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DOBRY POCZĄTEK
Skonsolidowany zysk netto w pierwszym kwartale 2016 r. wyniósł 573 mln zł. Z wyłączeniem
podatku bankowego zysk netto wyniósł 654 mln zł, co oznacza wzrost o +4,7% r/r. Bank osiągnął
dwucyfrowy wzrost kluczowych kredytów detalicznych (+11,4% r/r) oraz solidny wzrost kluczowych
kredytów korporacyjnych (+8,1% r/r).
Po pierwszym kwartale Pekao osiągnął zysk netto w wysokości 573 mln zł, a z wyłączeniem
zapłaconego podatku bankowego, zysk wyniósł 654 mln zł (+4,7% r/r). Zysk operacyjny brutto, w
ujęciu rocznym był stabilny i wyniósł 1 005 mln zł, co odzwierciedla przystosowanie struktury bilansu
Banku do nowych warunków rynkowych.
Dochody operacyjne wyniosły 1 817 mln zł (+0,5% r/r), dzięki wzrostowi wyniku odsetkowego netto,
co zrekompensowało niższe przychody z rynku kapitałowego, podczas gdy pozostałe przychody
pozostały na poziome z ubiegłego roku. Wynik odsetkowy netto wyniósł 1 070 mln zł, rosnąc o 2,6%
r/r, dzięki wzrostowi wolumenów.
Marża odsetkowa netto w pierwszym kwartale wzrosła do 2,75% dzięki zarówno poprawie struktury
aktywów oraz cen pasywów.
Spadek dochodów z tytułu opłat i prowizji o -3,6% r/r do 463 mln zł, osiągnięto przy stabilnych
przychodach z prowizji bankowych przy jednoczesnym obniżeniu przychodów z działalności na rynku
kapitałowym, będących pod presją widoczną w całej branży.
Kluczowe kredyty detaliczne wzrosły o +11,4% r/r do poziomu 47 739 mln zł, podczas gdy kredyty
korporacyjne wzrosły o +8,1% r/r do poziomu 43 828 mln zł. Bank osiągnął w pierwszym kwartale
2016 r. dwucyfrowy wzrost depozytów detalicznych o +14,1% r/r do poziomu 65 895 mln zł, również
dzięki solidnemu wzrostowi kwartalnemu o +3,2%. Depozyty korporacyjne wyniosły 57 586 mln zł i
odzwierciedlały koncentrację na marży, przy jednoczesnym utrzymaniu solidnego poziomu płynności
Banku.
Pekao cały czas kontrolował efektywność kosztową, koszty wzrosły zaledwie o +1,3% r/r do poziomu
812 mln zł. Wskaźnik koszty/dochody wyniósł 44,7%.
Jakość aktywów Banku Pekao utrzymała się na wysokim poziomie. Koszty ryzyka w pierwszym
kwartale wyniosły 47 pkt, wskaźnik kredytów nieregularnych wyniósł 6,5%, natomiast wskaźnik
pokrycia rezerwami wzrósł do 73,8%.
„Osiągnęliśmy solidne wyniki. Kwietniowy wzrost sprzedaży zarówno kredytów hipotecznych, jak i
pożyczek gotówkowych pokazuje, że nasz cel, którym jest wspieranie gospodarstw domowych jest
możliwy do realizacji nawet przy obecnym spowolnieniu na rynku.” – powiedział Luigi Lovaglio,
Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

