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WZROST DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ I DOCHODÓW
Bank Pekao osiągnął skonsolidowany zysk netto w pierwszej połowie 2016 r. w wysokości 1 264
mln zł, +1,6% r/r., a z wyłączeniem podatku bankowego 1 465 mln zł, +17,8% r/r. W ujęciu
kwartalnym zysk netto wzrósł o 20,4% i wyniósł w drugim kwartale 691 mln zł. Wskaźnik ROE na
poziomie 10,7% został osiągnięty przy wysokim współczynniku wypłacalności Core Tier 1 18,1%.
Bank osiągnął dwucyfrowy wzrost zarówno kluczowych kredytów detalicznych (+11,0% r/r), jak i
depozytów detalicznych (+16,1% r/r).
Po pierwszym półroczu Pekao osiągnął zysk netto w wysokości 1 264 mln zł, a z wyłączeniem
zapłaconego podatku bankowego, zysk wyniósł 1 465 mln zł (+17,8% r/r). Zysk operacyjny brutto
wzrósł o 12,0% r/r i wyniósł 2 206 mln zł dzięki bardzo dobrym wynikom drugiego kwartału.
Dochody operacyjne w pierwszym półroczu wyniosły 3 830 mln zł (+6,9% r/r), wsparte silnym
wzrostem kwartalnym (+10,8%). Wzrost dochodów operacyjnych osiągnięty został dzięki wzrostowi
dochodów podstawowych (2,2% r/r) i wpływom transakcji VISA.
Wynik odsetkowy netto w pierwszym półroczu wyniósł 2 152 mln zł, rosnąc o +4,5% r/r, dzięki
wzrostowi wolumenów. Marża odsetkowa netto w drugim kwartale wzrosła o 5 pb kw/kw do 2,80%,
dzięki zarówno poprawie struktury aktywów, jak również pasywów.
Wynik z tytułu prowizji i opłat z działalności bankowej w pierwszym półroczu wzrósł o +1,9% r/r do
800 mln zł, wsparty dwucyfrowym wzrostem w drugim kwartale o +10,3%.
Bank osiągnął w pierwszym półroczu dwucyfrowy wzrost kluczowych kredytów detalicznych o +11,0%
r/r do poziomu 48 972 mln zł, podczas gdy kluczowe kredyty korporacyjne wzrosły o +5,8% r/r do
44 296 mln zł. W pierwszej połowie roku nowe kluczowe kredyty detaliczne osiągnęły poziom 6,5 mld
zł, w szczególności dzięki pożyczkom gotówkowym.
Pekao osiągnął w pierwszej połowie 2016 r. dwucyfrowy wzrost depozytów detalicznych o +16,1%
r/r, które wyniosły 68 174 mln zł, również dzięki solidnemu wzrostowi kwartalnemu o +3,5%.
Depozyty korporacyjne wyniosły 60 101 mln zł.
Pekao kontynuuje efektywne zarządzanie kosztami, które wyniosły w pierwszych sześciu miesiącach
1 624 mln zł, +0,7% r/r. Wskaźnik koszty/dochody uległ dalszej poprawie i obniżył się do poziomu
42,4%.
Jakość aktywów Banku Pekao niezmiennie utrzymała się na wysokim poziomie. Koszty ryzyka w
pierwszym kwartale wyniosły 47 pb., wskaźnik kredytów nieregularnych wyniósł 6,4%, natomiast
wskaźnik pokrycia rezerwami wzrósł do 74,2%.
„Za nami solidne półrocze. Wierzymy w kontynuację wzrostu w drugiej połowie roku i realizację
naszych celów.” – powiedział Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

