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Rekordowy, półroczny wynik netto Getin Holding 

 
W pierwszym półroczu 2011 roku Grupa Getin Holding osiągnęła zysk netto dla akcjonariuszy jednostki 

dominującej w wysokości ponad 820 mln PLN. Wynik ten (zarówno Getin Holding, jak i Getin Noble 

Bank) jest związany z upublicznieniem Open Finance w kwietniu 2011 roku. Wpływ na wyniki wyniósł 

621 mln PLN. Gdyby wyłączyd efekt IPO Open Finance przychody operacyjne netto Grupy Getin Holding 

wzrosłyby o prawie 20%. Pierwsze półrocze 2011 roku to wzrost portfela należności kredytowych i 

leasingowych o 29% (do 39,8 mld PLN), sumy bilansowej o 31% (do 55 mld PLN), a kapitałów własnych o 

ponad 31% (do 5,3 mld PLN). 
 
Do 30 czerwca 2011 roku Grupa Getin Noble Bank wypracowała 795,4 mln PLN zysku netto, przy 

jednoczesnym zwiększeniu przychodów operacyjnych netto o 73% (do 1 858,4 mln PLN). Cała Grupa 

GNB umocniła swoją pozycję lidera rynku sprzedaży kredytów samochodowych (wartośd sprzedanych 

kredytów - 851,9 mln PLN) oraz wicelidera sprzedaży kredytów hipotecznych (wartośd sprzedanych 

kredytów – 4 273,5 mln PLN). Ponad dwukrotnie wzrosła sprzedaż leasingowa (r/r). Zwiększyła się 

wartośd depozytów o 25% r/r do 41,3 mld PLN przy obniżeniu realnego kosztu ich pozyskania o 54 

punkty bazowe (r/r). Ze względu na ostrożne podejście do wyceny ryzyka kredytowego, wartośd odpisów 

aktualizacyjnych utrzymała się na podobnym poziomie w ujęciu rok do roku, przy poprawie jakości 

nowego portfela kredytowego.  
 
Grupa TU Europa osiągnęła w pierwszym półroczu 2011 roku ponad 84 mln PLN skonsolidowanego zysku 

netto, poprawiając wynik o 20% (r/r). W I półroczu 2011 roku Towarzystwo Ubezpieczeo Europa i 

Towarzystwo Ubezpieczeo na Życie Europa osiągnęły łącznie niemal 360 mln PLN przypisu składki brutto 

(wg MSR) wobec 338,1 mln PLN w analogicznym okresie 2010 roku. TU Europa systematycznie poszerza 

swoją ofertę produktów ubezpieczeniowych o innowacyjne na polskim rynku rozwiązania, takie jak: 

ubezpieczenie upadłości kredytobiorców, ubezpieczenie wkładu własnego w kredytach inwestycyjnych 

czy ubezpieczenie spłaty gwarancji udzielanych przedsiębiorcom przez bank pozostając liderem rynku 

bancassurance w Polsce. 
 
W pierwszym półroczu 2011 roku spółki zagraniczne Getin Holding wypracowały w sumie 25,9 mln PLN, 

czyli prawie 50% więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku. Radykalnie wzrosła wartośd 

sprzedaży Carcade w Rosji – aż o ponad 133% (r/r). PlusBank działający na Ukrainie zwiększył swoją 

sprzedaż o 170%, a wynik netto Grupy Plus Bank, wynoszący 9.9 mln PLN wzrósł o prawie 32% w ujęciu 

rok do roku. Jeszcze lepiej rozwija się białoruski SombelBank, którego sprzedaż jest w tym półroczu 
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większa o 327% (r/r), a wynik netto to 6,2 mln PLN, czyli więcej o ponad 20%. Łącznie sprzedaż 

produktów kredytowych oraz leasingowych spółek zagranicznych wzrosła w porównaniu do I półrocza 

2010 roku  o 0,5 mld PLN i wyniosła 0,8 mld PLN. Rośnie sied sprzedaży – w sumie liczba oddziałów we 

wszystkich krajach zwiększyła się o 30%.  
 
Idea Bank osiągnął już portfel kredytowy w wysokości 0,7 mld PLN. W jego skład wchodzą kredyty dla 

przedsiębiorców, leasing  oraz kredyty hipoteczne. Wynik netto za pierwsze półrocze 2011 roku wyniósł 

15 mln PLN. W lipcu tego roku Idea Bank otworzył sied oddziałów – 28 placówek, w których pracuje 350 

doradców dla 25 000 klientów.  
 

Strategia Getin Holding po podziale grupy 
 

Getin Holding realizuje strategię związaną z ogłoszonym w czerwcu 2011 roku podziałem grupy. Cały 

proces przebiega zgodnie z planem, a 13 października odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 

które zdecyduje o udzieleniu zgody na podział spółki. Następnie, jeśli Komisja Nadzoru Finansowego 

wyrazi zgodę, na przełomie listopada i grudnia tego roku planowane jest upublicznienie Get Banku oraz 

przydział akcji Get Banku akcjonariuszom Getin Holding.  
 
Getin Holding planuje kontynuowanie dotychczasowej polityki wyszukiwania i realizacji projektów 

inwestycyjnych z sektora finansowego w Polsce oraz zagranicą. Rozwój Grupy ma nie tylko polegad na 

rozwoju spółek wchodzących w jej skład, ale także na przemyślanych akwizycjach lub tworzeniu spółek 

od podstaw. Getin Holding zamierza koncentrowad się na bankowości dla przedsiębiorców, bankowości 

detalicznej poza granicami Polski, ubezpieczeniach i pośrednictwie finansowym.  
 
Rozwój działalności bankowej w Polsce ma byd realizowany poprzez Idea Bank, którego oferta 

produktowa jest skierowana przede wszystkim do małych i średnich firm, a także osób fizycznych 

prowadzących działalnośd gospodarczą. Sposobem osiągnięcia założonych celów jest także budowa 

własnej sieci dystrybucji, jak również współpraca z Powszechnym Domem Kredytowym, Tax Care oraz 

niezależnymi dystrybutorami.  
 
Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa będzie, po podziale Getin Holding, jednym z najważniejszych 

aktywów wchodzących w skład grupy. TU Europa zamierza utrzymad pozycję lidera w bancassurance, 

zwiększad aktywnośd w ubezpieczeniach majątkowych i życiowych, wprowadzad nowe, innowacyjne 

produkty, współpracując między innymi ze spółkami Grupy Getin Holding.  
 
Coraz większe znaczenie będą odgrywad zagraniczne spółki Getin Holding. Już teraz budowana jest grupa 

finansowa, na bazie dotychczasowych, polskich doświadczeo. Getin Holding chce umocnid pozycję lidera 

w finansowaniu pojazdów, systematycznie zwiększad liczbę placówek we wszystkich trzech krajach, a 

także rozwijad nowe kanały dystrybucji swoich produktów. Planowane jest wprowadzanie nowych 

produktów, rozwój bankowości internetowej oraz rozpoczęcie działalności ubezpieczeniowej. 
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