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WZROST DZIĘKI KREDYTOM 

 
 

 

Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w pierwszym półroczu 2015 r. wyniósł 1 244 mln złotych, 

co pozwoliło na osiągnięcie zwrotu na kapitale ROE 10,3%, przy jednoczesnym utrzymaniu 

wysokiego poziomu współczynnika wypłacalności Core Tier 1 wynoszącego 17,8%. Bank 

kontynuował wzrost działalności biznesowej dzięki utrzymaniu wysokiego tempa wzrostu 

wolumenów, znacznie powyżej średniej w sektorze, zarówno w depozytach +9,3% r/r, jak i w 

kredytach +10,1% r/r, ze szczególnie wysokim wzrostem sprzedaży pożyczek gotówkowych w 

pierwszym półroczu o  +21,4% r/r. Wysoka aktywność biznesowa została wsparta dalszą poprawą 

efektywności kosztowej (-2,3% r/r) oraz redukcją kosztów ryzyka do 50 punktów bazowych w 

drugim kwartale. 

 
Skonsolidowany zysk netto w pierwszym półroczu wyniósł 1 244 mln złotych, (-5,7% r/r), dzięki 

wsparciu wynikiem netto osiągniętym w drugim kwartale w wysokości 619 mln złotych. Wynik Banku 

jest skutkiem częściowego skompensowania negatywnego wpływu zewnętrznych czynników 

regulacyjnych, dzięki efektom wzrostu działalności. 

Zysk operacyjny brutto został utrzymany na poziomie 1 969 mln złotych, (-1,3% r/r), w wyniku 

wysokiego  poziomu aktywności biznesowej i dalszej poprawie efektywności kosztowej (-2,3% r/r), co 

pozwoliło niemal skompensować skutki obniżki stopy lombardowej i stawki  opłaty interchange. 

Dochody operacyjne wyniosły 3 582 mln złotych, (-1,7% r/r), w rezultacie spadku wyniku 

odsetkowego do poziomu 2 058 mln złotych, spowodowanego obniżeniem stóp procentowych, oraz 

osiągnięciem przychodów prowizyjnych na poziomie 994 mln złotych.  

Bank Pekao odnotował znaczący wzrost zarówno wolumenów kredytowych o 10,1% r/r oraz 

depozytów o +9,3% r/r. Portfel kredytów detalicznych, wsparty solidnym wzrostem kwartalnym o 

+2,5% wzrósł o +11,1% r/r osiągając poziom 51 739 mln złotych. W pierwszym półroczu szczególnie 

mocno wzrosła sprzedaż pożyczek konsumenckich +21,4% r/r. Portfel kredytów korporacyjnych 

wzrósł o +9,5% r/r do poziomu 75 394 mln złotych, również dzięki wzrostowi odnotowanemu  w 

drugim kwartale o +2,6% kw/kw. 

Depozyty detaliczne wzrosły o +8,2% r/r, +1,7% kw/kw do poziomu 58 709 mln złotych, natomiast 

depozyty korporacyjne wzrosły o +10,2% r/r, do poziomu 70 582 mln złotych, wsparte silnym 

wzrostem kwartalnym o +3,9%.  

Bank kontynuował skuteczne zarządzanie kosztami, obniżając koszty z wyłączeniem opłaty na rzecz 

funduszy gwarancyjnych o (-2,3% r/r), do poziomu 811 mln złotych. 

Koszty ryzyka uległy dalszej poprawie osiągając poziom 50 punktów bazowych w drugim kwartale,  

wskaźnik kredytów nieregularnych zmniejszył się do poziomu 6,7%, a wskaźnik pokrycia rezerwami 

wyniósł 70,8%. 



„To kolejny kwartał, w którym osiągnęliśmy wzrost biznesu, przybliżający nas do realizacji ambitnego 

celu - jednocyfrowego spadku zysku netto – powiedział Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku Pekao 

SA . Bank kontynuuje inwestycje w innowacje.  Wprowadzona karta wielowalutowa jest najlepszym 

przykładem,  jak rozwiązania cyfrowe mogą uprościć życie naszych klientów.” 

 

 


