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Informacja Prasowa 

 

 

Wyniki Grupy kapitałowej Getin Holding po trzech kwartałach 2012 roku 

 

 

W trzech kwartałach 2012 roku Grupa Getin Holding wypracowała zysk netto 

przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 541,4 mln PLN w tym 

86,2 mln PLN stanowi zysk netto z wyłączeniem transakcji sprzedaży TU Europa.  

 

W trzecim kwartale spółka wypracowała zysk netto 40,4 mln PLN, co oznacza wzrost 

36,5% w stosunku do poprzedniego kwartału.   

 

„Miniony kwartał to okres dynamicznego rozwoju działalności operacyjnej wszystkich 

podmiotów w grupie oraz znaczącego wzrostu ich efektywności biznesowej. Aż trzy grupy 

biznesowe należące do Holdingu osiągnęły ponad 20% wskaźnik ROE” – mówi Rafał 

Juszczak, Prezes Getin Holding. „Dysponujemy silnymi fundamentami, które w najbliższych 

kwartałach będą stanowić podstawę dalszej ekspansji na kluczowych dla nas rynkach” – 

dodaje Rafał Juszczak. 

 

W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2012 roku Grupa Idea Bank wypracowała dla akcjonariuszy 

jednostki dominującej zysk netto 19,0 mln PLN. Sprzedaż kredytowa banku rosła w tempie 

43,3% r/r i osiągnęła wartość prawie 1,5 mld PLN, powodując tym samym wzrost salda 

kredytowego do 2,9 mld PLN (ponad dwukrotnie w stosunku do analogicznego okresu rok 

wcześniej). W ciągu trzech kwartałów Grupa odnotowała ponad dwukrotny wzrost wyniku 

odsetkowego (48,5 mln PLN) i aż pięciokrotny wzrost wyniku z tytułu prowizji i opłat (154,2 

mln PLN). Jednostkowy współczynnik wypłacalności Idea Banku wyniósł 19,3 %. Wzrost 

wskaźnika CAR wynika m.in. z podniesienia kapitału spółki o 191,0 mln PLN we wrześniu 

br. 

 

W ciągu trzech kwartałów działająca w Rosji Grupa Carcade osiągnęła zysk netto dla 

akcjonariuszy na poziomie 39 mln PLN, co jest wynikiem prawie trzykrotnie lepszym niż  

w analogicznym okresie 2011 roku. Spółka utrzymała pozycję wicelidera rynku sprzedaży 

produktów leasingowych mimo silnej konkurencji ze strony spółek lokalnych. Sprzedaż 

leasingowa wzrosła w ciągu roku o 13,8% do poziomu ponad 1 mld PLN. Wzrostowi 

towarzyszył ponad 77% poprawa wyniku z tytułu odsetek (do 107,1 mln PLN).  

 

Należący do Grupy Carcade, Kubanbank w lipcu br. osiągnął graniczny punkt rentowności. 

W ciągu trzech kwartałów 2012 roku spółka podwoiła wartość sprzedaży kredytów 

samochodowych, a wartość portfela kredytowego przekroczyła 1 mld RUB. W zakresie 

sprzedaży kredytów samochodowych bank korzysta z  pośrednictwa sieci dystrybucji 

Carcade. 
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W ciągu trzech kwartałów Białoruski Sombelbank osiągnął zysk netto w wysokości 23,5 mln 

PLN, co jest wynikiem prawie trzy razy lepszym niż rok wcześniej. Bank odnotował ponad 

sześciokrotny wzrost wyniku prowizyjnego (do 10,1 mln PLN), a wynik z tytułu odsetek 

osiągnął poziom 63,8 mln PLN (+72,9% r/r). ROE Sombelbank osiągnęło 47,8%.  31,8% 

wzrostowi sprzedaży towarzyszyła rozbudowa sieci dystrybucji.  Tylko w III kwartale  

Sombelbank otworzył 5 oddziałów, 4 kantory oraz 24 mini-placówki. Projekt rozbudowy sieci 

mini-placówek ma na celu obniżenie kosztów operacyjnych oraz wzrost przychodów.  

 

Grupa Idea Bank prowadząca działalność na Ukrainie wypracowała w trzech kwartałach 2012 

roku zysk netto na poziomie 20,6 mln PLN. Był to rezultat o 15,7% lepszy  

w ujęciu rok do roku. Spółka zajmuje piąte miejsce na rynku pod względem wartości 

sprzedanych kredytów gotówkowych w okresie ostatnich 9 miesięcy. Warto podkreślić, ze 

rentowność realizowanej sprzedaży jest najwyższa na rynku. Sprzedaż kredytowa Idea Bank 

Ukraina wzrosła w relacji do trzech pierwszych kwartałów 2011 roku o 34,0%, osiągając 

poziom 370,0 mln PLN. „Sytuacja makroekonomiczna na Ukrainie jest niewątpliwym 

wyzwaniem dla podmiotów działających na tamtejszym rynku bankowym. Na pierwszy plan 

wysuwają się kwestie pozyskiwania finansowania oraz pogłoski o ewentualnej dewaluacji”-  

twierdzi Rafał Juszczak. „Jesteśmy przygotowani” – dodaje. 

 

 

Zapraszamy na wideokonferencję, na której Prezes Getin Holding, Rafał Juszczak, przedstawi 

wyniki Grupy Kapitałowej po trzech kwartałach 2012 roku. 

http://getin.pl/aktualnosci/aktualnosci/id/9152  
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