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Raport bieżący ESPI nr 8/2016 
 
 

"Nieaudytowane wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy 
Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. po trzech kwartałach 2016 r." 

 
Zarząd Raiffeisen Bank Polska S.A. ("Bank") informuje o nieaudytowanych wybranych danych 
finansowych Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. („Grupa”) 
po trzech kwartałach 2016 r. 
 
Po dziewięciu miesiącach 2016 r. zysk netto Banku wyniósł 262,4 mln zł i był o 76,9%, tj. 114,1 mln 
zł, wyższy od wyniku wypracowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wzrost zysku netto 
r./.r spowodowany był głównie: 

 realizacją transakcji sprzedaży wszystkich posiadanych przez Bank akcji Raiffeisen-Leasing 
Polska S.A. („RLPL”), o której Bank informował w raportach bieżących nr 4/2016 i nr 7/2016. 
Wynik ze sprzedaży udziałów w RLPL wyniósł 202,3 mln zł;  

 rozliczeniem transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. i związanym z tym 
zbyciem przez Bank udziałów w Visa Europe na rzecz Visa Inc., o której Bank informował  
w raporcie bieżącym nr 10/2016. Wynik ze sprzedaży udziałów w Visa Europe wyniósł  
80,6 mln zł i został zaksięgowany w pozycji „Wynik na instrumentach finansowych 
wycenianych do wartości godziwej i z pozycji wymiany”; 

 wzrostem wyniku odsetkowego głównie w efekcie spadku kosztów odsetkowych związanych  
z poprawą marży na zobowiązaniach wobec klientów. 

Negatywny wpływ na wynik Banku w 2016 r. miał wprowadzony w lutym br. podatek od niektórych 
instytucji finansowych w wysokości 108,7 mln zł za osiem miesięcy 2016 r.  
 
Aktywa Banku na dzień 30 września 2016 r. wyniosły 54,1 mld zł i były o 2,1 mld (tj. 3,8%) niższe  
w stosunku do wartości na dzień 31 grudnia 2015 r. Spadek ten wynikał ze zmniejszenia wartości 
środków w banku centralnym na dzień bilansowy, ze zmniejszenia krótkoterminowych należności od 
banków oraz zmniejszenia udziałów w jednostkach zależnych w wyniku realizacji transakcji sprzedaży 
udziałów w RLPL. Kredyty i pożyczki udzielone klientom pozostały na niemal niezmienionym poziomie 
33,8 mld zł, a zobowiązania wobec klientów spadły do poziomu 37,3 mld zł, tj. o 3,7% (1,4 mld zł). 
 
Na koniec września 2016 r. współczynniki kapitałowe Banku, zarówno w ujęciu jednostkowym, jak  
i skonsolidowanym, osiągnęły poziom: łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 16,35%,  
a współczynnik kapitału Tier 1 wyniósł 15,71%, co stanowi wzrost odpowiednio o 1,40 p.p.  
i 1,41 p.p. w stosunku do wartości współczynników jednostkowych na koniec 2015 r. Osiągnięte 
poziomy współczynników kapitałowych spełniają wymagania postawione przez Komisję Nadzoru 
Finansowego. Wzrost współczynników kapitałowych wynika głównie z zaliczenia w marcu 2016 r. 
całego zysku Banku za 2015 r. do kapitałów Banku, transakcji sprzedaży 100% akcji RLPL oraz 
zaliczenia we wrześniu 2016 r. części zysku za I kwartał 2016 r. w kwocie 100 mln zł do kapitałów 
Banku. 
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Wybrane jednostkowe dane finansowe 

(w tys. zł) 
Za okres                   

kończący się                                                                                        
30 września 2016 

Za okres  
kończący się  

30 września 2015 

Zmiana 

tys. zł % 

Wynik z tytułu odsetek  751 995 696 755 55 240 8 

Odpisy netto z tytułu utraty wartości aktywów finansowych  
oraz rezerwy na zobowiązania pozabilansowe -130 107 -143 008 12 901 -9 

Wynik z tytułu prowizji i opłat 440 567 418 246 22 321 5 

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych  
do wartości godziwej i z pozycji wymiany 115 893 29 120 86 773 298 

Wynik ze sprzedaży udziałów w jednostce zależnej 202 313 0 202 313 - 

Ogólne koszty administracyjne -861 804 -857 106 -4 698 1 

Podatek od instytucji finansowych -108 697 0 -108 697 - 

Zysk brutto 375 775 190 874 184 901 97 

Podatek dochodowy -113 368 -42 540 -70 828 166 

Zysk netto 262 407 148 334 114 073 77 

(w tys. zł) 
Na dzień 

30 września 2016 
Na dzień 

31 grudnia 2015 
Zmiana 

tys. zł % 

Aktywa razem 54 053 802 56 168 703 -2 114 901 -4 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 33 766 770 33 689 146 77 624 0 

Zobowiązania wobec klientów 37 313 866 38 754 180 -1 440 314 -4 

Kapitały własne 6 475 516 6 247 761 227 755 4 

Współczynnik kapitału Tier 1 (%) 15,71% 14,30% - - 

Łączny współczynnik kapitałowy (%) 16,35% 14,95% - - 

 
W ujęciu skonsolidowanym zysk netto Grupy po trzech kwartałach 2016 r. wyniósł 110,2 mln zł i był 
niższy o 49,8 mln zł, tj. o 31,1%, wobec zysku w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zakres 
działalności, który został zbyty w wyniku realizacji transakcji sprzedaży udziałów w RLPL stanowił 
odrębną, ważną linię działalności Grupy, dlatego też został zaklasyfikowany do działalności 
zaniechanej. Zysk netto z działalności zaniechanej wyniósł 11,7 mln zł, a zysk netto z działalności 
kontynuowanej wyniósł 98,4 mln zł. 
 
Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat 

w tys. zł 
Za okres                   

kończący się                                                                                        
30 września 2016 

Za okres  
kończący się  

30 września 2015 

Zmiana 

tys. zł % 

Działalność kontynuowana     

Wynik z tytułu odsetek  752 908 697 940 54 968 8 

Odpisy netto z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz 
rezerwy na zobowiązania pozabilansowe -130 107 -143 008 12 901 -9 

Wynik z tytułu prowizji i opłat 440 535 418 388 22 147 5 
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości 
godziwej i z pozycji wymiany 115 852 29 120 86 732 298 

Ogólne koszty administracyjne -868 548 -863 725 -4 823 1 

Pozostałe przychody operacyjne 16 302 20 940 -4 638 -22 

Pozostałe koszty operacyjne -44 070 -13 073 -30 997 237 

Podatek od niektórych instytucji finansowych -108 697 0 -108 697 - 

Zysk brutto 174 175 146 582 27 593 19 
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w tys. zł 
Za okres                   

kończący się                                                                                        
30 września 2016 

Za okres  
kończący się  

30 września 2015 

Zmiana 

tys. zł % 

Podatek dochodowy -75 739 -42 099 -33 640 80 

Zysk (Strata) netto z działalności kontynuowanej 98 436 104 483 -6 047 -6 

Zysk (Strata) netto z działalności zaniechanej 11 720 55 433 -43 713 -79 

Zysk (Strata) netto 110 156 159 916 -49 760 -31 
     

 
Aktywa Grupy na dzień 30 września 2016 r. wyniosły 54,0 mld zł i były o 7,9 mld zł (12,7%) niższe w 
stosunku do wartości na dzień 31 grudnia 2015 r. głównie w wyniku realizacji transakcji sprzedaży 
udziałów w RLPL.  
 
Wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej 

w tys. zł 
Na dzień 

30 września 2016 
Na dzień 

31 grudnia 2015 
Zmiana 

tys. zł % 

Aktywa razem 54 045 895 61 904 943 -7 859 048 -13 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 33 763 269 39 206 125 -5 442 856 -14 

Zobowiązania wobec klientów 37 290 881 37 762 146 -471 265 -1 

Kapitały razem 6 464 817 6 389 315 75 502 1 
 

Wybrane wskaźniki finansowe Grupy* 
  Po III kwartałach 2016  Po III kwartałach 2015 

ROA netto 0,2% 0,4% 

ROE netto 2,0% 3,4% 

Marża odsetkowa netto 1,9% 1,8% 

Koszty do dochodów 67,8% 71,4% 

Kredyty netto do depozytów 90,0% 105,9% 

 
* Wskaźniki w tabeli policzone są według następujących formuł: 
ROA netto – zysk netto/średnie aktywa; 
ROE netto – zysk netto/średni kapitał; 
Marża odsetkowa netto – wynik z tytułu odsetek / średnie aktywa; 
Koszty do dochodów – koszty działania łącznie z amortyzacją (bez podatku od instytucji finansowych) / przychody łącznie z pozostałymi 
przychodami i kosztami operacyjnymi. 
 

Ze względu na sprzedaż udziałów RLPL wskaźniki: ROA netto, ROE netto i marża odsetkowa netto po trzech kwartałach 2016 r. policzone są 
wg następujących formuł: 
ROA netto – zysk/strata  z działalności kontynuowanej/ aktywa na koniec okresu; 
ROE netto – zysk/strata  z działalności kontynuowanej / kapitał na koniec okresu; 
Marża odsetkowa netto – wynik z tytułu odsetek (na działalności kontynuowanej) / aktywa na koniec okresu; 
Koszty do dochodów – koszty działania łącznie z amortyzacją (bez podatku od instytucji finansowych) dot. działalności kontynuowanej/ 
przychody łącznie z pozostałymi przychodami i kosztami operacyjnymi na działalności kontynuowanej. 

 
Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 
dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR). 
 

Osoby reprezentujące spółkę: 
 


