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Grupa BGŻ BNP Paribas w I kw. 2018 r. ponad dwukrotnie zwiększyła zysk netto
Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w I kw. 2018 r. wypracowała 85,5 mln zł zysku netto,
czyli ponad dwa razy więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Na wzrost zysku złożyły się przede
wszystkim niższe koszty oraz dużo niższe saldo odpisów z tytułu utraty wartości aktywów
finansowych.
– Ponad dwukrotny wzrost zysku jest dobrym otwarciem roku, w którym czeka nas wiele wyzwań. Wyniki
za I kwartał 2018 r. pokazują, że etap integracji mamy za sobą i są potwierdzeniem zasadności ambitnych
projektów połączeniowych. Wierzę, że dzięki planowanemu przejęciu podstawowej działalności Raiffeisen
Banku Polska, wzmocnimy naszą pozycję wśród największych banków w Polsce i stworzymy dynamiczny
i w pełni zaawansowany technologicznie Bank. Jednocześnie nie ustajemy w poszukiwaniu dalszych
możliwości rozwoju i poszerzania oferty dla naszych klientów. W ostatnim okresie było to wdrożenie
kompleksowego rozwiązania dla nowo powstałych firm oraz udostępnienie kolejnych funkcjonalności
w aplikacji mobilnej dla klientów detalicznych. Te działania, jak i szereg innych inicjatyw, powinny
konsekwentnie przekładać się na dalszy wzrost skali naszej działalności oraz poprawę efektywności Banku –
komentuje Przemek Gdański, prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.
Wynik z działalności bankowej w I kw. 2018 r. wyniósł 654,6 mln zł i utrzymał się na zbliżonym poziomie
w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego pomimo wystąpienia czynników, które negatywnie
wpłynęły na jego poziom (dekonsolidacja spółki faktoringowej, koszty sekurytyzacji oraz spadek
oprocentowania rezerwy obowiązkowej). Koszty funkcjonowania Grupy (łącznie z amortyzacją) wyniosły
421,0 mln zł i w porównaniu z I kw. 2017 r. zostały zredukowane o 3,6%. Istotnym czynnikiem wpływającym
na wzrost zysku netto w I kw. 2018 r. w porównaniu do I kw. 2017 r. było niższe o 27,5% saldo odpisów
z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe.
W I kw. 2018 r. wynik z tytułu odsetek w porównaniu do I kw. 2017 r. był niższy o 3,6%, zaś wynik z tytułu
opłat i prowizji w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku obniżył się o 5,6%. Porównując wyniki
z tytułu odsetek oraz opłat i prowizji należy uwzględnić dekonsolidację przychodów i kosztów
z tytułu odsetek od należności i zobowiązań oraz opłat i prowizji spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp.
z o.o., w IV kw. 2017 r. Obniża to wynik odsetkowy o 3,1 mln zł, a wynik z opłat i prowizji o 3,3 mln zł.
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe za
I kw. 2018 r. wyniósł -62,4 mln zł i poprawił się o 23,6 mln zł, tj. o 27,5% w porównaniu z analogicznym
okresem 2017 r. Zannualizowany koszt ryzyka kredytowego wyniósł po I kw. 2018 r. 0,46% i był niższy
o 0,16 p.p. od odnotowanego w analogicznym okresie roku ubiegłego (0,62%).
Suma bilansowa Grupy, według stanu na koniec marca 2018 r., wyniosła 71,9 mld zł, co w porównaniu
do końca 2017 r. oznacza spadek o 1,1%. Wartość kredytów netto wg stanu na koniec marca 2018 r.
ukształtowała się na poziomie 52,3 mld zł, co oznacza spadek o 1,4%. Na koniec marca 2018 r.
zobowiązania wobec klientów wynosiły 55,1 mld zł i zmniejszyły się o 2,2% w porównaniu do końca grudnia
2017 r.
Poziom kapitałów własnych razem wg stanu na 31 marca 2018 r., wyniósł 6,33 mld zł. Łączny współczynnik
kapitałowy na koniec kwartału wyniósł 13,78%, (co oznacza wzrost o 3 pb w stosunku do poziomu na
31 grudnia 2017 r.), a współczynnik kapitału Tier I 10,82%. (wzrost o 1 pb w analogicznym okresie). W celu
poprawy poziomu wskaźników kapitałowych pozwalających na dalszy rozwój Banku oraz spełnienie nowych
wymogów regulacyjnych Bank BGŻ BNP Paribas planuje przeprowadzenie nowej emisji akcji do końca lipca
br.

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Banku na koniec marca 2018 r. wynosiło 7 581 etatów i było o 53 etaty
niższe niż na koniec marca 2017 r. Na koniec marca br. Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas
obsługiwała 2,75 mln klientów, co oznacza wzrost o 6,4%. Sieć oddziałów Banku obejmowała 473 placówki
w całym kraju oraz 98 punktów obsługi klienta.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Rachunek zysków i strat (w tys. zł)

31.03.2018 31.03.2017

zmiana rdr w proc.

Wynik z tytułu odsetek

449 912

466 815

-3.6%

Wynik z tytułu prowizji

120 674

127 825

-5.6%

Wynik przed opodatkowaniem

121 194

79 455

52.5%

Wynik po opodatkowaniu

85 458

39 563

116.0%

1.01

0.47

114.9%

Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN)
Bilans (w tys. zł)

31.03.2018 31.12.2017

zmiana w proc. od XII’17

Aktywa razem

71 920 674 72 749 259

-1.1%

Kredyty i pożyczki udzielone klientom
52 251 312 52 967 568
(netto)
65 586 917 66 189 796
Zobowiązania razem

-1.4%
-0.9%

Zobowiązania wobec klientów

55 116 570 56 328 897

-2.2%

Adekwatność kapitałowa (w proc.)

31.03.2018 31.12.2017

zmiana rdr w pb

Łączny współczynnik kapitałowy

13.78%

13.75%

+3

Współczynnik kapitału Tier1

10.82%

10.81%

+1

W grudniu 2017 roku Bank dokonał sprzedaży 100% udziałów spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. za łączną
cenę w wysokości 10,4 mln zł na rzecz BNP Paribas S.A. Po zamknięciu transakcji Bank oraz BGŻ BNP Paribas
Faktoring Sp. z o.o. kontynuują dotychczasową współpracę, wspierając klientów Banku szeroką gamą wysokiej jakości
usług faktoringowych. Sprzedaż i będąca jej konsekwencją dekonsolidacja (czyli nieuwzględnianie w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym, w rachunku wyników i bilansie, wg stanu na 31 marca 2018 r. danych tej spółki) wpływa na
porównywalność wyników z I kw. 2017 r.

