
 
 

 

INFORMACJE SYGNALNE 

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2018 r. 
 

Wynik finansowy netto sektora bankowego1 w I półroczu 
2018 r. wyniósł 7,8 mld zł, tj. o 16,6% więcej niż 
w analogicznym okresie ub. r. Suma bilansowa wzrosła 
o 6,1% i wyniosła 1 845,6 mld zł. Wartość kredytów 
udzielonych sektorowi niefinansowemu zwiększyła się 
o 4,2% do 1 071,8 mld zł, a depozytów o 6,7% do kwoty 
1 076,0 mld zł. 

 

 
Tablica 1. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat banków 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

I-VI 2017 I-VI 2018 

w mln zł 
I-VI 

2017=100 

Całkowite przychody operacyjne, netto, z tego: 31 360 33 445 106,6 

wynik z tytułu odsetek 20 567 22 379 108,8 

przychody z tytułu dywidend 1 079 1 411 130,8 

wynik z tytułu opłat i prowizji 6 834 6 627 97,0 

zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań 
oraz różnic kursowych, netto 

2 002 2 000 99,9 

wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych 878 1 028 117,1 

Koszty administracyjne, z tego:  16 661 17 619 105,7 

koszty pracownicze  8 193 8 732 106,6 

pozostałe koszty administracyjne 8 468 8 887 104,9 

Amortyzacja 1 451 1 455 100,3 

Rezerwy lub odwrócenie rezerw 353 133 37,7 

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości aktywów2, w tym:  3 813 4 078 106,9 

aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu 3 306 3 929 118,8 

Wynik z działalności operacyjnej 9 082 10 132 111,6 

Obciążenia lub przychody podatkowe 2 307 2 465 106,8 

Wynik finansowy netto 6 707 7 820 116,6 

Na zwiększenie całkowitych przychodów operacyjnych netto o 2,1 mld zł wpłynął głównie wzrost 
wyniku z tytułu odsetek o 1,8 mld zł i przychodów z tytułu dywidend o 0,3 mld zł, przy obniżeniu 
wyniku z tytułu prowizji o 0,2 mld zł.  

Koszty pracownicze stanowiły 49,6% kosztów administracyjnych (wzrost o 0,4 p. proc.).  

Wynik z działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 30,3% całkowitych przychodów 
operacyjnych netto. 

Wynik finansowy netto w I półroczu 2018 r. wyniósł 7,8 mld zł, na co składały się zyski netto 593 
banków w kwocie 8,1 mld zł oraz straty netto 19 banków (14 komercyjnych, w tym 10 oddziałów 
instytucji kredytowych oraz 5 banków spółdzielczych) o wartości 0,3 mld zł. 

  

Wynik finansowy netto 
osiągnął w I półroczu 
2018 r. wartość o 1,1 mld zł 
wyższą niż w tym samym 
okresie 2017 r. 

 116,6 
Dynamika wyniku finan-

sowego netto r/r. 
 

07.09.2018 r. 

96,9% banków odnotowało 
w I półroczu br. zysk netto. 
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Wykres 1. Struktura całkowitych przychodów operacyjnych, netto 

  
Tablica 2. Wybrane pozycje bilansowe banków 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

30 VI 2017 30 VI 2018 

w mln zł 
30 VI 

2017=100 

Suma bilansowa, w tym:  1 739 443 1 845 569 106,1 

aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 1 258 344 1 314 173 104,4 

Zobowiązania razem, w tym: 1 549 913 1 644 541 106,1 

zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu  1 489 425 1 573 624 105,7 

Kapitały własne 189 531 201 028 106,1 

Suma bilansowa sektora bankowego w dniu 30 czerwca 2018 r. wyniosła1 845,6 mld zł i była 
o 6,1% wyższa niż rok wcześniej. Największą pozycją aktywów były aktywa finansowe wyceniane 
według zamortyzowanego kosztu, ich wartość wyniosła 1 644,5 mld zł (wzrost o 4,4%) i stano-
wiły one 71,2% aktywów. Po stronie pasywów dominującą pozycją były zobowiązania finansowe 
wyceniane według zamortyzowanego kosztu. Osiągnęły one wartość 1 573,6 mld zł (o 5,7% wię-
cej niż rok wcześniej), co stanowiło 85,3% pasywów. Kapitały własne zwiększyły się o 6,1% do 
201,0 mld zł, a ich udział w pasywach wyniósł 10,9%. 

 
Tablica 3. Kredyty3 dla sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

30 VI 2017 30 VI 2018 

w mln zł 
30 VI 

2017=100 

Sektor niefinansowy, w tym: 1 029 047 1 071 754 104,2 

Przedsiębiorstwa, z tego: 359 286 376 892 104,9 

Duże przedsiębiorstwa4 154 966 169 684 109,5 

MŚP5 204 320 207 208 101,4 

Gospodarstwa domowe, w tym: 663 168 687 936 103,7 

mieszkaniowe 393 969 406 338 103,1 

konsumpcyjne dla osób prywatnych 140 799 153 254 108,8 

Sektor instytucji rządowych i samorządowych6 81 642 86 769 106,3 
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Przychody z tytułu dywidend

Wzrost sumy bilansowej 
o 106,1 mld zł i kapitałów 
własnych o 11,5 mld zł. 
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Wartość kredytów udzielonych przez banki sektorowi niefinansowemu wg stanu w dniu 
30 czerwca 2018 r. wyniosła 1 071,8 mld zł, co oznaczało ich wzrost o 4,2% w porównaniu do stanu 
o rok wcześniej. Wartość kredytów dla przedsiębiorstw osiągnęła poziom 376,9 mld zł (wzrost 
o 4,9%), a dla gospodarstw domowych – 687,9 mld zł (więcej o 3,7%). Kredyty dla przedsiębiorstw 
zostały głównie (55,0%) zaciągnięte przez MŚP. Kredyty udzielone na nieruchomości mieszka-
niowe (406,3 mld zł, w tym 108,3 mld zł w CHF) oraz kredyty konsumpcyjne osób prywatnych 
(153,3 mld zł) stanowiły łącznie 81,3% kredytów gospodarstw domowych. 

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

WYSZCZEGÓLNIENIE 

30 VI 2017 30 VI 2018 

w mln zł 
30 VI 

2017=100 

Razem 1 119 543 1 189 720 106,3 

bieżące 621 666 702 170 112,9 

terminowe 497 877 487 551 97,9 

Sektor niefinansowy  1 008 797 1 076 039 106,7 

bieżące 582 511 657 223 112,8 

terminowe 426 286 418 817 98,2 

Sektor instytucji rządowych i samorządowych 110 746 113 681 102,7 

bieżące 39 155 44 947 114,8 

terminowe  71 591 68 734 96,0 

 

Depozyty sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych w dniu 
30 czerwca 2018 r. osiągnęły łączną wartość 1 189,7 mld zł (wzrost o 6,3%), z tego depozyty sek-
tora niefinansowego wyniosły 1076,0 mld zł (więcej o 6,7%), a depozyty sektora instytucji rządo-
wych i samorządowych 113,7 mld zł (wzrost o 2,7%). W porównaniu do stanu sprzed roku odnoto-
wano wzrost łącznej wartości depozytów bieżących o 12,9% i spadek depozytów terminowych 
o 2,1%. Wartość depozytów bieżących sektora niefinansowego zwiększyła się o 12,8%, a depozy-
tów terminowych zmniejszyła się o 1,8%. Wartość depozytów bieżących sektora instytucji rządo-
wych i samorządowych wzrosła o 14,8%, a wartość depozytów terminowych tego sektora zmniej-
szyła się o 4,0%. Udział depozytów terminowych w łącznej kwocie depozytów sektora niefinan-
sowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejszył się w skali roku 
o 3,5 p. proc. (do 41,0%). Udział depozytów terminowych w sektorze niefinansowym obniżył się 
o 3,3 p. proc. (do 38,9%), a w sektorze instytucji rządowych i samorządowych o 4,2 p. proc. 
(do 60,5%). 

 

Wykres 2. Depozyty bieżące i terminowe sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządo-
wych i samorządowych (wg stanu w końcu kwartału) 

 

  

Wzrost wartości kredytów 
dla sektora niefinanso-
wego o 42,7 mld zł (w tym 
dla gospodarstw domo-
wych o 24,8 mld zł) . 

Zwiększenie wartości de-
pozytów sektora niefinan-
sowego o 67,2 mld zł oraz 
sektora instytucji rządo-
wych i samorządowych 
o 2,9 mld zł. 

100

200

300

400

500

600

700

800

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

mld zł

Bieżące Terminowe



   

 

4 

*** 

Tablica 5. Liczba banków według formy organizacyjnej i struktury własności 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2017 2018 Zmiana 

stan na 30 czerwca 

Ogółem 618 614 -4 

Komercyjne 62 64 2 

z przeważającym udziałem kapitału polskiego 14 14 0 

z przeważającym udziałem kapitału zagranicznego, w tym: 48 50 2 

ze 100% udziałem kapitału zagranicznego, w tym: 39 40 1 

oddziały instytucji kredytowych 27 29 2 

Spółdzielcze 556 550 -6 

Działalność operacyjną w końcu czerwca 2018 r. prowadziło 614 banków, tj. o 4 mniej niż rok 
wcześniej. Liczba banków komercyjnych zwiększyła się o 2 banki do 64, na skutek rozpoczęcia 
działalności przez dwa nowe oddziały instytucji kredytowych. Tym samym, o 2 banki zwiększyła 
się liczba banków z przewagą kapitału zagranicznego. Liczba banków spółdzielczych zmniej-
szyła się do 550, z powodu połączenia się 6 banków spółdzielczych z innymi bankami spółdziel-
czymi. 

 

1 Opracowano na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego z sektora bankowego za I półro-
cze 2018 r. przekazanych do GUS w dniu 17.08.2018 r. Porównawcze dane za I półrocze 2017 r. podano 
na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego dostępnych na stronie internetowej NBP (stan 
w dniu 31.08.2018 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 Sprawozdaw-
czości Finansowej nr 9 (MSSF 9) Instrumenty finansowe. Zgodnie z zapisami MSSF 9 banki były zwol-
nione z obowiązku przekształcania danych porównawczych dla okresów wcześniejszych w odniesie-
niu do zmian wynikających z klasyfikacji i wyceny aktywów i zobowiązań (w tym z tytułu utraty war-
tości). W związku z tym, w celu zwiększenia porównywalności, dane za I półrocze 2017 r. zostały sko-
rygowane zgodnie ze wskazaniami UKNF.  
Ponadto, dane za I półrocze 2018 r. nie obejmują 2 banków spółdzielczych, które do 17 sierpnia br. 
nie przesłały do NBP prawidłowo wypełnionych sprawozdań. Mając na względzie powyższe zastrze-
żenia zwracamy uwagę, że prezentowane w Informacji sygnalnej dane za I półrocze 2018 r. nie są 
w pełni porównywalne z danymi za I półrocze 2017 r. 
2 Dane za I półrocze 2017 r. dotyczą poniesionych strat kredytowych, a za I półrocze 2018 r. oczeki-
wanych strat kredytowych. 
3 Należności z portfela B (wartość bilansowa brutto). Ponadto, należy zwrócić uwagę, że w 2018 r. 
skokowo zwiększyła się wartość kredytów wykazywanych w portfelu A. Wg stanu w dniu 30 VI 2018 r. 
wartość tych kredytów dla sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządo-
wych wyniosła 9,5 mld zł, wobec 3,7 mln zł rok wcześniej. 
4 Przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, 
u których liczba pracujących na koniec ostatniego zakończonego roku obrotowego wynosiła co naj-
mniej 250 osób. 
5 Małe i średnie przedsiębiorstwa, w których liczba pracujących na koniec ostatniego zakończonego 
roku obrotowego wynosiła mniej niż 250 osób oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospo-
darczą na własny rachunek, o ile liczba pracujących w ramach prowadzonej działalności gospodar-
czej wynosiła więcej niż 9, lecz mniej niż 250 osób. 
6 Bez instrumentów dłużnych. 

 

Zmniejszenie liczby banków 
ogółem o 4 banki. 
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