Szanowni Akcjonariusze, Klienci, Pracownicy Banku BGŻ, Pracownicy Grupy Kapitałowej
Banku BGŻ,
zapraszam do zapoznania się ze skonsolidowanym raportem rocznym Grupy Banku BGŻ, w
którym podsumowujemy naszą działalność w 2014 roku.
W pierwszym półroczu 2014 roku polska gospodarka pozostawała na ścieżce ożywienia
gospodarczego. Jednak postępująca na przestrzeni roku eskalacja konfliktu na Ukrainie
i wprowadzenie przez Rosję sankcji na eksport unijnej żywności sprawiły, że druga połowa
roku mniej sprzyjała krajowej koniunkturze. Postępujący wówczas silny spadek cen żywności
oraz spowolnienie dynamiki aktywności gospodarczej doprowadziły do obniżki stóp
procentowych NBP. Dodatkowo obniżone zostały opłaty interchange oraz wzrosły składki
na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wszystko to zmieniło w istotny sposób
warunki funkcjonowania sektora bankowego.
Działając w tak wymagającym środowisku rynkowym, nasza Grupa konsekwentnie rozwijała
swoją działalność – pozyskiwaliśmy nowych klientów detalicznych, korporacyjnych, a także
zwiększaliśmy portfel udzielonych kredytów i wolumen depozytów. Dynamiczny wzrost
widoczny był w szczególności w segmentach detalicznym i agrobiznesu, w którym Bank BGŻ
umacniał pozycję lidera.
W ubiegłym roku wypracowaliśmy o ponad 11% wyższy wynik odsetkowy oraz o blisko 8%
wyższy wynik z tytułu opłat i prowizji. Osiągnięty zysk netto spadł natomiast o 13,8% r/r
i wyniósł 138 mln zł. Jest to poziom niższy od wartości zaplanowanej przez Zarząd na rok
2014. Spadek zysku był efektem zdarzeń jednorazowych. W czwartym kwartale Bank
dokonał wyższych odpisów z tytułu utraty wartości aktywów, w wyniku przeprowadzonego
przeglądu portfela kredytowego przez Grupę BNP Paribas oraz przeglądu jakości aktywów
(AQR) dokonanego przez KNF. Dodatkowo Bank poniósł koszty związane z fuzją z BNP
Paribas Bankiem Polska.
Eliminując wpływ zdarzeń jednorazowych wymienionych powyżej oraz poniesionych kosztów
integracji, zysk netto byłby o 48% wyższy niż w 2013 roku i wyniósłby 237,7 mln zł.
Miniony rok był bardzo intensywny dla Grupy Banku BGŻ, nie tylko w zakresie działalności
operacyjnej i konsekwentnie realizowanych założeń strategii, ale także pod względem ilości
wydarzeń korporacyjnych. W pierwszym półroczu zapadły ważne dla Banku decyzje
korporacyjne. W maju Walne Zgromadzenie Banku BGŻ podjęło uchwałę o połączeniu
Banku BGŻ z Rabobank Polska i 18 czerwca nastąpiła rejestracja połączenia w Krajowym
Rejestrze Sądowym.
We wrześniu Grupa BNP Paribas przejęła pakiet kontrolny akcji Banku od naszego
dotychczasowego właściciela, holenderskiego Rabobanku. Był to pierwszy krok zmierzający
do połączenia Banku BGŻ oraz BNP Paribas Banku Polska. Spodziewamy się, że w połowie
2015 roku obie instytucje rozpoczną działalność operacyjną pod jedną marką - Bank BGŻ
BNP Paribas.
Z przyjemnością informuję, iż działania Banku BGŻ zostały dostrzeżone i wyróżnione
nagrodą potwierdzającą naszą silną pozycję na rynku bankowym. Wygraliśmy ranking
Newsweek’a w najważniejszej kategorii „Przyjazny Bank – bankowość tradycyjna”, potocznie
nazywanej „Bank dla Kowalskiego". Tym samym dołączyliśmy do czołówki najlepszych
banków w Polsce. Bank otrzymał także wyróżnienie w prestiżowym Rankingu

Odpowiedzialnych Firm. Znalazł się na trzecim miejscu w kategorii bankowość, sektor
finansowy i ubezpieczeniowy.
Dziękuję Klientom - za okazane nam zaufanie, Akcjonariuszom – za wsparcie naszych
decyzji, a Pracownikom – za ogromne zaangażowanie i uzyskane rezultaty. Życzę
wszystkim, by 2015 rok był dla nas jeszcze bardziej pomyślny, a rynek finansowy sprzyjał
realizacji ambitnych planów, które przyczynią się do dalszego wzrostu satysfakcji, a poprzez
wykorzystanie pojawiających się możliwości na rynku uzyskania trwałego zwiększenia
wartości dla Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników.
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