
 

 

 

INFORMACJE SYGNALNE 

Wyniki finansowe banków w 2018 r. 
 

Wynik finansowy netto sektora bankowego1 w 2018 r. 
wyniósł 14,7 mld zł, tj. o 7,6% więcej niż w 2017 r. Suma 
bilansowa banków wzrosła o 6,6% i wyniosła 1 889,1 mld zł. 
Wartość kredytów udzielonych sektorowi niefinansowemu 
zwiększyła się o 5,6% do kwoty 1 098,8 mld zł, a depozytów 
o 7,5% do 1 151,2 mld zł. 

 

 
Tablica 1. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat banków 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2017 2018 

w mln zł 2017=100 

Całkowite przychody operacyjne, netto, z tego: 63 847 64 971 101,8 

wynik z tytułu odsetek 42 496 44 710 105,2 

przychody z tytułu dywidend 1 168 1 506 128,9 

wynik z tytułu opłat i prowizji 13 729 12 294 89,5 

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

4 611 3 951 85,7 

wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych 1 843 2 510 136,2 

Koszty administracyjne, z tego:  32 913 33 470 101,7 

koszty pracownicze  16 575 16 993 102,5 

pozostałe koszty administracyjne 16 338 16 477 100,9 

Amortyzacja 2 944 2 897 98,4 

Rezerwy lub odwrócenie rezerw 732 697 95,2 

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości aktywów2, w tym:  8 867 8 813 99,4 

aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu 8 309 8 394 101,0 

Wynik z działalności operacyjnej 18 391 19 047 103,6 

Obciążenia lub przychody podatkowe od działalności kontynuowanej 4 728 4 765 100,8 

Wynik finansowy netto 13 671 14 706 107,6 

Na zwiększenie całkowitych przychodów operacyjnych netto o 1,1 mld zł wpłynął głównie wzrost 
wyniku z tytułu odsetek o 2,2 mld zł i z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych 
o 0,7 mld zł, przy obniżeniu wyniku z tytułu opłat i prowizji o 1,4 mld zł.  

Koszty pracownicze stanowiły 50,8% kosztów administracyjnych (wzrost o 0,4 p. proc.). Zwięk-
szenie kosztów pracowniczych o 0,4 mld zł wynikało głównie ze wzrostu wynagrodzeń z tytułu 
umów o pracę – o 0,2 mld zł (1,2%). Spośród pozostałych kosztów administracyjnych najszybciej 
rosły koszty marketingowe (o 0,2 mld zł, tj. 19,3%), jednocześnie o 0,2 mld zł (o 6,4%) obniżyły 
się koszty z tytułu zapłaconych czynszów. 

Wynik finansowy netto w 2018 r. wyniósł 14,7 mld zł, na co składały się zyski netto 588 banków 
w kwocie 16,0 mld zł oraz straty netto 24 banków (15 komercyjnych, w tym 10 oddziałów instytu-
cji kredytowych oraz 9 banków spółdzielczych) o wartości 1,3 mld zł. 

  

Wynik finansowy netto 
osiągnął w 2018 r. wartość 
o 1,0 mld zł wyższą niż w 
2017 r.  107,6 

Dynamika wyniku finan-
sowego netto r/r. 

 

05.04.2019 r. 

96,1% banków odnoto-
wało w 2018 r. zysk netto. 
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Wykres 1. Struktura całkowitych przychodów operacyjnych, netto (w %, zmiany w p. proc.) 

 

Tablica 2. Wybrane pozycje bilansowe sektora bankowego 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

31 XII 2017 31 XII 2018 

w mln zł 
31 XII 

2017=100 

Suma bilansowa, w tym:  1 772 069 1 889 124 106,6 

aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 1 282 254 1 343 574 104,8 

Zobowiązania razem, w tym: 1 568 164 1 682 922 107,3 

zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu  1 505 004 1 618 773 107,6 

Kapitały własne 203 905 206 202 101,1 

Według stanu w dniu 31 grudnia 2018 r. największą pozycją aktywów sektora bankowego były 
aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu i stanowiły one 71,1% akty-
wów. Po stronie pasywów dominującą pozycją były zobowiązania finansowe wyceniane we-
dług zamortyzowanego kosztu, które stanowiły 85,7% pasywów. Udział kapitałów własnych 
w pasywach wyniósł 10,9%. 

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

WYSZCZEGÓLNIENIE 

31 XII 2017 31 XII 2018 

w mln zł 
31 XII 

2017=100 

Sektor niefinansowy4, w tym: 1 040 266 1 098 767 105,6 

Przedsiębiorstwa, z tego: 365 844 387 898 106,0 

Duże przedsiębiorstwa5 159 289 179 441 112,7 

MŚP6 206 555 208 457 100,9 

Gospodarstwa domowe, w tym: 667 503 703 610 105,4 

mieszkaniowe 390 910 417 979 106,9 

konsumpcyjne dla osób prywatnych 147 939 159 130 107,6 

Sektor instytucji rządowych i samorządowych7 85 805 87 178 101,6 
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Wzrost sumy bilansowej 
banków o 117,1 mld zł,  
w tym kapitałów własnych 
o 2,3 mld zł. 

 

Wartość kredytów dla sek-
tora niefinansowego 
zwiększyła się o 58,5 mld zł 
(w tym dla gospodarstw 
domowych o 36,1 mld zł). 
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Kredyty dla przedsiębiorstw zostały w większości (53,7%) zaciągnięte przez MŚP. Kredyty udzie-
lone na nieruchomości mieszkaniowe (418,0 mld zł, w tym 104,8 mld zł w CHF) oraz kredyty kon-
sumpcyjne osób prywatnych (159,1 mld zł) stanowiły łącznie 82,0% kredytów gospodarstw do-
mowych. 

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

WYSZCZEGÓLNIENIE 

31 XII 2017 31 XII 2018 

w mln zł 
31 XII 

2017=100 

Razem 1 131 455 1 234 693 109,1 

bieżące 690 822 777 864 112,6 

terminowe 440 632 456 829 103,7 

Sektor niefinansowy  1 062 464 1 151 245 108,4 

bieżące 642 246 721 239 112,3 

terminowe 420 219 430 007 102,3 

Sektor instytucji rządowych i samorządowych 68 990 83 447 121,0 

bieżące 48 577 56 625 116,6 

terminowe  20 414 26 822 131,4 

 

Depozyty sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych w dniu 31 
grudnia 2018 r. osiągnęły łączną wartość 1 234,7 mld zł (wzrost o 9,1%), z tego depozyty sektora 
niefinansowego wyniosły 1 151,2 mld zł (więcej o 8,4%), a depozyty sektora instytucji rządowych 
i samorządowych 83,4 mld zł (wzrost o 21,0%). W porównaniu do stanu na koniec 2017 r. odno-
towano wzrost łącznej wartości depozytów bieżących o 12,6% i depozytów terminowych o 3,7%. 
Wartość depozytów bieżących sektora niefinansowego zwiększyła się o 12,3%, a depozytów ter-
minowych o 2,3%. Wartość depozytów bieżących sektora instytucji rządowych i samorządowych 
wzrosła o 16,6%, a wartość depozytów terminowych tego sektora o 31,4%. Udział depozytów ter-
minowych w łącznej kwocie depozytów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządo-
wych i samorządowych zmniejszył się w skali roku o 1,9 p. proc. (do 37,0%). Udział depozytów 
terminowych w depozytach sektora niefinansowego obniżył się o 2,2 p. proc. (do 37,4%), a w 
sektorze instytucji rządowych i samorządowych udział depozytów terminowych w depozytach 
tego sektora zwiększył się o 2,6 p. proc. (do 32,1%). 

Wykres 2. Różnica między wartością należności (w tym z tytułu kredytów) a zobowiązaniami 
(w tym z tytułu depozytów) sektora bankowego wobec sektora niefinansowego oraz 
sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg stanu w końcu kwartału) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększenie wartości de-
pozytów sektora niefi-
nansowego o 88,8 mld zł 
oraz depozytów sektora 
instytucji rządowych i sa-
morządowych 
o 14,5 mld zł. 
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 *** 

Tablica 5. Liczba banków według formy organizacyjnej i struktury własności 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2017 2018 Zmiana 

stan na 31 grudnia 

Ogółem 616 612 -4 

Komercyjne 63 63 – 

z przeważającym udziałem kapitału polskiego 14 13 -1 

z przeważającym udziałem kapitału zagranicznego, w tym: 49 50 +1 

ze 100% udziałem kapitału zagranicznego, w tym: 40 40 – 

oddziały instytucji kredytowych 28 31 +3 

Spółdzielcze 553 549 -4 

Działalność operacyjną w końcu grudnia 2018 r. prowadziło 612 banków, tj. o 4 mniej niż rok 
wcześniej. Liczba banków komercyjnych nie zmieniła się i wyniosła 63 banki. Jednak, na sku-
tek połączenia dwóch banków z przeważającym udziałem kapitału polskiego oraz rozpoczęcia 
działalności przez jeden nowy oddział instytucji kredytowej zaszły zmiany w strukturze tej 
grupy. Liczba banków komercyjnych z przewagą kapitału polskiego zmniejszyła się o 1 bank, 
a liczba banków z przewagą kapitału zagranicznego zwiększyła się o 1. Ponadto, dwa banki ze 
100% udziałem kapitału zagranicznego zmieniły formę prawną ze spółek akcyjnych na od-
działy instytucji kredytowych. Liczba banków spółdzielczych zmniejszyła się do 549, z powodu 
połączenia 4 banków spółdzielczych z innymi bankami spółdzielczymi. 

 

 

 

1 Opracowano na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego z sektora bankowego za 2018 r. przekaza-
nych do GUS w dniu 18.02.2019 r. Porównawcze dane za 2017 r. podano na podstawie danych Narodowego 
Banku Polskiego dostępnych na stronie internetowej NBP (stan w dniu 11.03.2019 r.). Liczba banków została 
podana według danych UKNF. Niniejsza informacja nie uwzględnia wyników banków w fazie organizacji, upa-
dłości lub likwidacji. 

Dodatkowe uwagi. Od 2018 r. banki obowiązuje zmieniony Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finan-
sowej nr 9 (MSSF 9) Instrumenty finansowe. Zgodnie z zapisami MSSF 9 banki były zwolnione z obowiązku prze-
kształcania danych porównawczych dla okresów wcześniejszych w odniesieniu do zmian wynikających z klasy-
fikacji i wyceny aktywów i zobowiązań (w tym z tytułu utraty wartości). W związku z tym, w celu zwiększenia po-
równywalności, dane za 2017 r. zostały skorygowane zgodnie ze wskazaniami UKNF. Dodatkowe zaburzenia w 
porównywalności danych wprowadziły zmiany własnościowe w bankach przeprowadzone w IV kwartale 2018 r. 

Mając na względzie powyższe zastrzeżenia zwracamy uwagę, że prezentowane w Informacji sygnalnej dane za 
2018 r. nie są w pełni porównywalne z danymi za 2017 r. 

2 Dane za 2017 r. dotyczą poniesionych strat kredytowych, a za 2018 r. oczekiwanych strat kredytowych. 

3 Należności z portfela B (wartość bilansowa brutto). Należy zwrócić uwagę, że w 2018 r. skokowo zwiększyła się 
wartość kredytów wykazywanych w portfelu A. Wg stanu w dniu 31 XII 2018 r. wartość tych kredytów dla sektora 
niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniosła 10,7 mld zł, wobec 2,3 mln zł rok 
wcześniej. 

4 Pozycja zawiera wartość instrumentów dłużnych przedsiębiorstw – 18,1 mld zł w 2017 r. oraz 15,2 mld zł w 
2018 r. 

5 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. 

6 Małe i średnie przedsiębiorstwa, w których liczba pracujących na koniec ostatniego zakończonego roku obro-
towego wynosiła mniej niż 250 osób oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny ra-
chunek, o ile liczba pracujących w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynosiła więcej niż 9, lecz 
mniej niż 250 osób. 

7 Bez instrumentów dłużnych. 
  

Zmniejszenie liczby ban-
ków ogółem o 4 banki 
spółdzielcze. 
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