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W Citi Handlowy koszty w dół 

 
 

Citi Handlowy na koniec pierwszego półrocza 2009 ro ku ma jeden  
z najwy Ŝszych współczynników wypłacalno ści na rynku (13,5 proc.) i najni Ŝszych 
wska źników kredyty/depozyty (0,69). Bank zachowuje stabi lną bazę kapitałow ą  
i znakomit ą płynno ść. MarŜa operacyjna Banku wzrastała w ostatnim półroczu 
znacznie szybciej ni Ŝ marŜa sektora. Bank w drugim kwartale tego roku osi ągnął 
zysk na poziomie 71,4 mln zł. Pierwsze półrocze Cit i Handlowy zamkn ął wynikiem 
117,6 mln zł zysku netto. Główny wpływ na spadek wy niku finansowego miały 
odpisy z tytułu utraty warto ści zwi ązane z opcjami walutowymi oraz podwy Ŝszone 
rezerwy na nale Ŝności kredytowe. 

 
Ostatnie półrocze potwierdza stabilną pozycję banku. Wysoka płynność oraz wyjątkowa 
dyscyplina kosztowa wyróŜniają Citi Handlowy na rynku. W II kwartale 2009 roku 
wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 56% proc. Oznacza to, spadek o 7 punktów. 
proc. wobec wyniku, jaki bank osiągnął w I kwartale 2009 roku. To pokazuje sukces 
szeregu inicjatyw oszczędnościowych, jakie prowadzi Citi Handlowy. Obejmują one m.in. 
oszczędności związane z optymalizacją sieci oddziałów oraz kosztów technologicznych 
Jednocześnie potwierdza to konsekwencję banku w realizacji strategii ogłoszonej 
jeszcze w marcu ubiegłego roku. 
  
Na koniec czerwca 2009 roku Bank utrzymał jeden z najwyŜszych na rynku wskaźnik 
wypłacalności, który wyniósł 13,5 proc. Stabilną pozycję Banku potwierdza takŜe wzrost 
wyniku z tytułu odsetek. W I półroczu 2009 roku wyniósł on 774,0 mln zł wobec 646,7 
mln zł w analogicznym okresie 2008 roku. Oznacza to wzrost wyniku odsetkowego  
o niemal 20 proc. Potwierdza to konsekwencję Banku w realizacji stabilnej i rozwaŜnej 
polityki na rynku depozytowym. Wskaźnik kredytów do depozytów wyniósł na koniec 
czerwca 2009 r. 0,69 i jest to jeden z najlepszych wyników na rynku. Bank 
konsekwentnie realizuje takŜe rygorystyczne podejście do kosztów. Efektywność 
kosztowa w ostatnich dwóch kwartałach wyraźnie wzrasta. W I półroczu 2009 roku 
koszty działania Citi Handlowy wyniosły 725,3 mln zł wobec 792,3 mln zł w 
analogicznym okresie 2008 roku. To spadek kosztów o 67,1 mln zł, tj. o 8,5%.  

 

W I półroczu 2009 roku Citi Handlowy wypracował zysk netto w wysokości 117,6 mln zł, 
co wskazuje na spadek o 232,6 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku 2008. 
Przychody operacyjne w I półroczu 2009 roku w porównaniu do I półrocza 2008 zmalały 
nieznacznie, bo zaledwie o 48,0 mln zł (tj. 3,8%), do poziomu 1 218,6 mln zł. Na spadek 
wyników największy wpływ miały zmiana odpisów netto na utratę wartości aktywów 
finansowych, która w I połowie 2009 roku wyniosła 333,0 mln zł wobec 36,1 mln zł w  
I półroczu 2008 roku, wynik na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji 
(spadek o 100,6 mln zł) oraz wynik z tytułu prowizji (spadek o 74,4 mln zł). Największy 



pozytywny wpływ na wyniki miały natomiast wzrost wyniku z tytułu odsetek o 127,3 mln 
zł oraz spadek kosztów działania, ogólnego zarządu i amortyzacji o 67,1 mln zł. 

 

Raport półroczny Citi Handlowy dostępny jest na stronie www.citihandlowy.pl w sekcji 
„Relacje Inwestorskie”. 
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Bank Handlowy  w Warszawie SA to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce, oferująca pod marką Citi Handlowy bogaty i 
nowoczesny asortyment produktów i usług bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej i detalicznej. Bank Handlowy obsługuje 20 tys. klientów 
korporacyjnych i 800 tys. klientów indywidualnych poprzez nowoczesne kanały dystrybucji oraz sieć ponad 188 oddziałów. W skład grupy 
kapitałowej Banku wchodzą takie podmioty jak: Dom Maklerski Banku Handlowego i Handlowy Leasing. PrzynaleŜność do Citigroup, 
największej na świecie instytucji finansowej, zapewnia klientom Banku Handlowego dostęp do usług finansowych w ponad 100 krajach. 
Dodatkowe informacje moŜna uzyskać na stronie internetowej www.citihandlowy.pl. 

  
Citi  (NYSE:C) to wiodąca globalna firma świadcząca usługi finansowe. Obsługuje około 200 milionów klientów indywidualnych, 
korporacyjnych, rządowych i instytucjonalnych w ponad 100 krajach. Zapewnia bogaty wachlarz produktów i usług finansowych, jak 
bankowość komercyjna i inwestycyjna, bankowość detaliczna, kredytowanie, ubezpieczenia, usługi na rynków papierów wartościowych i 
zarządzanie aktywami. Główne marki pod znakiem handlowym Citigroup to Citibank, CitiFinancial, Primerica, Smith Barney i Banamex. 
Dodatkowe informacje moŜna uzyskać na stronie internetowej www.citigroup.com. 

 


