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Raport bieżący nr 13/2013 
Wybrane dane finansowe za III kwartały 2013 r. 
 
Zarząd Banku Pocztowego S.A. informuje o wybranych, wstępnych (nieaudytowanych) 
danych finansowych za III kwartały 2013 r. 
 
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2013 r.: 
 
Skonsolidowane kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom: 5 040 mln zł (wobec 4 600 mln 
zł na 30.09.2012 r., wzrost o 9,6% r/r), w tym: 
 - kredyty i pożyczki udzielone osobom fizycznym, w tym kredyty w rachunku bieżącym: 3 983 
mln zł (wobec 3 509 mln zł na 30.09.2012 r., wzrost o 13,5 % r/r), 
 - kredyty i pożyczki udzielone klientom korporacyjnym i instytucjom samorządowym, w tym 
kredyty w rachunku bieżącym: 1 057 mln zł (wobec 1 091 mln zł na 30.09.2012 r., spadek o 
3,1 % r/r). 
 
Skonsolidowane zobowiązania wobec klientów: 5 421 mln zł (wobec 5 563 mln zł na 
30.09.2012 r., spadek o 2,6% r/r), w tym: 
 - zobowiązania wobec klientów indywidualnych 4 005 mln zł (wobec 3 590 mln zł na 
30.09.2012 r., wzrost o  11,5 % r/r), 
 - zobowiązania wobec klientów korporacyjnych i sektora budżetowego: 1 416 mln zł (wobec 
1 972  mln zł na 30.09.2012 r., spadek o  28,1 % r/r). 
 
Skonsolidowane aktywa razem: 6 452 mln zł (wobec 6 332 mln zł na 30.09.2012 r., wzrost o 
1,9% r/r). 
 
Skonsolidowany rachunek zysków i strat za III kwartały 2013 r.: 
 
Skonsolidowany wynik na działalności bankowej: 220,0 mln zł (wobec 219,9 mln zł za III 
kwartały 2012 r., wzrost o 0,1% r/r). 
 
Skonsolidowane ogólne koszty administracyjne: 163,0 mln zł (wobec 164,1 mln zł za III 
kwartały 2012 r., spadek o 0,7% r/r). 
 
Skonsolidowany zysk netto: 21,7 mln zł (wobec 27,3 mln zł za III kwartały 2012 r., spadek o 
20,6% r/r). 
 
Wskaźniki: 
 
Skonsolidowany wskaźnik zwrotu na kapitale ROE netto za III kwartały 2013 r.: 7,6% (wobec 
10,8% za III kwartały 2012 r., spadek o 3,2 p.p. r/r). 
 
Skonsolidowany wskaźnik koszty/dochody (C/I) za III kwartały 2013 r.: 73,4% (wobec 75,1% 
za III kwartały 2012 r., spadek o 1,7 p.p. r/r). 
 
Jednostkowy współczynnik wypłacalności na dzień 30.09.2013 r.: 13,2% (wobec 12,5% na 
30.09.2012 r., wzrost o 0,7 p.p. r/r). 
 
Jednostkowy współczynnik Tier 1 na dzień 30.09.2013 r.: 9,7% (wobec 9,9% na 30.09.2012 
r., spadek o 0,2 p.p. r/r). 
 
 
 
Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów 
finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst". 


