
 
 

 

INFORMACJE SYGNALNE 

Wzrost wyniku finansowego 
netto sektora bankowego 
w skali roku wyniósł 22,7%. 

97,4% banków odnotowało 
w I kw. 2018 r. zysk netto. 

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2018 r. 
 

Wynik finansowy netto sektora bankowego1 w I kwartale 
2018 r. wyniósł 3,4 mld zł, tj. o 22,7% więcej niż 
w analogicznym okresie ubr. Suma bilansowa wzrosła 
w skali roku o 5,1% i wyniosła 1 813,5 mld zł. Wartość 
kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 3,5% 
do 1 051,3 mld zł, a depozytów o 4,9% do kwoty 
1 057,6 mld zł. 

 

Tablica 1. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat banków 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

I-III 2017 I-III 2018 

w mln zł 
I-III 

2017=100 

wynik z tytułu odsetek 10 104 11 061 109,5 

przychody z tytułu dywidend 333 201 60,4 

wynik z tytułu opłat i prowizji 3 390 3 297 97,3 

zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań  
finansowych oraz różnic kursowych, netto    945 1 006 106,4 

wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych 361 488 135,2 

Całkowite przychody operacyjne, netto  15 133 16 052 106,1 

Koszty administracyjne, z tego:  8 625 9 120 105,7 

koszty pracownicze  3 987 4 271 107,1 

pozostałe koszty administracyjne 4 638 4 849 104,5 

Amortyzacja 728 736 101,1 

Rezerwy lub odwrócenie rezerw 172 90 52,3 

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości aktywów, w tym:  1 774 1 725 97,2 

aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu 1 742 1 707 98,0 

Wynik z działalności operacyjnej 3 833 4 374 114,1 

Obciążenia lub przychody podatkowe 1 127 1 269 112,6 

Wynik finansowy netto 2 763 3 390 122,7 

Koszty pracownicze stanowiły 46,8% kosztów administracyjnych (wzrost o 0,4 p. proc.). Koszty 
z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu 
stanowiły 99,0% całości kosztów z tytułu utraty wartości aktywów w I kwartale 2018 r.  

Wynik finansowy netto w I kwartale 2018 r. wyniósł 3,4 mld zł, na co składały się (615 banków, 
które przekazały dane) zyski netto 599 banków w kwocie 3,5 mld zł oraz straty netto o wartości 
0,2 mld zł 16 banków (14 komercyjnych, w tym 10 oddziałów instytucji kredytowych oraz 2 banki 
spółdzielcze). 
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Wzrost sumy bilansowej 
(o 5,1%) i kapitałów wła-
snych (o 7,0%). 

 

Wykres 1. Struktura całkowitych przychodów operacyjnych, netto 

 Tablica 2. Wybrane pozycje bilansowe banków 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

31 III 2017 31 III 2018 

w mln zł 
31 III 

2017=100 

Suma bilansowa, w tym:  1 724 663 1 813 465 105,1 

aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 1 245 223 1 286 161 103,3 

Zobowiązania razem, w tym: 1 535 615 1 611 228 104,9 

zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu  1 475 092 1 549 040 105,0 

Kapitały własne 189 048 202 236 107,0 

Suma bilansowa sektora bankowego w dniu 31 marca 2018 r. wyniosła 1 813,5 mld zł i była 
o 5,1% wyższa niż rok wcześniej. Największą pozycją aktywów były aktywa finansowe wyce-
niane według zamortyzowanego kosztu, ich wartość wyniosła 1 286,2 mld zł (wzrost o 3,3%) 
i stanowiły one 70,9% aktywów. Po stronie pasywów dominującą pozycją były zobowiązania 
finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu. Osiągnęły one wartość 1 549,0 mld zł 
(o 5,0% więcej niż rok wcześniej), co stanowiło 85,4% pasywów. Kapitały własne zwiększyły się 
o 7,0% do 202,2 mld zł, a ich udział w pasywach wyniósł 11,2%. 

 
Tablica 3. Kredyty2 dla sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

31 III 2017 31 III 2018 

w mln zł 
31 III 

2017=100 

Razem 1 111 586 1 206 150 108,5 

Sektor niefinansowy, w tym: 1 015 308 1 051 338 103,5 

Przedsiębiorstwa, z tego: 353 263 372 239 105,4 

Duże przedsiębiorstwa3 155 364 161 943 104,2 

MŚP4 197 898 210 296 106,3 

Gospodarstwa domowe 655 592 672 258 102,5 

Sektor instytucji rządowych i samorządowych 96 278 154 812 160,85 
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Wzrost wartości kredytów 
dla sektora niefinansowego 
o 3,5%. 

Wzrost wartości depozytów 
sektora niefinansowego 
(o 4,9%) oraz sektora instytu-
cji rządowych i samorządo-
wych (o 13%). 

Wartość kredytów udzielonych przez banki sektorowi niefinansowemu wg stanu w dniu 31 mar-
ca 2018 r. wyniosła 1 051,3 mld zł, co oznaczało ich wzrost o 3,5% w porównaniu do stanu o rok 
wcześniej. Wartość kredytów dla przedsiębiorstw osiągnęła poziom 372,2 mld zł (wzrost o 5,4%), 
a dla gospodarstw domowych – 672,3 mld zł (więcej o 2,5%). Kredyty dla przedsiębiorstw zostały 
głównie (56,5%) zaciągnięte przez MŚP. Kredyty udzielone na nieruchomości mieszkaniowe 
(395,8 mld zł, w tym 105,4 mld zł w CHF) oraz kredyty konsumpcyjne osób prywatnych 
(149,7 mld zł) stanowiły łącznie 81,1% kredytów gospodarstw domowych. 

Tablica 4. Depozyty sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

31 III 2017 31 III 2018 

w mln zł 
31 III 

2017=100 

Razem 1 109 495 1 172 415 105,7 

bieżące 603 947 679 675 112,5 

terminowe 505 548 492 741 97,5 

Sektor niefinansowy  1 007 873 1 057 558 104,9 

bieżące 565 198 636 495 112,6 

terminowe 442 675 421 063 95,1 

Sektor instytucji rządowych i samorządowych 101 622 114 857 113,0 

bieżące 38 749 43 180 111,4 

terminowe  62 873 71 677 114,0 

 

Depozyty sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych w dniu 
31 marca 2018 r. osiągnęły łączną wartość 1 172,4 mld zł (wzrost o 5,7%), z tego depozyty sektora 
niefinansowego wyniosły 1 057,6 mld zł (więcej o 4,9%), a depozyty sektora instytucji rządowych 
i samorządowych 114,9 mld zł (wzrost o 13,0%). W porównaniu do stanu sprzed roku odnotowa-
no wzrost łącznej wartości depozytów bieżących o 12,5% i spadek depozytów terminowych 
o 2,5%. Wartość depozytów bieżących sektora niefinansowego zwiększyła się o 12,6%, 
a depozytów terminowych zmniejszyła się o 4,9%. Wartość depozytów bieżących sektora insty-
tucji rządowych i samorządowych wzrosła o 11,4%, a depozytów terminowych tego sektora 
o 14,0%. Udział depozytów terminowych w łącznej kwocie depozytów sektora niefinansowego 
oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejszył się w skali roku o 3,6 p. proc. 
(do 42,0%). W sektorze niefinansowym udział depozytów terminowych obniżył się o 4,1 p. proc. 
(do 39,8%), a w sektorze instytucji rządowych i samorządowych udział depozytów terminowych 
zwiększył się o 0,5 p. proc. (do 62,4%). 

 

Wykres 2. Depozyty bieżące i terminowe sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządo-
wych i samorządowych (wg stanu w końcu kwartału) 
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Liczba banków spółdziel-
czych zmniejszyła się o 6 
banków. 

 

*** 

Tablica 5. Liczba banków według formy organizacyjnej i struktury własności 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2017 2018 Zmiana 

stan na 31 marca 

Ogółem 622 616 -6 

Komercyjne 64 64 0 

z przeważającym udziałem kapitału polskiego 12 14 2 

z przeważającym udziałem kapitału zagranicznego, w tym: 52 50 -2 

ze 100% udziałem kapitału zagranicznego, w tym: 41 40 -1 

oddziały instytucji kredytowych 28 29 1 

Spółdzielcze 558 552 -6 

Działalność operacyjną w końcu marca 2018 r. prowadziło 616 banków, tj. o 6 mniej niż rok 
wcześniej. Zmniejszenie liczby banków ogółem było wynikiem zmniejszenia się liczby banków 
spółdzielczych do 552, z powodu połączenia się 6 banków spółdzielczych z innymi bankami 
spółdzielczymi. Liczba banków komercyjnych nie zmieniła się i wyniosła 64. Liczba oddziałów 
instytucji kredytowych zwiększyła się do 29 (o 1 więcej – jeden bank ze 100% udziałem kapita-
łu zagranicznego został przekształcony w oddział instytucji kredytowej, a także działalność 
rozpoczęły dwa nowe oddziały instytucji kredytowych, dwa oddziały instytucji kredytowych 
zakończyły działalność decyzją swoich właścicieli). Liczba banków z przewagą kapitału zagra-
nicznego wyniosła 50 (o 2 mniej – podmioty z przewagą kapitału polskiego odkupiły od za-
granicznego właściciela kontrolny pakiet akcji w jednym banku, uzyskując również kontrolę 
nad innym bankiem wchodzącym w skład grupy kapitałowej tego banku). 

 

1 Opracowano na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego z sektora bankowego za marzec 
2018 r. przekazanych do GUS 10.07.2018 r. Porównawcze dane za I kw. 2017 r. podano na podstawie 
danych Narodowego Banku Polskiego dostępnych na stronie internetowej NBP (stan w dniu 
10.07.2018 r.). Liczba banków została podana według danych UKNF. Niniejsza informacja nie 
uwzględnia wyników banków w fazie organizacji, upadłości lub likwidacji.  

Dodatkowe uwagi. Od 2018 r. banki obowiązuje zmieniony Międzynarodowy Standard Sprawoz-
dawczości Finansowej nr 9 (MSSF 9) Instrumenty finansowe. Zgodnie z zapisami MSSF 9 banki były 
zwolnione z obowiązku przekształcania danych porównawczych dla okresów wcześniejszych 
w odniesieniu do zmian wynikających z klasyfikacji i wyceny aktywów i zobowiązań (w tym z tytułu 
utraty wartości). W związku z tym, w celu zwiększenia porównywalności danych, dane za I kwartał 
2017 r. zostały skorygowane zgodnie ze wskazaniami UKNF. Ponadto, dane za I kwartał 2018 r. nie 
obejmują 1 oddziału instytucji kredytowej, który do 10 lipca br. nie przesłał do NBP prawidłowo 
wypełnionego sprawozdania. Jednak ze względu na udział tego oddziału w aktywach, depozytach 
i kredytach dla sektora niefinansowego oraz wyniku finansowym netto sektora bankowego nie 
powinno to wpływać na ogólny obraz całego sektora. Mając na względzie powyższe zastrzeżenia 
zwracamy uwagę, że prezentowane w tablicach 1-3 niniejszej informacji sygnalnej dane za I kw. 
2018 r. nie są w pełni porównywalne z danymi za I kw. 2017 r. 
2 Należności z portfela B (wartość bilansowa brutto).  
3 Przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, 
u których liczba pracujących na koniec ostatniego zakończonego roku obrotowego wynosiła co 
najmniej 250 osób. 
4 Małe i średnie przedsiębiorstwa, w których liczba pracujących na koniec ostatniego zakończone-
go roku obrotowego wynosiła mniej niż 250 osób oraz osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą na własny rachunek, o ile liczba pracujących w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej wynosiła więcej niż 9, lecz mniej niż 250 osób. 
5 W nawiązaniu do uwagi ogólnej – zmiany w sprawozdawczości miały w szczególności wpływ na 
wartość kredytów dla sektora instytucji rządowych i samorządowych. Wg stanu w dniu 
31 III 2017 r. część instrumentów dłużnych tego sektora była wykazywana w kategorii „Inwestycje 
utrzymywane do terminu wymagalności”. Od 2018 r. „Inwestycje utrzymywane do terminu wy-
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magalności” oraz „Kredyty i inne należności (włączając leasing finansowy)” zostały połączone 
w jedną kategorię „Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu”. Wartość 
kredytów dla sektora instytucji rządowych i samorządowych, bez uwzględniania instrumentów 
dłużnych, wzrosła o 4,2%. 
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