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Podatkowy
przedtakt

 miesięcznik finansowy BANK | czerwiec | 2016

SYTUACJA SEKTORA

Jak co kwartał przedstawiamy przegląd tego, co się 
działo w polskim sektorze bankowym. Czynimy 
to poprzez pryzmat wyników �nansowych, na 
bazie danych 13 banków, które są zobowiązane do 
regularnego upubliczniania swoich wyników. 

Grzegorz Elaniuk

tej instytucji w naszych tabelach.
Od lutego 2016 r. wszedł obowią-
zek opłacania przez banki podat-
ku od aktywów na bazie ich stanu 
z końca miesiąca, w I kw. banki 
płacą zatem podatek za 2 mie-
siące – luty i marzec. To trochę 
tak, jak w przypadku niektórych 
utworów muzycznych, które nie 
zaczynają się od pełnego taktu, 
ale mają na początku przedtakt 
– tak można potraktować wpro-
wadzenie podatku w trakcie 
kwartału. Bazując na danych za 
pierwsze dwa miesiące jego obo-
wiązywania można oszacować, 

Tym razem niepełne są 
wyniki Banku Ochro-
ny Środowiska – po-
dajemy jednak takie, 

jakie przekazano do publicznej 
wiadomości. BOŚ przesłał do 
KNF program postępowania na-
prawczego i począwszy od II kw. 
nie będzie płatnikiem podatku 
od instytucji �nansowych. Postę-
powanie naprawcze prowadzo-
ne jest również w Banku BPH, 
stąd brak podatku bankowego od 
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że ogólny podatek bankowy 13 
instytucji, których dane prezen-
tujemy, nieznacznie przekroczy 
3 mld zł w całym 2016 r. Na pod-
mioty te przypada niemal 80% 
aktywów krajowych banków ko-
mercyjnych według stanu na ko-
niec I kw. 2016 r.
Prezentowany materiał bazu-
je na opublikowanych raportach 
kwartalnych banków, dla rachun-
ku wyników wszędzie zestawia-
my I kw. 2016 r. z I kw. 2015 r. 
Dla pozycji aktywów i pasywów 
banków przyjęliśmy w tym kwar-
tale układ taki, jak w sprawozda-
niach �nansowych – czyli część 
banków prezentuje dane tak, 
jak dla rachunku wyników, inne 
(większość) pokazują je na ko-
niec marca 2016 r. w porówna-
niu do końca roku 2015. Dane 

w układzie marzec 2016/marzec 
2015 pokazały cztery banki: Pe-
kao S.A., BZ WBK, mBank, ING 
Bank Śląski.

Sukces w mniejszej skali
Analiza banków komercyjnych 
na bazie danych KNF i prezen-
towanej przez nas reprezenta-
cji sektora, wykazuje tendencje 
wzrostowe w wielu dziedzinach. 
Dynamika aktywów I kw. 2016 r. 
do I kw. 2015 r. to 4,2%, pod-
czas gdy tylko w ciągu pierw-
szych trzech miesięcy br. aktywa 
urosły o 2%. Liderami wzrostu 
z wartościami powyżej średniej 
są ING Bank Śląski – 9,9% i BZ 
WBK – 4,8% (obydwa podały 
dane w układzie marzec 2016 r. 
do marzec 2015 r.). Wyniki po-
nad średnią w pierwszych trzech 

kwartałach ub. r. notowały m.in. 
BOŚ, Alior, Bank Handlowy. 
Z drugiej strony kilka banków, 
w tym dwa największe, rosły zna-
cząco poniżej średniej. 
Kredyty i pożyczki w I kw. br. spa-
dły o 0,7% w bankach komercyj-
nych, co było generalnie zbież-
ne z tym, co działo się u naszych 
uczestników. Jedynie dwa banki 
: ING BSK i BZ WBK notowały 
dynamiczny wzrost akcji kredy-
towej. Szybciej od kredytów ro-
sły depozyty – ponad 8% w skali 
roku i 3,2% w okresie pierwszych 
trzech miesięcy 2016 r. Tu rów-
nież mamy liderów – oprócz wy-
mienianych już ING BSK i BZ 
WBK jest w tej grupie również 
mBank. Nadal korzystnie wyglą-
da sytuacja z punktu widzenia 
siły kapitałowej, w większości 
analizowanych instytucji tempo 
przyrostu kapitałów było wyższe 
niż wzrost aktywów.
Gorzej sytuacja wygląda, je-
śli spojrzymy na nią przez pry-
zmat wyników banków – docho-
dy z działalności bankowej były 
w I kw. 2016 r. o 3% niższe niż 
w analogicznym okresie 2015 r. 
Porównywalny wynik dla sekto-
ra banków komercyjnych wynosi 
1,5%. Jeśli poszukamy przyczyn 
takiego stanu, to wyraźnie widać 
znaczący wzrost wyniku odsetko-
wego (o ponad 12%), który doty-
czył w niemal wszystkich z ana-
lizowanych 13 banków. Wzrost 
ten nie tyle jest jednak wynikiem 
wzrostu przychodów odsetko-
wych, co wynika raczej ze spad-
ku kosztów, czyli jego motorem 
były niższe odsetki płacone od de-
pozytów. Nie widać w rachunku 
wyników efektów wzrostu opłat 
i prowizji, których saldo było 
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 1.  Zmiana w dochodach z działalności 
bankowej w I kw. 2016 r.
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o ponad 3% gorsze niż w I kw. 
2015 r. Znacząco słabsze były 
również wyniki na pozostałej 
działalności. Niezauważalne rok 
do roku były zmiany kosztów ry-
zyka, czyli salda odpisów i rezerw. 
Nadal, choć w I kw. 2016 r. tylko 
o 5,4%, rosły koszty działalności. 
Koszty działania dla całego sekto-
ra banków komercyjnych zwięk-
szyły się, według KNF o ponad 
9%. W tej sytuacji nie dziwi niż-
szy o 40% wynik �nansowy netto 
sektora, gdyż oprócz dotychcza-

sowych obciążeń doszedł jeszcze 
podatek bankowy. O nowym po-
datku napisaliśmy parę słów we 
wstępie. 
Niższy o ponad 7% był podatek 
dochodowy. Sumując jednak ob-
ciążenia, mamy wzrost zapłaco-
nych podatków o 54%, a gdzie 
wpłaty na BFG, będące również 
znaczącym kosztem? W tabeli 
z wybranymi pozycjami rachun-
ku wyników prezentujemy obok 
siebie zapłacony podatek banko-
wy (za dwa miesiące) i docho-

dowy (za 3 miesiące). Widać, że 
w wielu bankach podatek od in-
stytucji finansowych zbliża się 
do wielkości podatku dochodo-
wego, a w kilku, i to niekoniecz-
nie tych o niższej rentowności, 
zapewne go przekroczy w na-
stępnych kwartałach. Wynik net-
to prawie wszystkich banków 
spadł za wyjątkiem PKO BP, któ-
re zanotowało 0,3% wzrostu. Nie 
do końca porównywalne są dane 
BGŻ BNP Paribas, które zanoto-
wało wynik netto niemal 20-krot-
nie niższy niż PKO BP i odno-
towało wzrost. Trzy banki z 13 
zakończyły I kw. 2016 r. stratą.

Będzie się działo…
Obserwować i jeszcze raz ob-
serwować. W przeszłości banki 
wielokrotnie udowodniły swoje 
ogromne możliwości dostosowa-
nia i miejmy nadzieję, że tym ra-
zem również tak będzie. Niezły 
stan polskiej gospodarki pozwala 
mieć nadzieję, że nie nastąpi po-
gorszenie jakości portfeli kredy-
towych banków, a co za tym idzie 
znacząco nie wzrosną koszty ry-
zyka i nie skonsumują zysków.
Sytuacja banków na giełdzie 
w I kw. 2016 r. przestała się pogar-
szać. Tym razem ich kapitalizacja 
poszła w górę i wróciła do pozio-
mu zbliżonego do notowanego 
w końcu III kw. 2015 r. Sytuacja 
banków na giełdzie ulega jednak 
polaryzacji, w poprzednim kwar-
tale 4 banki notowały wyceny po-
niżej swojej wartości księgowej 
(BOŚ, Getin Noble, Bank BPH 
i BGŻ BNP). W bieżącym roku do 
tej grupy dołączył Idea Bank. Po-
prawa wyceny giełdowej dotyczy-
ła w największym stopniu Banku 
Handlowego w Warszawie i Pe-
kao S.A. – banków o zdumiewa-
jącej dyscyplinie kosztowej (patrz 
zmiana poziomu kosztów opera-
cyjnych). Inwestorzy chyba doszli 
do wniosku, że co najgorsze już 
się stało i zostało to zdyskontowa-
ne w bieżących wycenach. ▪
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 1.  Wybrane pozycje bilansu banków

 3.  Wybrane pozycje rachunku wyników banków

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

Suma bilansowa Kredyty i pożyczki Depozyty Kapitał własny

Bank III 2016 zmiana (%) III 2016 zmiana (%) III 2016 zmiana (%) III 2016 zmiana (%)

PKO Bank Polski S.A. 267 091 0,1 187 869 -1,3 194 856 -0,5 31 035 2,5

Bank Pekao S.A. 159 695 -2,3 117 237 -0,4 121 819 0,3 24 052 -1,9

Bank Zachodni WBK S.A. 137 786 4,8 97 468 10,7 102 198 10,5 21 294 11,3

mBank S.A. 123 268 0,0 77 941 -1,3 81 134 12,9 12 627 8,9

ING Bank Śląski S.A. 112 733 9,9 75 330 18,8 90 403 16,5 10 670 4,3

Getin Noble Bank S.A. 71 972 1,7 48 053 -2,4 56 743 1,8 5 248 1,6

BGŻ BNP Paribas S.A. 66 261 1,4 52 713 0,8 47 857 2,9 6 362 1,5

Bank Millenium S.A. 65 316 -1,4 46 085 -0,6 52 010 -1,5 6 650 3,2

Bank Handlowy  
w Warszawie S.A. 51 545 4,1 17 517 -7,7 30 751 -2,6 7 050 2,9

Alior Bank S.A. 42 026 5,1 32 738 5,9 35 802 6,4 3 602 2,5

Bank BPH S.A. 32 132 2,5 14 539 -37,0 12 908 -49,4 3 584 -12,1

BOŚ S.A. 22 070 5,5 14 270 -0,5

Idea Bank S.A. 18 872 0,1 12 429 2,7 12 900 -0,9 2 098 2,1

Dochody  
z działalności 

bankowej
Wynik z tytułu  

odpisów i rezerw
Koszty działalności 

operacyjnej
Podatek bankowy

Podatek dochodowy
Wynik finansowy 

netto

Bank I-III 
2016 zmiana (%) I-III 

2016 zmiana (%) I-III 
2016 zmiana (%) I-III 

2016 zmiana (%) I-III 
2016 zmiana (%)

PKO Bank Polski S.A. 2 685,4 4,1 -382,2 2,3 -1 360,5 -3,2 -148,4 -159,8 638 0,3

Bank Zachodni WBK S.A. 1 828,0 -23,0 -134,1 -29,7 -864,7 4,3 -67,6 -147,8 621 -43,0

Bank Pekao S.A. 1 801,4 1,0 -129,4 -5,6 -874,0 -1,5 -80,6 -155,2 573 -8,2

mBank S.A. 1 069,7 -8,4 -68,5 -31,5 -541,6 8,0 -57,3 -92,8 310 -31,6

ING Bank Śląski S.A. 975,6 7,7 -78,9 -6,4 -508,8 2,7 -50,5 -78,2 259 -0,7

BGŻ BNP Paribas S.A. 619,6 70,5 -77,3 41,1 -453,3 57,9 -31,7 -26,3 31 115,4

Alior Bank S.A. 579,3 11,5 -175,7 21,5 -276,6 7,3 -20,7 -26,2 80 -12,7

Bank Millennium S.A. 557,8 -0,2 -44,3 -34,7 -290,5 1,0 -32,3 -52,5 137 -15,6

Bank Handlowy  
w Warszawie S.A. 449,1 -24,0 5,5 -257,4 -313,0 0,0 -13,1 -24,1 104 -51,9

Getin Noble Bank S.A. 405,0 -19,9 -157,1 22,4 -224,4 -10,5 -38,1 -5,5 -18

Idea Bank S.A. 211,9 15,0 -56,0 95,9 -122,4 5,2 -7,6 -2,6 61 -3,2

BOŚ S.A. 97,3 12,6 -21,5 50,3 106,4 10,8 -9,6 0,0 -13

Bank BPH S.A. 25,2 -40,5 -12,7 -21,3 -146,0 352,4 0,0 -64,4 -496
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TWOJE CENTRUM WIEDZY O NIERUCHOMOŚCIACH

ogólnopolska, wystandaryzowana baza danych o nieruchomo-
ściach oraz ich cenach i wartościach, tworzona przez współpracu-
jące z nami podmioty aktywne na rynku obrotu nieruchomościami

cykl publikacji analitycznych dotyczących rozwoju regionalnych ryn-
ków lokali mieszkalnych, działek budowlanych oraz gruntów rolnych

współpraca przy kreowaniu rozwiązań regulacyjnych służących popra-
wie jakości i bezpieczeństwa transakcji obrotu nieruchomościami
 
narzędzia wspierające podejmowanie decyzji biznesowych w obszarze 
nieruchomości

obsługa i weryfikacja wycen nieruchomości na potrzeby zabezpie-
czenia wierzytelności bankowych 

funkcjonalność raportu indywidualnego umożliwiającego weryfikację 
aktualnej wartości nieruchomości w oparciu o autorski algorytm predykcji 
wartości

analizy tematyczne na indywidualne zamówienie, dotyczące określone-
go segmentu rynku, regionu geograficznego oraz przedziału czasowego

wsparcie logistyczne i merytoryczne przy budowaniu koncepcji oraz 
realizacji szkoleń i seminariów dla uczestników rynku nieruchomości

współdziałanie na rzecz przejrzystości informacji o rynku  
nieruchomości
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