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77,3 mln PLN skonsolidowanego zysku 1) w pierwszym kwartale. 

Warunkowe nabycie akcji Tax Care przez Idea Bank (74% akcji za 260 mln PLN). 

Wykup akcji Idea Bank od Getin Noble Bank za 198,5 mln PLN. 

Dokapitalizowanie Idea Bank (Polska) o 245 mln PLN do końca Q2’2012. 

2 1) Przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej 

Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q1’2012 
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3 Wg. stanu na dzień publikacji 

Struktura Grupy Kapitałowej 

  

bankowość 
w Polsce 

działalność zagraniczna 
pozostała działalność 

finansowa 
ubezpieczenia 

UKRAINA 



GRUPA GETIN HOLDING 

4 
1) Bez Grupy Getin Noble Bank i Grupy TU Europa 

2) Przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej 

Dynamiczny wzrost działalności kontynuowanej 

77,3 mln PLN skonsolidowanego zysku 2) w pierwszym kwartale przy wyniku Grupy TU Europa na poziomie 37,1 mln PLN 2). 

Największy wkład we wzrost skonsolidowanego wyniku odsetkowego miała Grupa Carcade. 

Wzrost wyniku prowizyjnego wynikał z rosnącej sprzedaży realizowanej przez Grupę Idea Bank (Polska),  
przede wszystkim w segmencie produktów regularnego oszczędzania. 

Syntetyczny rachunek wyników Saldo kredytowe 1) (mld PLN)       Saldo depozytowe 1) (mld PLN) 

2,5

2,2

Q1'20122011

+17,6%

3,1

2,6

Q1'20122011

+18,5%

mln PLN Q1'2012

Wynik z tytułu odsetek 102,2

Wynik z tytułu prowizji  i  opłat 66,1

Składki ubezpieczeniowe 190,6

Wynik z tytułu hiperinflacji -2,5

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -102,2

Przychody operacyjne netto 254,2

Koszty rezerw -14,9

Koszty działania -124,7

Zysk (strata) brutto 114,5

Podatek dochodowy -21,5

Udziały niekontrolujące -15,7

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 77,3



GRUPA IDEA BANK 

Rozwój sieci oddziałów 

5 Grupa Idea Bank: Idea Bank, PDK, Debito 

Syntetyczny rachunek wyników i bilans Sprzedaż kredytów (mln PLN) 

Zawarcie warunkowej umowy zakupu 74% akcji Tax Care 

• Zysk netto (2011): 26,4 mln PLN 

• Kapitał własny (31.12.2011): 27,5 mln PLN 

• Suma bilansowa (31.12.2011): 58,9 mln PLN 

Kolejny kwartał rekordowego poziomu wyniku prowizyjnego. 

Otwarcie 4 oddziałów. Na koniec Q1’2012 Bank posiadał  
42 placówki, rok wcześniej nie posiadał żadnej. 

Wprowadzenie nowych produktów do oferty Banku:  
9 depozytowych, 3 kredytowych oraz 4 ubezpieczeniowych. 

263,9

135,7

98,1

30,1

50,7

28,2

421,2

203,9

Q1'2012Q1'2011

Kredyty samochodowe
dla przedsiębiorców

Pozostałe kredyty dla
przedsiębiorców

Kredyty obrotowe

Kredyty hipoteczne dla
przedsiębiorców

x2,1
mln PLN Q1'2012 Q1'2011

Q1'2012 / 

Q1'2011

Wynik z tytułu odsetek 12,8 4,0 x3,2

Wynik z tytułu prowizji i  opłat 38,4 5,8 x6,6

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -2,1 0,8  - 

Przychody operacyjne netto 49,1 10,6 x4,6

Koszty rezerw -8,3 -1,6 x5,2

Koszty działania -40,7 -6,0 x6,8

Zysk (strata) brutto 0,2 3,0 -93,3%

Podatek dochodowy 0,6 -0,6  - 

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 0,7 2,4 -70,8%

mln PLN Q1'2012 Q1'2011
Q1'2012 / 

Q1'2011

Należności od banków i inst. finansowych 319,4 66,9 x4,8

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 2 064,7 338,6 x6,1

Instrumenty finansowe 351,6 66,2 x5,3

Aktywa z tytułu podatku dochodowego 15,7 7,0 x2,3

Inne aktywa 265,4 23,5 x11,3

Aktywa razem 3 016,8 502,2 x6,0

Zobow. wobec banków i inst. finansowych 130,1 0,0 +100,0%

Zobowiązania wobec klientów 2 420,4 339,9 x7,1

Inne zobowiązania 141,1 19,8 x7,1

Kapitał 325,3 142,5 x2,3

Pasywa razem 3 016,8 502,2 x6,0



GRUPA CARCADE 

Bardzo dobry początek kolejnego roku 

6 Grupa Carcade: Carcade, Kubanbank, D2 Technologie, Carcade Polska 

Syntetyczny rachunek wyników i bilans Sprzedaż leasingu (mln PLN) 

Wzrost sprzedaży leasingu o 36,7% r/r. 

Rekordowy poziom wskaźnika ROE 25,96%. 

Dwie emisje obligacji: 

• 2-letnich w Rosji o wartości 150 mln PLN,  

• rocznych w Polsce o wartości 50 mln PLN. 

Dalszy rozwój produktów związanych z finansowaniem zakupu 
samochodów we współpracy z Kubanbankiem. 

+36,7%

271,2

198,4

286,5

209,6

Q1'2012Q1'2011

Kredyty

Leasing

mln PLN Q1'2012 Q1'2011
Q1'2012 / 

Q1'2011

Wynik z tytułu odsetek 35,5 16,6 x2,1

Wynik z tytułu prowizji i  opłat 8,6 4,6 +87,0%

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 2,2 1,1 x2,0

Przychody operacyjne netto 46,4 22,3 x2,1

Koszty rezerw -2,3 -0,4 x5,8

Koszty działania -29,8 -18,0 +65,6%

Zysk (strata) brutto 14,3 3,8 x3,8

Podatek dochodowy -2,2 -1,1 x2,0

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 12,1 2,8 x4,3

mln PLN Q1'2012 Q1'2011
Q1'2012 / 

Q1'2011

Należności od banków i inst. finansowych 36,2 16,4 x2,2

Kredyty i  pożyczki udzielone klientom 60,7 20,5 x3,0

Należności z tytułu leasingu finansowego 902,9 334,5 x2,7

Pozostałe pożyczki i  należności 0,0 0,5 -100,0%

Aktywa z tytułu podatku dochodowego 15,7 19,0 -17,5%

Inne aktywa 141,4 97,6 +44,9%

Aktywa razem 1 156,9 488,6 x2,4

Zobow. wobec banków i inst. finansowych 790,2 307,0 x2,6

Zobowiązania wobec klientów 47,3 29,6 +60,0%

Zobow. z tytułu emisji  dłużnych papierów wart. 50,4 0,0 +100,0%

Inne zobowiązania 74,7 48,1 +55,3%

Kapitał 194,4 104,0 +87,0%

Pasywa razem 1 156,9 488,6 x2,4



GRUPA IDEA BANK UKRAINA 

UKRAINA Koncentracja na najważniejszych produktach 
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1) wg danych Auto-consulting 

2) wg ratingu „50 wiodących banków Ukrainy”, Kommiersant 

Grupa Idea Bank Ukraina: Idea Bank Ukraina, Gwarant+, Idea Leasing 

     Sprzedaż (mln PLN) Syntetyczny rachunek wyników i bilans 

Utrzymanie pozycji lidera w sprzedaży kredytów samochodowych  
z udziałem na poziomie 23% 1). 

W pierwszej dziesiątce banków z największymi wolumenami 
sprzedaży kredytów gotówkowych 2). 

Ponad dwukrotnie większy wzrost przychodów od przyrostu 
kosztów w ujęciu r/r. 

Wzrost sprzedaży kredytów detalicznych o 87,3% r/r. 

Otwarcie kolejnych 4 oddziałów. Na koniec Q1’2012 Bank posiadał 
55 placówek i jest obecny w 17 spośród 25 regionów Ukrainy. 

 

+28,1%

46,040,8

39,7

21,2

10,5

12,6

96,2

75,1

Q1'2012Q1'2011

Kredyty hipoteczne

Kredyty MSP

Kredyty detaliczne

Kredyty samochodowe
mln PLN Q1'2012 Q1'2011

Q1'2012 / 

Q1'2011

Należności od banków i inst. finansowych 27,0 30,4 -11,0%

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 499,5 242,1 x2,1

Instrumenty finansowe 0,2 0,0 x8,3

Aktywa z tytułu podatku dochodowego 1,9 3,6 -47,1%

Inne aktywa 76,7 64,6 +18,8%

Aktywa razem 605,4 340,7 +77,7%

Zobow. wobec banków i inst. finansowych 7,7 22,6 -65,8%

Zobowiązania wobec klientów 448,9 219,5 x2,0

Inne zobowiązania 17,9 7,8 x2,3

Kapitał 130,9 90,7 +44,3%

Pasywa razem 605,4 340,7 +77,7%

mln PLN Q1'2012 Q1'2011
Q1'2012 / 

Q1'2011

Wynik z tytułu odsetek 10,0 4,7 x2,1

Wynik z tytułu prowizji i  opłat 10,0 5,2 +92,3%

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 2,3 1,5 +53,3%

Przychody operacyjne netto 22,4 11,3 +98,2%

Koszty rezerw -3,0 1,8  - 

Koszty działania -14,4 -9,7 +48,5%

Zysk (strata) brutto 5,0 3,5 +42,9%

Podatek dochodowy -1,8 0,0 +100,0%

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 3,2 3,4 -5,9%



SOMBELBANK 

Wzrost w warunkach inflacji 

8 
Gospodarka białoruska została uznana przez największe spółki audytorskie za hiperinflacyjną, w konsekwencji czego Sombelbank przygotowuje sprawozdania  
wg standardu MSR 29 „Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji”. 

Syntetyczny rachunek wyników i bilans 

Przy wyłączeniu wpływu wyniku hiperinflacji zysk netto 
wzrósłby o 19,0% w ujęciu r/r. 

Wynik z pozycji wymiany na poziomie 2,7 mln PLN  
(+10,0% r/r). 

Wzrost sprzedaży ogółem wyrażonej w BYR o 83,9% r/r. 

Utrzymanie niskiego poziomu ryzyka kredytowego. 

Na koniec Q1’12 Bank posiadał 31 placówek oraz 21 kantorów. 

mln PLN Q1'2012 Q1'2011
Q1'2012 / 

Q1'2011

Wynik z tytułu odsetek 12,9 12,7 +1,6%

Wynik z tytułu prowizji i  opłat 1,7 0,3 x5,7

Wynik z tytułu hiperinflacji -2,5 0,0 +100,0%

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 2,3 1,5 +53,3%

Przychody operacyjne netto 14,3 14,5 -1,4%

Koszty rezerw -1,9 -1,1 +72,7%

Koszty działania -9,5 -7,9 +20,3%

Zysk (strata) brutto 2,9 5,5 -47,3%

Podatek dochodowy -0,4 -1,3 -69,2%

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 2,5 4,2 -40,5%

mln PLN Q1'2012 Q1'2011
Q1'2012 / 

Q1'2011

Należności od banków i inst. finansowych 39,5 19,1 x2,1

Kredyty i  pożyczki udzielone klientom 177,2 184,6 -4,0%

Należności z tytułu leasingu finansowego 0,6 1,1 -51,3%

Instrumenty finansowe 19,4 0,0 +100,0%

Inne aktywa 81,7 47,5 +72,0%

Aktywa razem 318,4 252,4 +26,2%

Zobow. wobec banków i inst. finansowych 19,3 0,0 x644,6

Zobowiązania wobec klientów 195,2 172,0 +13,5%

Zobow. z tytułu emisji  dłużnych papierów wart. 33,7 0,0 +100,0%

Inne zobowiązania 6,1 4,8 +28,1%

Kapitał 64,1 75,5 -15,1%

Pasywa razem 318,4 252,4 +26,2%



GRUPA TU EUROPA 

Na dzień przed finalizacją transakcji sprzedaży 
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Sprzedaż ubezpieczeń (mln PLN) Syntetyczny rachunek wyników i bilans 

Wydłużenie terminu przyjmowania zapisów na akcje TU 
Europa do 24 maja 2012 r. w związku z ogłoszonym 
wezwaniem. 

Wzrost przypisu na ubezpieczeniach na życie o 80,5% r/r. 

Kolejne 4 banki rozpoczęły współpracę z Grupą. 

+35,7%

1 048,5

729,0

76,2

116,0

88,6

49,1

1 213,3

894,1

Q1'2012Q1'2011

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia
majątkowe i osobowe
Ubezpieczenia
inwestycyjne

mln PLN Q1'2012 Q1'2011
Q1'2012 / 

Q1'2011

Należności od banków i inst. finansowych 4 459,3 4 684,8 -4,8%

Pozostałe pożyczki i  należności 162,4 122,5 +32,5%

Instrumenty finansowe 129,0 119,5 +8,0%

Aktywa z tytułu podatku dochodowego 71,2 23,3 x3,1

Inne aktywa 1 859,0 1 846,2 +0,7%

Aktywa razem 6 680,9 6 796,3 -1,7%

Zobow. wobec banków i inst. finansowych 0,6 14,7 -96,0%

Zobowiązania wobec klientów 3 861,7 4 069,9 -5,1%

Inne zobowiązania 1 905,5 1 994,6 -4,5%

Kapitał 913,1 717,1 +27,3%

Pasywa razem 6 680,9 6 796,3 -1,7%

mln PLN Q1'2012 Q1'2011
Q1'2012 / 

Q1'2011

Wynik z tytułu odsetek 24,8 21,0 +18,1%

Wynik z tytułu prowizji i  opłat 12,7 8,8 +44,3%

Składki ubezpieczeniowe 190,9 152,2 +25,4%

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -156,7 -114,2 +37,2%

Przychody operacyjne netto 71,6 67,8 +5,6%

Koszty działania -23,7 -13,2 +79,5%

Zysk (strata) brutto 48,0 54,6 -12,1%

Podatek dochodowy -9,2 -10,7 -14,0%

Udziały niekontrolujące -1,6 0,0 +100,0%

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 37,1 43,9 -15,5%
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Niniejsza prezentacja (dalej „Prezentacja”) została przygotowana przez Getin Holding S.A. (dalej „Spółka”) i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako oferta  

lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności nie może być traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta 

do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji,  

w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki. 

Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi 

odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w Prezentacji nie były przedmiotem niezależnej 

weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji.  

Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji  

w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nie przewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki.  

W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognozy, ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek 

rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności  

za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej 

zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi cześć niniejszej Prezentacji. 

Publikowanie przez Spółkę danych zawartych w niniejszej Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym,  

w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości 

przez Spółkę w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia nałożonego na Spółkę, jako spółkę publiczną, 

obowiązku informacyjnego. 

Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Spółki, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące  

i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. 

* * * 

Dane sprzedażowe i finansowe zawarte w niniejszej prezentacji zostały zaokrąglone do mln PLN i zaprezentowane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Przyrosty / spadki 

wartości obliczone zostały w oparciu o dane wyrażone z dokładnością do tys. PLN. Wszelkiego rodzaju wskaźniki i zmiany ich wartości prezentowane są z dokładnością do drugiego miejsca 

po przecinku. 
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Zastrzeżenia 
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Bartosz Jakubiak 
Analityk Sektora Finansowego 
 

b.jakubiak@getin.pl 

+48 222 888 225 

Robert Działak 
Członek Zarządu 
 

r.dzialak@getin.pl 

+48 222 888 263 
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Kontakt do Relacji Inwestorskich 


