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Wyniki GETIN Holding po trzech kwartałach 2008 roku. 
 

Zysk Grupy kapitałowej GETIN Holding w III kwartale 2008 roku wyniósł 165,2 mln złotych i był o 49% 

wyższy niż w analogicznym okresie 2007 roku.  

 

Skonsolidowany wynik netto Grupy GETIN Holding po dziewięciu miesiącach 2008 roku wyniósł 

443,3 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 41%* w stosunku do trzech kwartałów 2007 roku.  

 

Największą kontrybucję do ogólnego wyniku netto całej grupy kapitałowej wniosły kolejno: GETIN Bank 

(320 mln zł) Grupa Noble Bank (124 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa Europa (77,4 mln zł) 

 

Suma bilansowa całej grupy przekroczyła pod koniec września 2008 roku  poziom 26,7 mld zł (wzrost o 

40,5%, w stosunku do 9 miesięcy 2007). Po dziewięciu miesiącach 2008 roku współczynnik wypłacalności 

dla obu banków wchodzących w skład GETIN Holding, kształtował się znacząco powyżej średniej 

rynkowej i wyniósł odpowiednio 12,3% dla GETIN Banku i 18,5% w przypadku Noble Banku. GETIN 

Holding utrzymał wysoką dyscyplinę kosztową. Wskaźnik kosztów do przychodów (C/I) obniżył się po 

trzech kwartałach 2008 roku do poziomu 41,0% z 44,4% w 2007 roku.  

 

GETIN Holding laureatem rankingu „Spółek Wysokiej Reputacji” 

21 października 2008 roku w Warszawie ogłoszono wyniki rankingu reputacji spółek giełdowych 

PremiumBrand 2008. GETIN Holding zajął 1 miejsce i otrzymał nagrodę specjalną w Kategorii „Spółka o 

Najwyższej Orientacji na Biznes”. W subkategorii finanse GETIN Holding zajął wysoką 3 lokatę, 

wyprzedzając wiele instytucji finansowych działających na Polskim rynku od wielu lat. W  generalnym 

zestawieniu wśród firm notowanych na GPW w Warszawie GETIN Holding uplasował się na bardzo 

wysokim 6 miejscu.  Badanie zostało przeprowadzone wśród krajowych inwestorów instytucjonalnych 

pomiędzy lipcem i wrześniem 2008 roku. Celem badania jest wybranie spółek cieszących się najwyższą 

reputacją wśród polskich inwestorów. O wyborze spółek decydują profesjonaliści na co dzień aktywnie 

uczestniczący w procesie inwestycyjnym na GPW w Warszawie. 
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Kryzys finansowy i jego wpływ na Spółki Grupy GETIN Holding 

Zawirowania na międzynarodowych rynkach finansowym w niewielkim stopniu wpłynęły bezpośrednio na 

działalność spółek wchodzących w skład grupy. Getin Holding ani żadna ze spółek grupy nie miała 

aktywów finansowych związanych z amerykańskimi obligacjami zabezpieczonymi wierzytelnościami 

hipotecznymi (CDOs). Działalność spółek GETIN Holding skoncentrowana jest głównie na polskim rynku 

detalicznym, a ekspozycja na rynki wschodnie jest wciąż niewielka i wynosi poniżej 5% aktywów Grupy. 

W celu zabezpieczenia przed negatywnym wpływem kryzysu na światowych rynkach finansowych Spółka 

podjęła  szereg działań mających na celu ograniczenia ryzyka działalności, zapewniania pozytywnych 

wyników oraz dalszego rozwoju Grupy GETIN Holding. Wśród podjętych działań znalazły się miedzy 

innymi: zaostrzenie warunków kredytowych (mniejsze LTV, ostrzejsze wymogi dotyczące zdolności 

kredytowej), znaczący wzrost udziału kredytów złotowych w portfelu kredytowym, elastyczne 

dostosowanie oferty produktowej do sytuacji rynkowej (poprzez miedzy innymi wzrost marż 

kredytowych). Wzmocniona została także  kontrola ryzyka i kosztów na wszystkich poziomach we 

wszystkich spółkach Grupy. 

 

 

*) Bez wyniku na emisji i sprzedaży akcji Noble Banku w 2007 roku – 202 mln zł 

  

 

 

Kontakt z prasą: 

Krzysztof Małecki 
Specjalista ds. Public Relations 
GETIN Holding S.A. 
Al. Ujazdowskie 41 
Warszawa 00-833 
tel. 22 31 95 670 
tel.kom. 691 91 91 26 
k.malecki@getin.pl 


