
 
Ocena sprawozdań Zarządu Banku z działalności Banku i Grupy Kapitałowej za rok 

2018, sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej za rok 2018 
 
Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i 
wypełniając swoje obowiązki statutowe dokonała pozytywnej oceny sprawozdań Zarządu z działalności 
Banku i Grupy Kapitałowej w 2018 roku oraz sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej za 
rok 2018 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.  

Dokonując pozytywnej oceny, Rada Nadzorcza wzięła pod uwagę, że: 

1) Działalność Banku w 2018 roku koncentrowała się na dalszym zrównoważonym wzroście we 
wszystkich obszarach, skutecznym umacnianiu silnej pozycji na rynku bankowości detalicznej i 
pozycji lidera w obszarze bankowości korporacyjnej. 
Zysk netto Banku w 2018 r. wyniósł 2 310,6 mln zł i był wyższy o 222,5 mln zł, tj. 10,7% od 
zysku netto wypracowanego w 2017 r.  
Zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. przypadający na akcjonariuszy Banku w 2018 
r. wyniósł 2 287,2 mln zł i był niższy o 187,9 mln zł, tj. 7,6% od zysku netto zaraportowanego w 
2017 r.  
Wynik z tytułu odsetek był wyższy o 9,6% r/r w Banku i wyższy o 7,8% r/r w Grupie  głównie 
dzięki wyższym wolumenom, zarówno kredytów jak i depozytów, wyższej marży oraz wyższym 
przychodom z tytułu dywidend. 
Wynik pozaodsetkowy Grupy osiągnięty w 2018 r. był wyższy o 1,7% r/r, Banku niższy o 5,7% 
r/r z wynikiem z tytułu prowizji i opłat (łącznie z prowizjami z tytułu marży na transakcjach 
walutowych z klientami) wyższymi  w Grupie o 4,7% r/r, w Banku niższymi o 2,6% r/r w 
porównaniu do 2017 r. 
Koszty z działalności operacyjnej Banku i Grupy w 2018 r. były wyższe odpowiednio o 3,1% r/r i 
5,5% r/r ze względu na wyższe koszty osobowe (w tym głównie z uwagi na koszty w wysokości 
około 50 mln zł związane z Programem Dobrowolnych Odejść - PDO, skierowanym do 
pracowników Banku nabywających w 2018 r. uprawnienia emerytalne) oraz pozostałe koszty 
administracyjne (w tym głównie związane z marketingiem).  

2) Zwrot na średnim kapitale (ROE) Banku i Grupy wyniósł odpowiednio 10,7% i 10,2% 
3) Dzięki efektywnej działalności komercyjnej Banku i Grupy w 2018 r. odnotowano znaczący 

wzrost wolumenów kredytowych w obszarze kredytów klientów detalicznych (o 10,6% r/r w 
Banku i o 10,5% r/r w Grupie). Wzrost akcji kredytowej był sfinansowany przez wyższe 
wolumeny depozytów detalicznych rosnące w Banku o 11,9% r/r oraz o 11,8% r/r w Grupie 

4) Solidną strukturę płynnościową Banku i Grupy odzwierciedla relacja kredytów netto do 
depozytów, która  na koniec grudnia 2018 roku wyniosła odpowiednio 86,7% i 89,5%. Pozwala 
to, w powiązaniu z wysokim poziomem kapitałów na dalszy solidny i stabilny rozwój działalności 
Banku i Grupy. Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 18,7% na koniec grudnia 2018 r. 
i był wyższy (o 0,3 p.p.) niż na koniec 2017 r. Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 
17,4% na koniec grudnia 2018 r. i był wyższy (o 0,3 p.p.) niż na koniec grudnia 2017 r.  

5) Bank Pekao S.A. konsekwentnie realizował strategię umacniania pozycji na rynku finansowania 
zakupu nieruchomości oraz finansowania zakupu dóbr konsumpcyjnych. W 2018 roku sprzedaż 
kredytów mieszkaniowych w Banku osiągnęła rekordowy wynik blisko 10 mld zł, co przełożyło 
się na wzrost portfela złotowych kredytów hipotecznych o 12% r/r. Udział rynkowy w nowej 
sprzedaży wyniósł blisko 19%. Na wyjątkowy wynik wpływ miała również sprzedaż kredytów 
mieszkaniowych udzielonych w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych” (MdM), 
wspierającego osoby w wieku do 35 lat w nabyciu pierwszego, nowego mieszkania. Program 
MdM zakończył się z końcem 2018 roku. Od początku istnienia programu MdM Bank Pekao 
S.A. udzielił ponad 41 tys. kredytów na blisko 7,3 mld zł. W 2018 roku wzrost portfela pożyczek 



gotówkowych dla klientów indywidualnych wyniósł 16% r/r. Sprzedaż pożyczek gotówkowych 
wspierana była konkurencyjną ofertą Pożyczki Ekspresowej, indywidualnymi ofertami 
kredytowymi z wykorzystaniem narzędzi CRM oraz aktywnym wykorzystaniem kanałów 
elektronicznych: bankowości mobilnej PeoPay oraz systemu bankowości internetowej Pekao24.  

6) Bank Pekao S.A., zgodnie z przyjętą strategią, pozostaje Bankiem pierwszego wyboru dla 
klientów korporacyjnych, świadcząc zarówno wszechstronne usługi banku uniwersalnego, jak i 
wszelkie inne, dostępne w Polsce usługi finansowe (w tym leasing, faktoring i doradztwo 
inwestycyjne m.in. w zakresie fuzji i przejęć). Z usług Banku korzysta obecnie co druga duża 
firma w Polsce. Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej obsługuje 
obecnie blisko 13 tys. podmiotów, w tym około 2,5 tys. klientów zagranicznych oraz ponad 2,5 
tys. jednostek samorządowych i spółek komunalnych. Bank utrzymuje pozycję wiodącego 
banku korporacyjnego i lidera innowacyjnych rozwiązań produktowych dla przedsiębiorstw i 
instytucji. Szeroka oferta produktowa, nowatorskie rozwiązania i indywidualne podejście 
zapewniają kompleksową obsługę finansową przedsiębiorstw, instytucji i jednostek sektora 
publicznego.  

7) Bank Pekao S.A. jest bankiem uniwersalnym oferuje wszystkie dostępne w Polsce usługi 
finansowe dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Szeroka oferta produktowa, 
nowatorskie rozwiązania i indywidualne podejście zapewniają kompleksową obsługę finansową 
klientom a zintegrowany model obsługi klienta stanowi gwarancję najwyższej jakości usług oraz 
ich optymalnego dopasowania do zmieniających się potrzeb. Od 2017 roku, Bank Pekao S.A.  
jest częścią grupy kapitałowej PZU S.A., największej instytucji finansowej w Europie Środkowo-
Wschodniej.  

8) Zgodnie z przyjętą strategią na lata 2018-2020 „Siła Polskiego Żubra”, Bank  zamierza 
kontynuować działania prowadzące do osiągnięcia pozycji lidera rentowności w oparciu o 
budowanie trwałych relacji biznesowych i poprawę efektywności działania. Priorytetami 
strategicznymi  Banku w 2019 roku pozostanie: inteligentny wzrost, budowa długookresowych 
relacji z klientami w oparciu o zintegrowany model obsługi, transformacja operacyjna, która 
umocni pozycję najbardziej rozpoznawalnego banku w Polsce dzięki  profesjonalizmowi 
działania oraz tworzeniu wartości dla klienta.  
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