

Commerzbanku wskazywałaby na to, 

iż bank jest w dobrej kondycji 

finansowej, jednak nie można 

wyciągać tak daleko idących 

wniosków na podstawie tylko 

jednego czynnika. Jednak wartym 

zaznaczenia jest fakt, iż 

Commerzbank, jako instytucja 

finansowa podlegająca 

europejskiemu nadzorowi 

finansowemu spełnia wymagane 

przez nie minimalne wartości 

dotyczące wielkości i jakości 

kapitałów. 

Podsumowując zarówno mBank jak i 

Commerzbank spełniają minimalne 

wymogi określone przez 

odpowiednie nadzory finansowe. 

Utrzymanie wskaźników 

kapitałowych na odpowiednich 

poziomach przewyższających 

minimalne założenia może 

wskazywać na dobrą kondycję 

finansową obu instytucji oraz na 

odpowiednią ilość i jakość 

utrzymywanych kapitałów. 
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