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Raport bieżący nr 20/2014 

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego za I półrocze 2014 r. 

 

Zarząd Banku Pocztowego S.A. informuje o wstępnych (nieaudytowanych) wybranych 
skonsolidowanych danych finansowych za I półrocze 2014 r. 
 
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2014 r.: 
 
Skonsolidowane kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom: 5 274 mln zł (wobec 4 841 mln 
zł na 30.06.2013 r., wzrost o 8,9% r/r), w tym: 
- kredyty i pożyczki udzielone osobom fizycznym, w tym kredyty w rachunku bieżącym: 
4 276 mln zł (wobec 3 768 mln zł na 30.06.2013 r., wzrost o 13,5% r/r), 
- kredyty i pożyczki udzielone klientom instytucjonalnym i instytucjom samorządowym, w tym 
kredyty w rachunku bieżącym: 997 mln zł (wobec 1 073 mln zł na 30.06.2013 r., spadek 
o 7,1% r/r). 
 
Skonsolidowane zobowiązania wobec klientów: 5 710 mln zł (wobec 5 973 mln zł 
na 30.06.2013 r., spadek o 4,4% r/r), w tym: 
- zobowiązania wobec klientów indywidualnych 4 382 mln zł (wobec 4 225 mln zł 
na 30.06.2013 r., wzrost o 3,7% r/r), 
- zobowiązania wobec klientów instytucjonalnych i sektora budżetowego: 1 329 mln zł 
(wobec 1 748 mln zł na 30.06.2013 r., spadek o 24% r/r). 
 

Skonsolidowane aktywa razem: 7 005 mln zł (wobec 6 890 mln zł na 30.06.2013 r., wzrost 
o1,7% r/r). 
 
Skonsolidowany rachunek zysków i strat za I półrocze 2014 r.: 
 
Skonsolidowany wynik na działalności bankowej: 169 mln zł (wobec 138 mln zł za I półrocze 
2013 r., wzrost o 22,5% r/r). 
 
Skonsolidowany zysk netto: 22,1 mln zł (wobec 9,1 mln zł za I półrocze 2013 r., wzrost 
o 142,9 % r/r). 
 
Wskaźniki: 
 

Skonsolidowany wskaźnik zwrotu na kapitale ROE netto za I półrocze 2014 r.: 11,0% (wobec 
5,0% za I półrocze 2013 r.). 
 
Skonsolidowany wskaźnik koszty/dochody (C/I) za I półrocze 2014 r.: 66,4% (wobec 78,0% 
za I półrocze 2013 r.). 
 
Jednostkowy współczynnik wypłacalności na dzień 30.06.2014 r.: 13,2% (wobec 13,7% na 
30.06.2013 r.). 
 
Jednostkowy współczynnik Tier 1 na dzień 30.06.2014 r.: 9,8% (wobec 10,0% na 
30.06.2013 r.). 
 

W związku z wprowadzonymi w 2013 roku zmianami zasad rachunkowości w zakresie 
rozpoznawania przychodów i kosztów z tytułu produktów bancassurance dane 
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej i rachunku zysków i strat za 2013 rok zostały 
przekształcone i doprowadzone do porównywalności. 
 



Współczynnik wypłacalności i współczynnik Tier 1 wg stanu na 30.06.2013 r. zostały 
wyliczone zgodnie z zapisami Uchwały KNF nr 76/2010 z dnia 10 marca 2010 r. 
z późniejszymi zmianami. 

 
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". 

 


