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Grupa BOŚ na wyraźnym plusie – 20 mln zysku w kwartał

Grupa BOŚ osiągnęła w I kwartale 2017 r. zysk netto w wysokości 20 mln zł, wobec
straty 12,9 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Konsekwentnie
prowadzona restrukturyzacja Banku i realizacja Ramowej Strategii Rozwoju BOŚ
na lata 2016-2020 przyniosły wzrost wyników.
Grupa poprawiła wynik odsetkowy o 28,4 mln zł, tj. o 40,2 proc. w relacji do I kwartału
2016 roku. Warto zauważyć, że marża odsetkowa na aktywach ogółem wzrosła o 0,4 p.p.
w relacji do 2016 roku – właśnie głównie ze względu na wzrost wyniku odsetkowego.
– Wdrażamy krok po kroku nową strategię Banku. Pracując na rzecz przyszłości, naprawiamy
przeszłość – tak można ująć działania, które cały czas prowadzimy w BOŚ – komentuje wyniki
Stanisław Kluza, Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska.
Wyższy o 3,3 mln zł (w porównaniu z pierwszym kwartałem 2016 r.), tj. o 12,5 proc. był także
wynik z tytułu prowizji, na co miał wpływ przede wszystkim wzrost o 11,8 proc. przychodów
z tytułu operacji papierami wartościowymi.

Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ S.A.) rozpoczął działalność w 1991 r. Jest bankiem specjalizującym się we wspieraniu przedsięwzięć i działań na rzecz
ochrony środowiska. BOŚ S.A. należy do 20 największych banków w Polsce. Od 1997 r. jego akcje są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie.
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Warte podkreślenia jest także to, iż wynik I kwartału 2017 r. został obciążony jednorazowo
całą ustaloną przez BFG roczną składką na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za
2017 r. (w wysokości 24,7 mln zł). Gdyby składka była odprowadzana równomiernie przez cały
rok, zysk netto Grupy BOŚ za I kwartał 2017 r. wyniósłby jeszcze więcej, bo 38,5 mln złotych.
Poprawiły się także wskaźniki obrazujące działalność Grupy. Wskaźnik koszty/dochody, pomimo
zaliczenia w koszty I kwartału 2017 r. rocznej składki na BFG, wyniósł 72,4 proc. Przy
uwzględnieniu
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koszty/dochody za I kwartał br. sięgnąłby 60,3 proc. Poziom adekwatności kapitałowej na
dzień 31 marca 2017 r. utrzymywał się powyżej poziomów zalecanych przez Komisję Nadzoru
Finansowego – współczynnik wypłacalności wyniósł 14,65 proc., wobec 14,28 proc. na koniec
2016 roku.
Również w I kwartale 2017 r. agencja ratingowa Fitch potwierdziła oceny ratingowe dla Banku,
w tym rating długoterminowy na poziomie „B+” z perspektywą stabilną.
Więcej informacji:
www.bosbank.pl
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