Szanowni Państwo,
na początku 2014 roku Raiffeisen Bank International (RBI) dokonał podwyższenia kapitału
na kwotę 2,78 mld euro. Obok wielu inwestorów instytucjonalnych i prywatnych
w podniesieniu kapitału wziął udział Raiffeisen Zentralbank Oesterreich, pozostając tym
samym największym udziałowcem RBI. Dzięki wpływom z tej transakcji RBI w pełni spłacił
kapitał partycypacyjny kontrolowany przez rząd Austrii oraz prywatnych inwestorów
i jednocześnie znacząco poprawił wskaźniki kapitałowe. W kolejnych miesiącach sytuacja
banku pozostawała pod wpływem wydarzeń na Ukrainie i w Rosji, co skutkowało
utworzeniem wyższych rezerw na kredyty z utratą wartości. Podobny efekt przyniosła
niewypłacalność kilku dużych klientów w Azji. W ciągu roku dokonano również znaczących
jednorazowych odpisów, z których największe były odpisy z tytułu wartości firmy (goodwill).
Kolejne jednorazowe zdarzenia dotyczyły spisania aktywów z tytułu podatku odroczonego
i kosztów wynikających ze zmian regulacyjnych na Węgrzech. Te wszystkie elementy
spowodowały, że RBI odnotował skonsolidowaną stratę w wysokości 493 mln euro w 2014
roku, pierwszą stratę roczną w swojej historii. Należy jednak podkreślić, że te jednorazowe
zdarzenia nie wpłynęły na poziom współczynnika kapitałów podstawowych, a bez nich bank
zanotowałby pozytywny wynik finansowy.
W lutym 2015 roku RBI postanowił podjąć działania w celu zwiększenia buforu
kapitałowego. W ich efekcie w 2017 roku poziom kapitałów podstawowych ma wzrosnąć
do 12% w porównaniu z 10% w końcu 2014 roku. Plan przewiduje sprzedaż lub
ograniczenie skali działania wybranych jednostek, jak również zmniejszenie aktywów
ważonych ryzykiem (RWA) na niektórych rynkach, w szczególności tych, gdzie uzyskiwane
są niskie stopy zwrotu, dochodzi do wysokiego obciążenia kapitału lub mają mniejsze
znaczenie dla strategii Grupy Raiffeisen. Realizacja tych zamierzeń spowoduje ograniczenie
zagregowanego RWA o ok. 16 mld euro do końca 2017 roku (całkowite RWA na 31
grudnia 2014 roku wynosiło 68,7 mld euro). Redukcja aktywów zostanie częściowo
zrekompensowana wzrostem w innych obszarach.
Rada Nadzorcza docenia i z zadowoleniem przyjmuje ubiegłoroczne osiągnięcia i poprawę
wyników finansowych Raiffeisen Bank Polska S.A., będącego jednym z największych
podmiotów w Grupie RBI. W ciągu półtora roku od zgody na połączenie Raiffeisen Bank
Polska S.A. z Polbank EFG S.A. została zakończona fuzja operacyjna, co pozwoliło
skoncentrować się na rozwoju biznesu. W efekcie zostały osiągnięte bardzo dobre wyniki
finansowe, pomimo że sektor bankowy w Polsce działał w środowisku historycznie niskich
rynkowych stóp procentowych, co zawsze stanowi dla niego wyzwanie. Dodatkowo wystąpiły
inne czynniki wpływające negatywnie na przychody banków, jak np. zmiany regulacyjne
obniżające wysokość opłat pobieranych od transakcji kartami płatniczymi.
Pomimo zmiennych warunków i relatywnie trudnego otoczenia biznesowego, w Raiffeisen
Bank Polska S.A. systematycznie wdrażano strategię, której celem jest dalsze wzmacnianie
obecności w segmencie korporacyjnym, a przede wszystkim rozwój bankowości detalicznej
poprzez pozyskiwanie nowych klientów oraz wolumenów biznesowych. Rósł portfel
depozytowy oraz kredytowy przy jednoczesnym wzroście jakości tego ostatniego. Kolejny rok

poprawiała się sytuacja kapitałowa i płynnościowa, do czego przyczyniły się zatrzymanie
zysków z roku 2013 oraz emisja obligacji na kwotę 500 mln zł.
Zanotowane wyniki, rozwój oferty produktów i usług potwierdzają słuszność strategii
przyjętej w związku z przejęciem Polbank EFG S.A. Jednak w celu kontynuowania wzrostu
i zachowania obecnej pozycji rynkowej Raiffeisen Bank Polska S.A. niezbędne byłyby dalsze
znaczące nakłady. Biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania i wymogi kapitałowe, RBI –
jak wspomniano wcześniej – zaplanował podjęcie różnych działań wzmacniających bufor
i bazę kapitałową; wśród nich jest ogłoszony zamiar sprzedaży biznesu w Polsce.
Chciałbym przy tej okazji podziękować wszystkim pracownikom Raiffeisen Bank Polska S.A.
za ich ciężką pracę, zwłaszcza w minionym roku, na rzecz klientów i nieustające wysiłki
przyczyniające się do sukcesu Grupy RBI. Jestem świadomy, że ten okres, w którym trwa
proces sprzedaży, nie jest łatwy dla całego zespołu, a więc tym większą wyrażam
wdzięczność za zaangażowanie i poświęcenie.
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