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Raport bieżący nr 8/2015 
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego za I kwartał 2015 r. 
 
Zarząd Banku Pocztowego S.A. informuje o wybranych skonsolidowanych danych finansowych za I 
kwartał 2015 r. 
 
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2015 r.: 
 
Skonsolidowane kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom: 5 355 mln zł (wobec 5 281 mln zł na 
31.03.2014 r., wzrost o 1,4% r/r), w tym: 
 - kredyty i pożyczki udzielone osobom fizycznym, w tym kredyty w rachunku bieżącym: 4 471 mln zł 
(wobec 4 259 mln zł na 31.03.2014 r., wzrost o 5,0% r/r), 
 - kredyty i pożyczki udzielone klientom instytucjonalnym i instytucjom samorządowym, w tym kredyty 
w rachunku bieżącym: 884 mln zł (wobec 1 022 mln zł na 31.03.2014 r., spadek o 13,5% r/r). 
 
Skonsolidowane zobowiązania wobec klientów: 5 701 mln zł (wobec 5 648 mln zł na 31.03.2014 r., 
wzrost o 0,9% r/r), w tym: 
 - zobowiązania wobec klientów indywidualnych 4 599 mln zł (wobec 4 362 mln zł na 31.03.2014 r., 
wzrost o 5,4% r/r), 
 - zobowiązania wobec klientów instytucjonalnych i instytucji rządowych i samorządowych: 1 102 mln 
zł (wobec 1 286 mln zł na 31.03.2014 r., spadek o 14,3% r/r). 
 
Skonsolidowane aktywa razem: 7 242 mln zł (wobec 6 904 mln zł na 31.03.2014 r., wzrost o 4,9% r/r). 
 
Skonsolidowany rachunek zysków i strat za I kwartał 2015 r.: 
 
Skonsolidowany wynik na działalności bankowej: 84,5 mln zł (wobec 82,0 mln zł za I kwartał 2014 r., 
wzrost o 3,1% r/r). 
 
Skonsolidowany zysk netto: 12,0 mln zł (wobec 10,1 mln zł za I kwartał 2014 r., wzrost o 18,7%  r/r). 
 
Wskaźniki: 
 
Skonsolidowany wskaźnik zwrotu na kapitale ROE netto za I kwartał 2015 r.: 11,0% (wobec 10,4% za I 
kwartał 2014 r., wzrost o 0,6 p.p. r/r). 
 
Skonsolidowany wskaźnik koszty/dochody (C/I) za I kwartał 2015 r.: 64,9% (wobec 69,5% za I kwartał 
2014 r., spadek o 4,6 p.p. r/r). 
 
Skonsolidowana marża odsetkowa za I kwartał 2015 r.: 3,4% (wobec 3,7% za I kwartał 2014 r. , spadek 
o 0,3 p.p. r/r). 
 
Wskaźnik udziału kredytów zagrożonych w kredytach ogółem brutto (NPL) na na 31.03.2015 r.: 6,2% 
(wobec  5,4% na 31.03.2014 r., wzrost o 0,8 p.p. r/r). 
 
Jednostkowy współczynnik wypłacalności na dzień 31.03.2015 r.: 12,9% (wobec 12,8% na 31.03.2014 
r., wzrost o 0,1 p.p. r/r). 
 
Jednostkowy współczynnik Tier 1 na dzień 31.03.2015 r.: 9,8% (wobec 9,4% na 31.03.2014 r., wzrost o 
0,4 p.p. r/r). 
 
 



Dane biznesowe: 
 
Saldo kredytów ogółem (kapitał): 5 345 mln zł (wobec 5 285 mln zł na 31.03.2014 r., wzrost o 1,1% 
r/r), w tym: 
- saldo kredytów detalicznych: 4 507 mln zł (wobec 4 296 mln zł na 31.03.2014 r., wzrost o 4,9% r/r), 
- saldo kredytów instytucjonalnych: 838 mln zł (wobec 989 mln zł na 31.03.2014 r., spadek o 15,3% 
r/r). 
 
Saldo depozytów ogółem (kapitał): 5 627 mln zł (wobec 5 529 mln zł na 31.03.2014 r., wzrost o 1,8 % 
r/r), w tym:  
- saldo depozytów detalicznych: 4 633 mln zł (wobec 4 383 mln zł na 31.03.2014 r., wzrost o 5,7% r/r), 
- saldo depozytów instytucjonalnych (bez środków indywidualnie negocjowanych): 995 mln zł (wobec 
1 146 mln zł na 31.03.2014 r., spadek o 13,2% 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". 
 
 
Zastrzeżenie prawne: 

Niniejszy komunikat nie może być rozpowszechniany, publikowany ani rozsyłany, bezpośrednio lub 

pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii. 

Niniejszy komunikat ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty 

ani zaproszenia do składania ofert dotyczących papierów wartościowych Banku Pocztowego S.A. 

(„Spółka”). Prospekt emisyjny, który zostanie sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki 

(„Akcje”) („Prospekt”), po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego będzie stanowił 

jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i publicznej ofercie jej Akcji w 

Polsce.  

Niniejszy komunikat (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży 

Akcji ani jakichkolwiek innych papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia 

jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub 

Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Papiery wartościowe, o których mowa powyżej nie 

zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 

roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o papierach wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani 

sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o 

papierach wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów 

dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie prowadzona 

żadna oferta publiczna papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych. 

 


