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Raport bieŜący nr 9/2013 
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego za I kwartał 2013 r. 
 
Zarząd Banku Pocztowego S.A. informuje o wybranych (nieaudytowanych) skonsolidowanych 
danych finansowych za I kwartał 2013 r. 
 
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2013 r.: 
 
Skonsolidowane kredyty i poŜyczki brutto udzielone klientom: 4 785 mln zł (wobec 4 068 mln 
zł na 31.03.2012 r., wzrost o 17,6% r/r), w tym: 
 - kredyty i poŜyczki udzielone osobom fizycznym, w tym kredyty w rachunku bieŜącym: 3 702 
mln zł (wobec 3 012 mln zł na 31.03.2012 r., wzrost o 22,9% r/r), 
 - kredyty i poŜyczki udzielone klientom korporacyjnym i instytucjom samorządowym, w tym 
kredyty w rachunku bieŜącym: 1 083 mln zł (wobec 1 056 mln zł na 31.03.2012 r., spadek o 
2,6% r/r). 
 
Skonsolidowane zobowiązania wobec klientów: 5 790 mln zł (wobec 4 828 mln zł na 
31.03.2012 r., wzrost o 19,9% r/r), w tym: 
 - zobowiązania wobec klientów indywidualnych 4 436 mln zł (wobec 3 451 mln zł na 
31.03.2012 r., wzrost o 28,5% r/r), 
 - zobowiązania wobec klientów korporacyjnych i sektora budŜetowego: 1 354 mln zł (wobec 
1 377 mln zł na 31.03.2012 r., spadek o 1,7% r/r). 
 
Skonsolidowane aktywa razem: 6 609 mln zł (wobec 5 497 mln zł na 31.03.2012 r., wzrost o 
20,2% r/r). 
 
Skonsolidowany rachunek zysków i strat za I kwartał 2013 r.: 
 
Skonsolidowany wynik na działalności bankowej: 70,0 mln zł (wobec 70,4 mln zł za I kwartał 
2012 r., spadek o 0,6% r/r). 
 
Skonsolidowany zysk netto: 6,3 mln zł (wobec 5,1 mln zł za I kwartał 2012 r., wzrost o 24,7% 
r/r). 
 
Wskaźniki: 
 
Skonsolidowany wskaźnik zwrotu na kapitale ROE netto za I kwartał 2013 r.: 6,8% (wobec 
6,3% za I kwartał 2012 r., wzrost o 0,5 p.p. r/r). 
 
Skonsolidowany wskaźnik koszty/dochody (C/I) za I kwartał 2013 r.: 75,0% (wobec 83,0% za I 
kwartał 2012 r., spadek o 8,0 p.p. r/r). 
 
Skonsolidowany współczynnik wypłacalności na dzień 31.03.2013 r.: 13,9% (wobec 13,0% na 
31.03.2012 r., wzrost o 0,9 p.p. r/r). 
 
Skonsolidowany współczynnik Tier 1 na dzień 31.03.2013 r.: 10,0% (wobec 9,9% na 
31.03.2012 r., wzrost o 0,1 p.p. r/r). 
 
 
 
 
Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
"Informacje bieŜące i okresowe przekazywane przez emitentów dłuŜnych instrumentów 
finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst". 


