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Grupa Getin Holding 

0,5 mld PLN zysku netto i finalizacja sprzedaży TU Europa 

 

Polska  
wartość sprzedaży 1) Idea Banku przekroczyła 1 mld PLN, powiązany z nią wynik prowizyjny wyniósł 90,3 mln PLN 

 

Rosja  
zdolność do generowania stabilnych i powtarzalnych wyników w działalności leasingowej 

 

Ukraina  
realizacja głównych celów biznesowych pomimo niesprzyjającej sytuacji płynnościowej na rynku lokalnym 

 

Białoruś  
drugi kwartał z rzędu zakończony dodatnim wynikiem finansowym pomimo wpływu hiperinflacji 

 
1) …z wykupami wierzytelności. 

Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q2’2012 
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Grupa Getin Holding 

3 738,6

2 590,4

30.06.201231.12.2011

3 132,2

2 160,5

30.06.201231.12.2011

+44,3%

+45,0%

W skonsolidowanym wyniku odsetkowym największy udział miała Grupa Carcade z rezultatem na poziomie 70,0 mln PLN. 

Ponad połowa wyniku prowizyjnego pochodziła z Grupy Idea Bank Polska. 

Rezerwy zawiązane w Q2’12 były o 42,0% mniejsze niż kwartał wcześniej. Koszty działania z kwartału na kwartał wzrosły o 19,6%. 

Saldo kredytów netto osiągnęło poziom 3,1 mld PLN przy wzroście salda depozytów  do 3,7 mld PLN, tym samym wskaźnik K/D wyniósł 83,8%. 

 

Wyniki finansowe za H1’2012 i Q2’2012 
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Saldo kredytów (mln PLN) Saldo depozytów (mln PLN) 
mln PLN H1'2012 Q2'2012 Q1'2012

Wynik z tytułu odsetek 199,4 97,2 102,2

Wynik z tytułu prowizji  i  opłat 164,9 98,8 66,1

Składki ubezpieczeniowe 334,8 144,2 190,6

Wynik na instrumentach finansowych 534,9 530,9 4,1

Wynik z tytułu hiperinflacji -5,8 -3,3 -2,5

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -191,0 -84,7 -106,3

Przychody operacyjne netto 1 037,2 783,0 254,2

Koszty rezerw -23,5 -8,6 -14,9

Koszty działania -273,9 -149,1 -124,7

Zysk (strata) brutto 739,8 625,3 114,5

Podatek dochodowy -213,2 -191,7 -21,5

Udziały niekontrolujące -25,6 -9,9 -15,7

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 501,0 423,7 77,3



Grupa Getin Holding 

W ciągu trzech miesięcy sumaryczny zysk netto 1) spółek pozostających w Holdingu wzrósł niemal dwukrotnie. 

ROE 2) w każdej z Grup wchodzących z w skład Holdingu wzrosło w ujęciu Q2/Q1’2012. 

Niemal czterokrotne zwiększenie skali działalności (mierzonej wielkością aktywów) Grupy Idea Bank Polska 3) w ciągu roku. 

Na całkowity wzrost kapitałów Idea Bank Polska znaczący wpływ miało jego podniesienie przez Getin Holding o kwotę 245 mln PLN (19 czerwca). 

1) … przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding. 

2) ROE = iloraz urocznionego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej oraz wartości kapitałów skorygowanej o zysk z bieżącego okresu oraz nadzwyczajne podniesienia kapitału 

Dynamiczny rozwój spółek nowego portfela Getin Holding 
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Grupa Getin Holding 

Wg. Stanu na dzień publikacji 

Struktura Grupy Kapitałowej 
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bankowość 
w Polsce 

działalność zagraniczna 
pozostała działalność 

finansowa 

Ukraina 



Grupa Idea Bank 

1) Dokonano reklasyfikacji kredytów, nowy podział został oparty na celu kredytowania. 

Konsolidacja polskich spółek wokół Idea Banku 
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Wzrost wyniku odsetkowego i prowizyjnego o 34,9% w ciągu kwartału. 

Nabycie Tax Care 

• finalizacja zakupu 74% akcji (19 czerwca), 

• umowa warunkowa nabycia pozostałych 26% akcji (18 czerwca). 

Emisja obligacji o wartości 80,0 mln PLN (27 czerwca). 

Otwarcie 4 oddziałów. Na koniec czerwca bank posiadał łącznie 46 placówek. 

Zatrudnienie w Grupie na koniec czerwca osiągnęło poziom 2 327 etatów. W samym tylko Banku kwartalny 
wzrost wyniósł 142 etaty. 

mln PLN 30.06.2012 30.06.2011
30.06.2012 / 

30.06.2011

Należności od banków i inst. finansowych 86,3 43,3 +99,2%

Kredyty i  pożyczki udzielone klientom 2 402,6 680,6 x3,5

Pozostałe pożyczki i  należności 20,5 0,0 +100,0%

Instrumenty finansowe 597,1 164,3 x3,6

Aktywa z tytułu podatku dochodowego 14,2 16,3 -12,8%

Inne aktywa 648,4 68,6 x9,5

Aktywa razem 3 769,0 973,0 x3,9

Zobow. wobec banków i inst. finansowych 179,5 0,0 +100,0%

Zobowiązania wobec klientów 2 871,6 787,7 x3,6

Inne zobowiązania 123,9 30,1 x4,1

Kapitał 594,0 155,2 x3,8

Pasywa razem 3 769,0 973,0 x3,9

496,8

204,4

375,0

318,0

85,5

888,3

619,2

H1'2012H1'2011

 Kredyty detaliczne

 Kredyty samochodowe

 Kredyty hipoteczne

 Kredyty przedsiębiorcze

+43,5%

43,9%

5,7%

36,5%

13,9%

Sprzedaż kredytowa 1) (mln PLN) i struktura portfela (%) 
mln PLN H1'2012 H1'2011

H1'2012 / 

H1'2011

Wynik z tytułu odsetek 30,1 10,8 x2,8

Wynik z tytułu prowizji i  opłat 90,3 14,6 x6,2

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 2,0 0,9 x2,2

Przychody operacyjne netto 122,4 26,3 x4,7

Koszty rezerw -6,1 -4,1 +48,8%

Koszty działania -100,5 -15,3 x6,6

Zysk (strata) brutto 15,9 6,9 x2,3

Podatek dochodowy -3,2 8,2  - 

Udziały niekontrolujące -0,7 0,0 +100,0%

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 12,0 15,1 -20,5%



Grupa Carcade 

1) ROE = iloraz urocznionego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding oraz wartości kapitałów skorygowanej o zysk z bieżącego okresu 

Nowe źródła finansowania z rynku lokalnego 
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Zwrot na kapitale (ROE1)) wyniósł 27,0%. 

Pozyskanie nowych źródeł finansowania w formie linii kredytowych (będą dostępne w Q3’2012)  
w łącznej kwocie 8 mld RUB (800 mln PLN). 

Z kwartału na kwartał sprzedaż kredytów samochodowych  wzrosła ponad dwukrotnie. 

Wprowadzenie ubezpieczeń na życie i zdrowie do kredytów samochodowych (ok. 70% sprzedaży). 

Uruchomienie sprzedaży kredytów samochodowych poprzez sieć dealerów w całej Rosji. 

Na koniec czerwca Carcade miało 68 oddziałów a Kubanbank 10 (bez zmian od Q1’2012). 

Zatrudnienie w Grupie w ciągu roku wzrosło o 127 etatów do poziomu 839. 

mln PLN 30.06.2012 30.06.2011
30.06.2012 / 

30.06.2011

Należności od banków i inst. finansowych 62,0 14,5 x4,3

Kredyty i  pożyczki udzielone klientom 81,4 31,5 x2,6

Należności z tytułu leasingu finansowego 933,6 468,6 +99,2%

Aktywa z tytułu podatku dochodowego 12,4 18,3 -32,3%

Inne aktywa 135,7 125,5 +8,1%

Aktywa razem 1 225,2 658,5 +86,1%

Zobow. wobec banków i inst. finansowych 707,0 432,6 +63,4%

Zobowiązania wobec klientów 61,6 33,5 +84,3%

Zobow. z tytułu emisji  dłużnych papierów wart. 176,1 0,0 +100,0%

Inne zobowiązania 80,9 59,9 +35,0%

Kapitał 199,5 132,5 +50,6%

Pasywa razem 1 225,2 658,5 +86,1%

Sprzedaż leasingu (mln PLN) Sprzedaż kredytu samochodowego (mln PLN) 

608,0

515,0

H1'2012H1'2011

45,2

22,7

H1'2012H1'2011

+18,1% +99,0%

mln PLN H1'2012 H1'2011
H1'2012 / 

H1'2011

Wynik z tytułu odsetek 70,0 36,1 +93,9%

Wynik z tytułu prowizji i  opłat 20,8 13,7 +51,8%

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 4,2 2,1 x2,0

Przychody operacyjne netto 95,0 52,0 +82,7%

Koszty rezerw -3,8 -1,6 x2,4

Koszty działania -62,0 -39,7 +56,2%

Zysk (strata) brutto 29,2 10,6 x2,8

Podatek dochodowy -5,6 -3,2 +75,0%

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 23,5 7,4 x3,2



Grupa Idea Bank Ukraina 

Ukraina 

18,412,2

118,8
107,7

88,0

47,6

225,2

167,9

H1'2012H1'2011

 Kredyty detaliczne

 Kredyty samochodowe

 Kredyty hipoteczne

 Kredyty przedsiębiorcze

 

Koncentracja na działalności podstawowej 
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Utrzymanie pozycji lidera w sprzedaży kredytów samochodowych. 

W pierwszej dziesiątce rankingu „50 wiodących banków Ukrainy”. 

Kwartalny wzrost przychodów o 37,2% przy utrzymaniu kosztów na niemal niezmienionym poziomie. 

Intensyfikacja działań związanych z pozyskiwaniem depozytów. 

Wprowadzenie: 

• dodatkowych ubezpieczeń sprzedawanych z produktami depozytowymi, 

• nowych produktów kredytowych (kredyty konsolidacyjne i overdrafty). 

Otwarcie 5 oddziałów. Na koniec czerwca bank posiadał łącznie 60 placówek. 

+34,1%

mln PLN 30.06.2012 30.06.2011
30.06.2012 / 

30.06.2011

Należności od banków i inst. finansowych 25,4 34,2 -25,7%

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 613,6 298,6 x2,1

Inne aktywa 111,5 55,8 +99,8%

Aktywa razem 750,5 388,6 +93,1%

Zobow. wobec banków i inst. finansowych 8,4 45,1 -81,4%

Zobowiązania wobec klientów 558,4 237,3 x2,4

Inne zobowiązania 31,6 12,1 x2,6

Kapitał 152,2 94,2 +61,7%

Pasywa razem 750,5 388,6 +93,1%

Sprzedaż kredytowa  (mln PLN) i struktura portfela (%) 

4,4%

71,8%

0,1%

23,6%

mln PLN H1'2012 H1'2011
H1'2012 / 

H1'2011

Wynik z tytułu odsetek 23,3 17,6 +32,4%

Wynik z tytułu prowizji i  opłat 25,5 12,8 +99,2%

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 4,3 2,6 +65,4%

Przychody operacyjne netto 53,0 33,0 +60,6%

Koszty rezerw -9,1 0,2  - 

Koszty działania -28,9 -19,9 +45,2%

Zysk (strata) brutto 15,1 13,4 +12,7%

Podatek dochodowy -4,1 -3,5 +17,1%

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 11,0 9,9 +11,1%



Sombelbank 

1) ROE = iloraz urocznionego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding oraz wartości kapitałów skorygowanej o zysk z bieżącego okresu 

2) NIM = iloraz urocznionego wyniku odsetkowego i średnich aktywów pracujących (średnia z wartości wg. stanu na 2011.12.31 i 2012.06.30) 

Wzrost rentowności w otoczeniu hiperinflacyjnym 
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Zwrot na kapitale (ROE1)) osiągnął poziom 24,9%, marża odsetkowa 2) 21,6% przy mniejszym koszcie ryzyka niż 
rok wcześniej. 

Wznowienie sprzedaży kredytów samochodowych oraz włączenie do oferty kart debetowych. 

Rozpoczęcie procesu budowy sieci mini-placówek bankowych, w lipcu otwarto 7. 

Na koniec czerwca bank miał: 

• 34 oddziały (+3 vs Q1’12), 

• 24 kantory (+3 vs Q1’12). 

Zatrudnienie w ciągu roku wzrosło o 136 etatów do poziomu 645. 

mln PLN 30.06.2012 30.06.2011
30.06.2012 / 

30.06.2011

Należności od banków i inst. finansowych 48,1 31,8 +51,6%

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 252,6 152,6 +65,5%

Instrumenty finansowe 26,3 0,0 +100,0%

Inne aktywa 94,4 53,7 +75,8%

Aktywa razem 421,4 238,1 +77,0%

Zobow. wobec banków i inst. finansowych 26,9 0,0 x895,5

Zobowiązania wobec klientów 280,7 156,6 +79,2%

Zobow. z tytułu emisji dłużnych papierów wart. 27,4 29,5 -7,2%

Inne zobowiązania 9,8 4,9 x2,0

Kapitał 76,6 47,1 +62,9%

Pasywa razem 421,4 238,1 +77,0%

+0,2%

Sprzedaż kredytowa  (mln PLN) i struktura portfela (%) 

8,4%

1,2%

0,4%

90,0%

22,315,7

169,5170,5

194,2193,8

H1'2012H1'2011

 Kredyty detaliczne

 Kredyty hipoteczne

 Kredyty samochodowe

 Kredyty przedsiębiorcze

mln PLN H1'2012 H1'2011
H1'2012 / 

H1'2011

Wynik z tytułu odsetek 32,6 25,1 +29,9%

Wynik z tytułu prowizji i  opłat 5,2 1,1 x4,7

Wynik z tytułu hiperinflacji -5,8 0,0 +100,0%

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 5,7 1,2 x4,8

Przychody operacyjne netto 37,8 27,4 +38,0%

Koszty rezerw -3,2 -3,1 +3,2%

Koszty działania -23,1 -16,2 +42,6%

Zysk (strata) brutto 11,5 8,1 +42,0%

Podatek dochodowy -3,0 -1,9 +57,9%

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 8,5 6,2 +37,1%



Grupa Getin Holding 

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. 

 

Zastrzeżenia i kontakt do Relacji Inwestorskich 
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Bartosz Jakubiak 
Analityk, IRO 

b.jakubiak@getin.pl 
+48 222 888 225 

Robert Działak 
Członek Zarządu 

r.dzialak@getin.pl 
+48 222 888 263 


