Szanowni Akcjonariusze, Klienci, Pracownicy Grupy Kapitałowej Banku BGŻ S.A.,
W imieniu Zarządu Banku BGŻ przedstawiam jednostkowy raport roczny za rok 2011
skierowany do akcjonariuszy, inwestorów i organów nadzorczych Banku, organów
regulacyjnych rynku kapitałowego, do naszych klientów i opinii publicznej.
W roku 2011 polskiej gospodarce udało się utrzymać wysoką, na tle innych państw
europejskich, dynamikę wzrostu na poziomie 4,3 proc. PKB. Szczególną rolę odegrały
publiczne inwestycje infrastrukturalne, w dużej mierze związane z organizacją UEFA Euro
2012.
Dla sektora bankowego ubiegły rok okazał się rekordowym pod względem wyników
– z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że zysk netto banków wyniósł 15,7 mld zł.
Nastąpiła poprawa wyniku z tytułu odsetek, zmalało także ujemne saldo odpisów
aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości aktywów. Fundusze własne całego sektora wzrosły
o ponad 10 proc. do blisko 111 mld zł.
Również dla Banku BGŻ rok 2011 obfitował w bardzo istotne wydarzenia. Zdecydowanie
najważniejszym był debiut akcji na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Pierwsze notowanie miało miejsce 27 maja 2011 roku.
Kilka miesięcy później Bank BGŻ uruchomił internetową bankowość bezpośrednią
BGŻOptima, którego oferta jest dostępna wyłącznie w Internecie. W skład oferty BGŻOptima
wchodzą lokaty, konta oszczędnościowe, fundusze inwestycyjne. Proces otwierania kont i
lokat jest całkowicie zdalny bez konieczności wizyty w placówce Banku.
W 2011 roku Bank sukcesywnie realizował strategię zakładającą m.in. rozwój sieci oddziałów
oraz umacnianie pozycji na rynku bankowości dla sektora rolno-spożywczego. W końcu
ubiegłego roku ogólnopolska sieć Banku BGŻ liczyła 394 placówki.
W roku 2011 zysk netto Banku BGŻ wyniósł 126,1 mln zł, czyli 14 proc. więcej niż rok
wcześniej. Poprawa zysku netto została osiągnięta głównie dzięki wynikowi z tytułu odsetek,
który w całym roku wzrósł o 38 proc. Był to efekt wzrostu akcji kredytowej zrealizowanej przy
wyższym poziomie marży odsetkowej. Dodatkowym czynnikiem wspierającym dynamikę
wyniku odsetkowego była poprawa marży odsetkowej na depozytach.
W roku 2012 będziemy koncentrować się na dalszym zwiększaniu aktywności biznesowej.
Główne działania Banku będą skoncentrowane na kontynuacji umacniania pozycji silnego
partnera lokalnych społeczności. Także jakość obsługi i satysfakcja klientów będą naszymi
celami. Będziemy kontynuować rozbudowę naszej sieci.
W imieniu Zarządu Banku chciałbym podziękować wszystkim pracownikom za wysiłek,
zaangażowanie oraz wyniki osiągnięte w 2011 roku. Naszym klientom oraz akcjonariuszom
dziękuję za okazane zaufanie i współpracę.
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