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Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta 

1. Główne osiągnięcia oraz niepowodzenia Grupy Kapitałowej Getin Holding w I półroczu 2015 roku 

Getin Holding 

 Cena akcji Getin Holding: 
 

 

Istotnym wydarzeniem z perspektywy Grupy w I półroczu 2015 r. był debiut Idea Bank (Polska) na 

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wartość oferty sięgnęła 254,2 mln zł, Getin Holding 

objął 4,2 mln akcji za cenę 24 zł za jedną akcję.  

W I półroczu 2015 Grupa Getin Holding skupiła się na działaniach stabilizujących sytuację w spółkach 

wschodnich, dla których otoczenie rynkowe pozostawało niesprzyjające. Działalność operacyjna w 

Polsce i Rumunii rozwijała się zgodnie z oczekiwaniami Spółki.  

 

Realizując strategię ograniczania obecności Spółki na rynkach o niskim potencjale wzrostu i wysokim 

stopniu ryzyka, w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Getin Holding, w dniu 

07.04.2015 r., Spółka zawarła warunkowe umowy sprzedaży udziałów w Idea Bank (Rosja) z siedzibą 

w Krasnodarze, Federacja Rosyjska. Po spełnieniu warunków przewidzianych w umowach, rejestracja 

przeniesienia własności akcji na rzecz kupujących nastąpiła w dniu 26.06.2015 r. O zawarciu 

warunkowych umów sprzedaży akcji banku i o procesie ich realizacji Emitent informował raportami 

bieżącymi nr 20/2015, 24/2015, 26/2015. Transakcja sprzedaży akcji Idea Bank (Rosja) została opisana 

w punkcie 1.IV niniejszego sprawozdania. 

W dniu 09.01.2015 Pan Rafał Juszczak złożył rezygnację z zasiadania w Zarządzie i pełnienia funkcji 

Wiceprezesa Zarządu Emitenta z dniem 28.02.2015. 

Pan Longin Kula, Członek Rady Nadzorczej Emitenta, złożył w dniu 25.03.2015 rezygnację z 

członkostwa w Radzie Nadzorczej ze skutkiem na dzień 30.04.2015. 
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Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 27.03.2015 powołało, począwszy od dnia 01.05.2015 Radę 

Nadzorczą na nową kadencję w składzie: dr Leszek Czarnecki, Remigiusz Baliński, Andrzej 

Błażejewski, Marek Grzegorzewicz i Adam Maciejewski. 

W dniu 30.03.2015 Rada Nadzorcza Emitenta odwołała ze składu Zarządu p. Radosława Bonieckiego 

i powołała na kolejną kadencję Zarząd w składzie: Piotr Kaczmarek – Prezes Zarządu, Izabela 

Lubczyńska, František Babický – Członkowie Zarządu. 

 

I. Segment usług bankowych Polsce 
 

W skład Grupy Idea Bank (Polska) wchodzą m.in. Idea Bank S.A., skupiający swoją działalność na 

oferowaniu małym i średnim firmom różnorodnych produktów bankowych – kredytowych, 

oszczędnościowych i depozytowych, a także Idea Leasing S.A., (leasing pojazdów i maszyn), Idea Fleet 

S.A. (działalność flotowa), Idea Expert S.A. (doradztwo i pośrednictwo finansowe), Tax Care S.A., 

specjalizujący się w oferowaniu małym firmom usług w zakresie księgowości oraz doradztwa 

finansowego, Idea Money S.A. (faktoring i windykacja należności) oraz GetBack S.A. (kompleksowa 

windykacja należności).   

Wynik netto Grupy Idea Bank (Polska) po I półroczu 2015 wyniósł 181,1mln zł i w stosunku do 

analogicznego okresu w 2014 był wyższy o 179%. Na łączny wynik tego składają się następujące 

pozycje: 

kPLN

Wynik z tytułu odsetek 147 351

Przychody z tytułu odsetek 368 850

Koszty z tytułu odsetek -221 499

Wynik z tytułu prowizji i opłat 240 979

Przychody z tytułu prowizji i opłat 293 208

Koszty z tytułu prowizji i opłat -52 229

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 21 153

Koszty rezerw -17 524

Koszty działania -263 194

Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych 6 463

Podatek dochodowy 45 862

Zysk netto 181 090  

 

Aktywa Grupy Idea Bank (Polska) na koniec I półrocza 2015 wynosiły 16 mld zł, co stanowi wzrost o 
55,1% w stosunku do końca I półrocza 2014 (10,3 mld zł). 

Saldo depozytów na koniec okresu bilansowego wynosiło 10,9 mld zł, podczas gdy na koniec 
analogicznego okresu w 2014 wynosiło ono 7,9 mld zł, co stanowi wzrost o 38,1%. 

Saldo kredytów na koniec I półrocza 2015 wynosiło 8 mld zł, co stanowi wzrost o 56,6% w stosunku do 
stanu na koniec I półrocza 2014 r. – 5,1 mld zł. 

 

Po sfinalizowaniu w 2014 r. transakcji nabycia VB Leasing Polska (obecnie Idea Fleet S.A.), w dniu 

26.01.2015, w związku z wpływem na konto VB Leasing Polska S.A. środków z tytułu podatku od 

towarów i usług odzyskanych przez VB Leasing Polska S.A. od właściwych organów podatkowych, 

Emitent przekazał VB-Leasing International Holding GmbH kwotę 1,3 mln zł tytułem zapłaty za akcje 

VB Leasing Polska S.A.. W związku z powyższym ostateczna cena za akcje VB Leasing Polska S.A. 

na dzień publikacji niniejszego sprawozdania wyniosła 174,3 mln zł. O powyższym Emitent informował 

w drodze raportu bieżącego nr 04/2015 z dnia 26.01.2015. W związku z powyższym, cena zbycia akcji 
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VB Leasing Polska (obecnie Idea Fleet S.A. ) do Idea Leasing (Polska) została zwiększona również o 

kwotę 1,3 mln zł. 

 

W I półroczu 2015 roku Idea Bank S.A. sfinalizowano proces wprowadzenia akcji Idea Bank do obrotu 

giełdowego. W dniu 13.03.2015 Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Idea 

Bank, który został opublikowany w dniu 19.03.2015. W dniu 01.04.2015 Zarząd Emitenta podjął decyzję 

o uczestniczeniu w ofercie publicznej Idea Bank poprzez objęcie nowo emitowanych akcji, które zostały 

przydzielone Emitentowi w dniu 09.04.2015. O powyższych zdarzeniach Emitent informował raportami 

bieżącymi nr 08/2015, 09/2015, 10/2015, 18/2015 oraz 21/2015.  

 

Pierwsze notowanie akcji Idea Bank na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie miało miejsce 

w dniu 16.04.2015 r. – w pierwszym dniu notowań kurs wzrósł o 12,3%. W ramach oferty publicznej 

przydzielono inwestorom 10,6 mln akcji, z czego 4,2 mln sztuk zostało objętych przez Emitenta. Łączna 

wartość emisji wyniosła 254,2 mln zł. 

W I półroczu 2015 ukończono proces integracji spółek leasingowych (Idea Leasing S.A. i Idea 

Leasing&Fleet  S.A. – dawniej VB Leasing Polska S.A.). W dniu 01.06.2015 r. nastąpiła skuteczna 

rejestracja podziału Idea Leasing & Fleet S.A.przez wydzielenie i przeniesienie części majątku Idea 

Leasing & Fleet S.A. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Idea Leasing S.A. w zamian 

za akcje Idea Leasing S.A. (podział przez wydzielenie). Rejestracja podziału stanowiła końcowy etap 

integracji działalności leasingowej i pożyczkowej Idea Leasing & Fleet S.A. z Idea Leasing S.A.. 

Dotychczasowa działalność flotowa Idea Leasing & Fleet S.A., w postaci zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa funkcjonującej jako pion flotowy będzie kontynuowana w tej spółce, natomiast jej firma 

z chwilą podziału uległa zmianie na Idea Fleet S.A. 

Przeniesiona na Idea Leasing S.A. zorganizowana część przedsiębiorstwa obejmowała pion leasingowy 

Idea Leasing & Fleet S.A., odpowiedzialny w szczególności za działalność w zakresie świadczenia usług 

leasingowych i udzielania pożyczek, finansowania magazynu dostawcy (tzw. finansowania stocku) oraz 

zarządzanie udziałem Idea Leasing & Fleet S.A. w spółce Idea Leasing spółka akcyjna Sp.k. Idea 

Leasing planuje kontynuować dotychczasowy sposób wykorzystania aktywów przeniesionych w wyniku 

podziału. 

Idea Leasing S.A. stała się z mocy prawa stroną wszystkich umów zawartych przez Idea Leasing & 

Fleet S.A. w zakresie jej działalności leasingowej, pożyczkowej i finansowania stocku, natomiast Idea 

Fleet S.A. będzie kontynuować dotychczasową działalność flotową tej spółki. 

W dniu 09.07.2015 Idea Bank S.A. dokonał emisji obligacji podporządkowanych serii H w liczbie 500 000 

sztuk, o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł (równej wartości emisyjnej), a także obligacji 

podporządkowanych serii I w liczbie 500 000 sztuk, o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł (równej 

wartości emisyjnej). Obligacje serii H oraz I zostały wyemitowane na okres 5 lat od daty emisji. 

II. Segment usług bankowych na Ukrainie 

Grupa Idea Bank (Ukraina) to działająca na terenie Ukrainy grupa, w skład  której wchodzi m.in. Idea 

Bank (Ukraina) skupiający swoją działalność w obszarze produktów dla osób fizycznych. Głównymi 

produktami banku są kredyty samochodowe, kredyty gotówkowe, depozyty, rachunki bieżące, karty 

płatnicze (debetowe). W zakresie swojej działalności bank oferuje również następujące produkty: 

kredyty dla przedsiębiorstw, depozyty od osób prawnych, usługi realizacji przelewów i płatności, leasing 

środków transportu. 

Wynik netto Grupy Idea Bank (Ukraina) po I półroczu 2015 wyniósł  -84,8 mln UAH (-14,7 mln zł), gdzie 

w analogicznym okresie w 2014 r. wynik wyniósł -69,2 mln UAH (-19,6 mln zł). Na łączny wynik Grupy 

Idea Bank (Ukraina) składają się następujące pozycje: 
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kPLN kUAH

Wynik z tytułu odsetek -399 -2 307

Przychody z tytułu odsetek 49 032 283 559

Koszty z tytułu odsetek -49 431 -285 866

Wynik z tytułu prowizji i opłat 12 676 73 307

Przychody z tytułu prowizji i opłat 13 455 77 812

Koszty z tytułu prowizji i opłat -779 -4 505

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 4 259 24 630

Koszty rezerw -18 075 -104 530

Koszty działania -16 090 -93 051

Podatek dochodowy 2 974 17 199

Zysk netto -14 655 -84 752  

Aktywa Grupy Idea Bank Ukraina na koniec I półrocza 2015 wynosiły 2.610,7 mln UAH (464,7 mln zł), 
co stanowi spadek o 78,1% w stosunku do końca I półrocza 2014 (8.286,9 mln UAH – 2.123,1 mln zł, 
co stanowi spadek o 68,5% w UAH). 

Saldo depozytów na koniec okresu bilansowego wynosiło 2.126,7 mln UAH (378,6 mln zł), co stanowi 
spadek o 32,8 % w stosunku do I półrocza 2014 (2.199 mln UAH – 563,4 mln zł, co stanowi spadek o 
3,3% w UAH). 

Saldo kredytów na koniec I półrocza 2015 wynosiło 2.030,9 mln UAH (361,5 mln zł), co stanowi spadek 
o 36,2% w stosunku do I półrocza 2014 (2.210 mln UAH – 566,2 mln zł, co stanowi spadek o 8,1 % w 
UAH). 

Na wysokość osiągniętego wyniku finansowego netto istotny wpływ w okresie sprawozdawczym miały 

następujące główne zdarzenia: 

 Silna deprecjacja hrywny od początku roku, w połączeniu ze wzrostem bezrobocia spowodowało 
znaczny wzrost ryzyka na portfelu banku niepowiązanym ze strefą objętą konfliktem zbrojnym 
(zmiana trendu obserwowanego w ubiegłym roku).  

 Zmniejszenie stopy NIM o 3,0 p.p. (z 3,2% za I półrocze 2014 do 0,2% za I półrocze 2015) z powodu 

znacznego wzrostu kosztu finansowania w walucie krajowej oraz w walucie obcej w związku z 

pogorszeniem sytuacji płynnościowej systemu bankowego Ukrainy, spowodowanego kryzysem 

gospodarczo-politycznym na Ukrainie ( zwiększenie stopy refinansowania NBU od 14,5% do 30%); 

 

Do największych osiągnięć Idea Bank (Ukraina) w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć: 

 Utrzymywanie wszystkich wskaźników na wymaganym przez Narodowy Bank Ukrainy poziomie, 

pomimo trudnej sytuacji finansowo-ekonomicznej na Ukrainie.  

 Utrzymanie na odpowiednim poziomie wskaźników płynnościowych banku. 

 Przyrost portfela depozytów banku za I półrocze wyniósł 8,2% (ogólny poziom depozytów w 

systemie bankowym Ukrainy zmniejszył się w tym okresie o 1,8%) 

 W I półroczu 2015 roku bank został jednym z liderów na rynku kredytowania osób fizycznych na 

rynku ukraińskim.  

 Wzrost efektywności windykacji, co spowodowało obniżenie kosztów rezerw w porównaniu z takim 

samym okresem ubiegłego roku.  

 Ścisła dyscyplina kosztowa, która spowodowała obniżenie kosztów administracyjnych o 19% w 

porównaniu do I półrocza 2014. 

 Zmniejszenie kosztów rezerw w porównaniu z I półroczem 2014 roku o 32% w wyniku polepszenia 

wskaźników pracy windykacji. 
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Ponadto, w I kwartale 2015 Idea Bank (Ukraina), w wykonaniu orzeczenia sądowego, pozyskał majątek 

o wartości prawie 7,5 mln UAH z tytułu pokrycia zadłużenia kredytowego dwóch osób prawnych 

będących klientami banku. 

III. Segment usług bankowych na Białorusi 

Grupa Idea Bank (Białoruś)  składała się w okresie sprawozdawczym z dwóch banków: Idea Bank 

(Białoruś) oraz Białoruskiego Banku Małego Biznesu, a także spółek Idea Broker i Idea Finance, 

oferujących usługi finansowe klientom detalicznym i kompleksową obsługę firm, specjalizując się w 

sprzedaży kredytów ratalnych i pożyczek gotówkowych. 

Idea Bank (Białoruś) rozwija się jako uniwersalna instytucja finansowa skupiając się jednocześnie na 

biznesie detalicznym tj. kredytowaniu osób fizycznych oraz zbieraniu depozytów poprzez sieć własnych 

oddziałów, a także udzielaniu kredytów bezgotówkowych na zakup towarów w sklepach. Prowadzi także 

obsługę rozliczeniowo-kasową w oddziałach oraz wymianę walut w kantorach. Jednocześnie dążąc do 

dywersyfikacji ryzyka bank rozwija także działalność w zakresie udzielania kredytów dla osób prawnych 

- głównie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. 

Wynik netto Grupy Idea Bank (Białoruś) po I półroczu 2015 r. wyniósł 34,3 mld BYR (8,5 mln zł), co 

stanowi wzrost o 915% w stosunku do analogicznego okresu w 2014 r. wyrażonego w zł (2,7 mld BYR 

– 839 tys. zł, co stanowi wzrost o 1156% w BYR) Na łączny wynik składają się następujące pozycje: 

kPLN mBYR

Wynik z tytułu odsetek 29 894 120 379

Przychody z tytułu odsetek 112 314 452 271

Koszty z tytułu odsetek -82 420 -331 893

Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 163 4 683

Przychody z tytułu prowizji i opłat 5 171 20 823

Koszty z tytułu prowizji i opłat -4 008 -16 140

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 31 543 127 019

Koszty rezerw -6 733 -27 113

Koszty działania -43 278 -174 274

Podatek dochodowy -4 076 -16 413

Zysk netto 8 513 34 281  

Aktywa Grupy Idea Bank Białoruś na koniec I półrocza 2015 wynosiły 3.344,6 mld BYR (806 mln zł), co 
stanowi spadek o 9,6% w stosunku do końca I półrocza 2014 wyrażonego w zł (2.982,9 mld BYR – 
891,9 mln zł, co stanowi wzrost o 12,1% w BYR). 

Saldo depozytów na koniec okresu bilansowego wynosiło 2.353,7 mld BYR (567,2 mln zł), co stanowi 
spadek o 9,6% w stosunku do I półrocza 2014 wyrażonego w zł (2.099,7 mld BYR – 627,8 mln zł, co 
stanowi wzrost o 12,1% w BYR). 

Saldo kredytów na koniec I półrocza 2015 wynosiło 1.908,7 mld BYR (460 mln zł), co stanowi spadek o 
22% w stosunku do I półrocza 2014 wyrażonego w zł (1972,1 mld BYR – 589,7 mln zł, co stanowi 
spadek o 3,2% w BYR). 

W I kwartale 2015, szczególnie w styczniu i lutym na rynku wystąpił istotny deficyt płynności w walucie 
krajowej. W tych warunkach, dzięki efektywnemu systemowi zarządzania ryzykiem płynności oraz 
ryzykiem walutowym, zapewniono utrzymanie niezbędnego poziomu płynności aktywów oraz 
wykonanie wszystkich normatywów bezpiecznego funkcjonowania, określonych przez Bank Narodowy 
Republiki Białoruś.  

W lutym 2015 r. Idea Bank (Białoruś) dokonał zmian w taryfach dla osób fizycznych, co pozwoliło 
zwiększyć przychody odsetkowe, w celu zapobiegnięcia zmniejszeniu marży odsetkowej w warunkach 
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podrożenia bazy zasobów, spowodowanego kryzysem płynności. Koszty ryzyka utrzymują się na 
stabilnym poziomie. 

W związku z anulowaniem ograniczeń dotyczących pozyskiwania środków osób fizycznych,  Idea Bank 
(Białoruś) wypuścił na rynek szereg nowych produktów depozytowych dla osób fizycznych, co pozwoliło 
na zróżnicowanie bazy zasobów oraz zmniejszenie koncentracji portfela depozytowego w 
poszczególnych segmentach. 

W II kwartale bank zwiększył sprzedaż i począwszy od maja 2015 roku, portfel detaliczny banku zaczął 
znów rosnąć, co zmienia tendencję poprzednich trzech kwartałów. 
 

W ciągu pierwszego półrocza bank zakończył negocjacje z Europejskim Bankiem Rekonstrukcji i  

Rozwoju w sprawie udzielenia linii kredytowej w wysokości 7,7 mln USD w celu kredytowania małego i 

średniego biznesu na Białorusi. W ciągu trzeciego kwartału Idea Bank planuje otrzymać pierwszą 

transzę kredytu w wysokości 3,3 mln USD, w ciągu czwartego kwartału – drugą transzę w wysokości 

2,2 mln USD. Finansowanie pozwoli zwiększyć sprzedaż produktów kredytowych klientom segmentu 

MSP oraz po zwiększeniu bazy klientów, rozwinąć biznes depozytowy i transakcyjny banku w danym 

segmencie. 

W dniu 23.01.2015 Emitent rozwiązał dotychczasową przedwstępną umowę sprzedaży akcji 

Białoruskiego Banku Małego Biznesu z dnia 29.10.2014 r. i w tym samym dniu zawarła przedwstępną 

umowę sprzedaży akcji z Moldasig S.A. z siedzibą w Kiszyniowie, Mołdawia, za cenę 20,93 EUR za 

jedną akcję. Powyższa umowa została rozwiązana na mocy porozumienia stron z dnia 29.05.2015 r. O 

powyższych zdarzeniach Emitent informował raportem bieżącym nr 03/2015 oraz 25/2015. 

 

Ponadto, zgromadzenia Idea Bank (Białoruś) oraz Białoruskiego Banku Małego Biznesu podjęły decyzję 

o połączeniu obydwu banków, przy czym Idea Bank (Białoruś) będzie bankiem przejmującym. 

 

 

IV. Segment usług leasingowych w Rosji 
 

Grupa Carcade (Rosja) obejmuje m.in. Carcade, jedną z największych rosyjskich spółek leasingowych 
specjalizującej się w leasingu samochodów oraz lekkich pojazdów dla małych i średnich 
przedsiębiorstw. 

Wynik netto Grupy Carcade (Rosja) po I półroczu 2015 wyniósł 5 mln RUB (0,3 mln zł), co stanowi 

spadek o 97,6% w stosunku do analogicznego okresu w 2014 r. wyrażonego w zł (156,7 mln RUB – 

13,6 mln zł, co stanowi spadek o 96,8% w RUB). Na łączny wynik składają się następujące pozycje: 

kPLN kRUB

Wynik z tytułu odsetek 42 065 648 651

Przychody z tytułu odsetek 143 289 2 209 545

Koszty z tytułu odsetek -101 224 -1 560 894

Wynik z tytułu prowizji i opłat 16 118 248 543

Przychody z tytułu prowizji i opłat 16 316 251 596

Koszty z tytułu prowizji i opłat -198 -3 053

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 30 119 464 441

Koszty rezerw -25 513 -393 416

Koszty działania -62 013 -956 253

Podatek dochodowy -451 -6 955

Zysk netto 325 5 012  
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Aktywa Grupy Carcade na koniec I półrocza 2015 wynosiły 20.094,8 mln RUB (1.357,8 mln zł), co 
stanowi spadek o 36%  w stosunku do końca I półrocza 2014 wyrażonego w zł (23.668,9 mln RUB – 
2.123,1 mln zł, co stanowi spadek o 15,1% w RUB). 

Suma należności leasingowych na koniec I półrocza 2015 r. wynosiła 16.942,2 mln RUB (1.145,3 mln 

zł), co stanowi spadek o 27,2 % w stosunku do końca I półrocza 2014 wyrażonego w zł (17.531,9 mln 

RUB – 1.572,6 mln zł, co stanowi spadek o 3,4% w RUB). 

 

 

Do najważniejszych osiągnięć Grupy Carcade w I półroczu 2015 należy: 

 Obniżenie kosztów utrzymania portfela kredytowego dzięki obniżeniu stawek oprocentowania 

obowiązujących w bankach finansujących Carcade 

 osiągnięcie zgodnych z oczekiwaniami grupy wyników w zakresie wolumenów sprzedaży i 

finansowania, przy uwzględnieniu obecnej sytuacji rynkowej, a także utrzymanie poziomu 

przeterminowanego zadłużenia na zakładanym poziomie. 

 

W I półroczu 2015 utrzymują się negatywne trendy w gospodarce wywołane międzynarodowymi 

sankcjami nałożonymi na Federację Rosyjską. Ponadto, w związku ze znacznym wzrostem kosztów 

finansowania działalności leasingowej i kredytowej, istotnie wrosły wydatki na obsługę portfeli. 

W dniu 07.04.2015 r. Emitent zawarł warunkową umowę sprzedaży 96,0657% akcji OAO IDEA Bank z 

siedzibą w Krasnodarze, stanowiących własność Emitenta, na rzecz FORUS Bank oraz trzech osób 

fizycznych. Warunki transakcji obejmowały m.in. zwrot przez OAO IDEA Bank depozytów ulokowanych 

przez Emitenta, zwrot pożyczki podporządkowanej udzielonej przez Idea Bank (Polska), a także cesja 

roszczeń z tytułu pożyczki podporządkowanej udzielonej przez Emitenta na rzecz podmiotu 

wskazanego przez FORUS Bank.  

Finalizacja transakcji, w wyniku której przeniesienie własności akcji OAO IDEA Bank z tytułu sprzedaży 

zostało zarejestrowane w dniu 26.06.2015 r., pozwoliła na ograniczenie ekspozycji Emitenta oraz spółek 

z Grupy Getin Holding na rosyjskim rynku zagrożonym wysokim stopniem ryzyka inwestycyjnego i 

niskim potencjałem wzrostu. 

                             

 

V. Segment bankowy w Rumunii 

Idea Bank (Rumunia) 

W skład Grupy Idea Bank (Rumunia) wchodzi Idea Bank (Rumunia) (dawniej Romanian International 

Bank) będący bankiem uniwersalnym, spółka Idea Leasing IFN specjalizująca się w leasingu 

finansowym i spółką Idea Broker de Asigurare (broker ubezpieczeniowy). 

Wynik netto Grupy Idea Bank (Rumunia) po I półroczu 2015 wyniósł -9,6 mln RON (-8,97 mln zł), (w I 

półroczu 2014 r. wyniósł  3 mln RON – 2,8 mln zł). Na wynik składają się następujące pozycje: 
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kPLN kRON

Wynik z tytułu odsetek 9 644 10 356

Przychody z tytułu odsetek 25 087 26 940

Koszty z tytułu odsetek -15 443 -16 584

Wynik z tytułu prowizji i opłat 9 118 9 791

Przychody z tytułu prowizji i opłat 10 395 11 163

Koszty z tytułu prowizji i opłat -1 277 -1 371

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 10 251 11 008

Koszty rezerw -1 057 -1 135

Koszty działania -35 618 -38 249

Podatek dochodowy -1 309 -1 406

Zysk netto -8 971 -9 634  

 

Aktywa Grupy Idea Bank Rumunia na koniec I półrocza 2015 wynosiły 1.227,1mln RON   (1.147,2 mln 
zł), co stanowi wzrost o 146,6% w stosunku do końca I półrocza 2014 wyrażonego w zł (490,4 mln RON 
– 465,2 mln zł, co stanowi wzrost o 150,2% w RON). 

Saldo depozytów na koniec okresu bilansowego wynosiło 913,9 mln RON (854,4 mln zł), co stanowi 
wzrost o 109,1% w stosunku do I półrocza 2014 wyrażonego w zł (430,6 mln RON – 408,5 mln zł, co 
stanowi wzrost o 112,3% w RON) 

Saldo kredytów na koniec I półrocza 2015 wynosiło 204,9 mln RON (191,5 mln zł), co stanowi wzrost o 
76,6% w stosunku do I półrocza 2014 wyrażonego w zł (114,3 mln RON – 108,5 mln zł, co stanowi 
wzrost o 79,2% w RON) 

Do najważniejszych osiągnięć grupy Idea Bank (Rumunia) w I półroczu 2015 należą: 

 Obniżenie kosztów odsetkowych i dalszą poprawę wskaźnika kosztów w wyniku spłaty kwoty 28 
mln EUR do Idea Bank (Polska) 

 Sprzedaż portfela klientów posiadających przeterminowane zobowiązania o łącznej wartości 1,46 
mln RON (1,36 mln zł), 

 Poprawa customer relations dzięki wprowadzeniu możliwości otwierania rachunków razem z 
innymi produktami oferowanymi przez bank w ramach jednego wniosku 

 Skutecznie pozyskiwano nowe depozyty od klientów indywidualnych, 

 Uruchomienie sprzedaży nowych produktów -  linii odnawialnej dla spółek, wprowadzono nowe 
usługi z zakresu bank-assurance oraz ulepszono system powiadomień dla klientów, 

 Przygotowano konkurencyjne oferty związane z rebrandingiem banku, a także wdrożenie 
nowoczesnej aplikacji dedykowanej do bankowości internetowej. 

 W I półroczu 2015 r. bank uruchomił łącznie środki w kwocie 90 mln RON (84,1 mln zł), w 
porównaniu do 15 mln RON (14 mln zł) w analogicznym okresie w 2014 r., w tym 6,8 mln RON (6,4 
mln zł) w ramach odnawialnych linii kredytowych dla sektora MSP. 

 

 

VI. Segment usług finansowych w Polsce 
 

MW Trade 

Wynik netto MW Trade po I półroczu 2015 wyniósł 8,7 mln zł i w stosunku do analogicznego okresu w 
2014 był wyższy o 20%. Na łączny wynik tego składają się z następujące pozycje: 
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kPLN

Wynik z tytułu odsetek 14 158

Przychody z tytułu odsetek 34 650

Koszty z tytułu odsetek -20 492

Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 317

Przychody z tytułu prowizji i opłat 2 067

Koszty z tytułu prowizji i opłat -750

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 95

Koszty rezerw 0

Koszty działania -4 850

Podatek dochodowy -2 051

Zysk netto 8 669  

 

Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2015 wyniosły 36,7 mln zł, co oznacza wzrost wielkości 16% w 

stosunku do I półrocza 2014 r (wzrost o 5,1 mln zł). Średniomiesięczna wartość portfela w omawianym 

okresie wyniosła 730,1 mln zł (wzrost o 37%). 

W porównaniu do poprzednich okresów sprawozdawczych nie zmieniona została struktura źródeł 

uzyskiwanych przychodów. Spółka generuje głównie przychody ze sprzedaży produktów portfelowych 

oferowanych podmiotom medycznym i jednostkom samorządu terytorialnego, które stanowią 

dominującą pozycję wszystkich osiągniętych przychodów. Udział tych drugich w omawianym okresie 

wynosił 14,9% całkowitych przychodów ze sprzedaży. 

Zrealizowana sprzedaż znalazła odzwierciedlenie w wartości portfela wierzytelności Spółki, obejmującej 

należności długo- i krótkoterminowe oraz udzielone pożyczki, która w ostatnim dniu kwartału osiągnęła 

wartość 791,85 mln zł wobec poziomu 561,16 mln zł uzyskanego w analogicznym okresie 2014 r., 

oznacza to wzrost o 41,1%. 

Na koniec I półrocza 2015 główne źródło finansowania w bilansie spółki stanowiły wykupy rat 

wierzytelności z tytułu umów zawieranych przez spółkę w ramach jej podstawowej działalności - 46,5% 

sumy bilansowej, ich udział w strukturze finansowania wzrósł w stosunku do obligacji stanowiących 27% 

pasywów. Spółka korzystała z różnych źródeł finansowania portfela w zależności od aktualnej sytuacji 

panującej na rynku jak i swoich potrzeb sprzedażowych. Na dzień 30.06.2015 r. wykorzystywała 114,9 

mln zł z dostępnych 195,4 mln zł limitów kredytowych i faktoringowych. 

W okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015 M.W. Trade realizowała sprzedaż w zakresie oferowania usług 

finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej dla podmiotów działających w sektorze publicznym. 

Wartość sumy bilansowej na koniec I półrocza 2015 w porównaniu do stanu na koniec I półrocza 2014 

roku wzrosła o 237,8 mln. zł, czyli o 41%. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M.W. Trade podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku 

wypracowanego w 2014 r. w łącznej kwocie 8.552 tys. zł, tj. 1,02 zł na 1 akcję. Dywidenda została 

wypłacona w dniu 08.05.2015 r. 

W dniu 26.06.2015 r. dokonano emisji 23 tys. trzyletnich obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł każda.  

2. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczny wpływ 
na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Getin Holding 

Nie dotyczy Grupy Kapitałowej Getin Holding. 
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3. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń dla rozwoju spółek Grupy 

Idea Bank (Polska) prowadzi działalność operacyjną na terenie Polski, w związku z tym wyniki 

działalności, jak również sytuacja finansowa oraz perspektywy rozwoju banku w znaczącym stopniu 

narażone są na zmiany sytuacji ekonomicznej, politycznej oraz prawnej w kraju. Ewentualna 

dekoniunktura gospodarcza na rynkach europejskich może mieć znaczący negatywny wpływ na 

kondycję przedsiębiorców – klientów banku prowadzących działalność na rynku polskim lub 

europejskim. Dla działalności operacyjnej, a także związanej z nią działalności windykacyjnej, w 

szczególności istotna jest zdolność kredytowa klientów banku oraz ich skłonność do prowadzenia 

inwestycji związanych z prowadzoną przez nich działalnością.  

W przypadku  Idea Bank (Ukraina), ryzyko eskalacji sytuacji we wschodniej części Ukrainy, która wpływa 

na destabilizację całego systemu finansowego Ukrainy, jest czynnikiem, który może doprowadzić do 

dalszego pogarszania się ryzyka kredytowego w tych  regionach oraz rozszerzenia terenów objętych 

działaniami zbrojnymi. Dalsza eskalacja konfliktu może grozić pogorszeniem sytuacji rynku walutowego 

i finansowego, co z kolei skutkować może ograniczeniem możliwości kredytowania i podniesieniem 

kosztów finansowania.  

Dewaluacja hrywny przez Narodowy Bank Ukrainy prawie o 40% spowodowało zauważalne objawy 

zaniepokojenia na lokalnym rynku oraz znaczący odpływ depozytów z systemu bakowego. Idea Bank 

(Ukraina) ze względu na sytuację płynnościową został zmuszony z końcem kwartału ograniczyć 

sprzedaż kredytów. Ponadto, zwiększenie stopy refinansowania z 14,5% do 30%, spowodowało wzrost 

kosztów kredytów międzybankowych i depozytów na rynku.   

Czynnikami mogącymi mieć wpływ na działalność Carcade są wprowadzane przez USA i UE sankcje, 

które przekładają się na sektor finansowy przede wszystkim w zakresie zmniejszenia dostępności 

nowego finansowania oraz stabilności już udzielonego. Inną niemniej istotną konsekwencją jest 

deprecjacja lokalnej waluty, która przez zmniejszenie siły nabywczej konsumentów wpływa negatywnie 

na ich zdolność do regulowania zobowiązań. 

Dla Idea Bank (Białoruś), dewaluacja waluty krajowej i potencjalnie wysoki poziom inflacji są czynnikami, 

które mogą negatywnie wpłynąć na ryzyko płynności i poziomu depozytów w przyszłości. 

Spółka MW Trade prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług finansowych na specyficznym 

rynku niszowym. Konsekwencją tego była koncentracja rynkowa i zależność przychodów od sytuacji i 

zmian w sektorze służby zdrowia. Dlatego zmiany zachodzące w tym sektorze mogą mieć wpływ na 

działalność MW Trade.  

Skala ryzyka prowadzonej przez Grupę Kapitałową Getin Holding działalności w znacznej mierze 

powiązana jest z koniunkturą gospodarczą. Słaba koniunktura gospodarek narodowych, gdzie 

dokonywane są, bądź będą, inwestycje kapitałowe wpływać może negatywnie na zwrot z tych inwestycji. 

Wahania koniunktury gospodarczej na rynkach, na których dokonano inwestycji nie są w obecnej 

sytuacji łatwe do przewidzenia. Spółki Grupy Getin Holding na bieżąco dostosowują mechanizmy 

zarządzania ryzykiem do panującej sytuacji gospodarczej.  

Getin Holding, co do zasady, jako spółka holdingowa koncentruje swoją działalność na pełnieniu funkcji 

inkubatora dla nowych i innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych. W związku z powyższym do 

czynników ryzyka i zagrożeń dla rozwoju Spółki zaliczyć należy ryzyka związane z podejmowaniem 

nowych przedsięwzięć.  

4. Sezonowość lub cykliczność w działalności Grupy w I półroczu 2015 roku 

Nie dotyczy Grupy Kapitałowej Getin Holding. 
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5. Wskazanie skutków zmian w strukturze Grupy Kapitałowej 

Getin Holding 

Emitent zawarł w dniu 30.01.2015 z Getin Noble Bank jako sprzedającym przy udziale i za 

pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Noble 

Securities") umowę sprzedaży 3 712 akcji Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu, stanowiących 

49,28% kapitału zakładowego oraz 49,28% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 

Getin Leasing. Cena za jedną akcję Getin Leasing wynosi 46 468,40 zł. Zgodnie z postanowieniami 

Umowy łączna cena stanowi sumę kwoty 172,5 mln zł, stanowiącej łączną cenę za Akcje, oraz kwoty 

7,8 mln zł z tytułu udzielenia Emitentowi odroczonego terminu płatności przez Getin Noble Bank. 

Przeniesienie własności akcji za pośrednictwem Noble Securities nastąpiło w dniu zawarcia umowy. 

Zgodnie z postanowieniami umowy Zapłata ceny nastąpić miała również za pośrednictwem Noble 

Securities do dnia 29 stycznia 2016. 

W dniu 31.03.2015 r. Emitent zawarł aneks do wyżej wymienionej umowy, zgodnie z którym strony 

ustaliły cenę za jedną akcję Getin Leasing w wysokości 38 973,79 zł oraz łączną cenę stanowiącą sumę 

kwoty 144.670.708,48 zł , tj. łącznej ceny za akcje Getin Leasing oraz kwoty 14 467 070,84 zł tytułu 

udzielenia Emitentowi jako kupującemu odroczonego terminu płatności. Strony ustaliły ponadto nowy 

termin zapłaty za akcje Getin Leasing, tj. 29 stycznia 2017 r. Ponadto, w tym samym dniu strony zawarły 

porozumienie w przedmiocie sprawowania współkontroli nad Getin Leasing. 

Getin Leasing jest jedną z wiodących na polskim rynku firm oferujących finansowanie leasingiem. 

Aktywa spółki w 2014 r. przekroczyły 4,1 mld zł w tym okresie spółka wypracowała 97 mln zł zysku 

netto. Wartość jej kapitałów wg stanu na 31.12.2014 to 137 mln zł.  

Grupa Idea Bank (Polska)  

Kapitał zakładowy Idea Bank S.A. został podwyższony z kwoty 135.622.194 zł do kwoty 156.803.962 

zł. Rejestracja podwyższenia kapitału banku miała miejsce w dniu 17.04.2015 r. 

 W dniu 26.02.2015 Spółka getBACK nabyła 100% udziałów w spółce Debitum Sp. z o.o. za kwotę 
6 tys. zł, udziały zostały sprzedane w dniu 27.02.2015 za 6 tys. zł. 

 W dniu 26.02.2015 Spółka GetBack S.A.  objęła 100% udziałów spółki Debitum Investment       Sp. 
z o.o. Sp. k. za ostateczną cenę 143 mln zł. 

 W dniu 27.02.2015 Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS 

zarejestrował połączenie spółki  Lion’s House sp. z o.o.(„LH”) ze spółką LC CORP SKY TOWER 

sp. z o.o. („LCCST”) Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 par. 1 pkt. 1 kodeksu spółek 

handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (LH) na spółkę 

przejmującą (LCCST). W wyniku połączenia spółka LH przestała istnieć, a jej majątek został 

przeniesiony na LCCST. Jednocześnie LCCST zmieniła nazwę oraz siedzibę i obecnie funkcjonuje 

pod nazwą „Lion’s House sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie. 

 W dniu 30.04.2015 r. nastąpiło połączenie spółek Idea Expert S.A. (spółka przejmująca) i PDK 

Biznes sp. z o.o. 

 04.05.2015 r. nastąpiło połączenie spółek Development System sp. z o.o., Apartamenty SKY 

Tower sp. z o.o., Veso Investments sp. z o.o. oraz Veso Investments sp. z o.o. SKA. 

 W dniu 01.06.2015 r. dokonano podziału spółki Idea Leasing&Fleet S.A. przez wydzielenie 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Idea Leasing S.A., która przejęła dotychczasowy pion 

działalności leasingowej. Idea Leasing & Fleet natomiast będzie kontynuować dotychczasową 

działalność flotową pod firmą Idea Fleet S.A. 

 w dniu 30.06.2015 r. nastąpiło połączenie Ellisa Investments sp. z o.o. (spółka przejmująca) oraz 

Carlise Investments sp. z o.o., spółka działą pod nazwą Idea SPV sp. z o.o.  
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Idea Bank (Rumunia) 

W lutym 2015 r. kapitał zakładowy Idea Bank (Rumunia) został podwyższony o 14 mln RON 

(równowartość 13,2 mln zł), do kwoty 137 mln RON (równowartość 129,3 mln zł). 

Walne Zgromadzenie Idea Bank Rumunia w czerwcu 2015 r. podjęło decyzję o dalszym podwyższeniu 

kapitału zakładowego banku o kwotę 20 mln RON (równowartość 18,9 mln zł) do kwoty 157 mln RON 

(równowartość 148,2 mln zł). 

Idea Bank (Ukraina) 

W dniu 21.05.2015 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Idea Bank podjęło decyzję o emisji 

71.428.570 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,40 UAH każda, co pozytywnie wpłynie na poprawę 

sytuacji finansowej banku i wypełnienie normatywów Narodowego Banku Ukrainy. Obejmowanie akcji 

nowej emisji następować będzie, zgodnie z prospektem emisyjnym, w dniach od 31.07 do             

13.08.2015 r. 

Grupa Carcade (Rosja) 

W dniu 26.06.2015, w wykonaniu warunkowych umów sprzedaży akcji, nastąpiło przeniesienie 

własności należących do Emitenta akcji OAO IDEA Bank z siedzibą w Krasnodarze, stanowiących 

96,0657% udziału w kapitale zakładowym na rzecz FORUS Bank oraz pozostałych kupujących. 

6. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz 
wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie półrocznym w stosunku 
do wyników prognozowanych 

Emitent, ani jego spółki zależne nie publikowały prognoz finansowych. 

7. Informacja na temat struktury własności znacznych pakietów akcji i jej zmian  

Struktura własności znacznych pakietów akcji na dzień przekazania raportu za I półrocze 2015 roku, 
zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta, przedstawiała się następująco:  

 

AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW 
NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU 

Lp. Akcjonariusz 

Liczba 

posiadanych akcji 

Liczba głosów 

wynikająca z 

posiadanych 

akcji 

Udział  

procentowy w 

kapitale 

zakładowym 

Udział 

procentowy 

głosów w 

walnym 

zgromadzeniu 

1  Leszek Czarnecki bezpośrednio i pośrednio*  417 675 237 

 

417 675 237 57,11% 57,11% 

 

w tym: 

LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie 313 729 781 313 729 781 42,90% 42,90% 

2  ING Otwarty Fundusz Emerytalny 38 200 052 38 200 052 5,22% 5,22% 

3 

Aviva 

Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 37 840 831 37 840 831 5,17% 5,17% 

* Dr Leszek Czarnecki posiada bezpośrednio 81 872 327  akcji, stanowiących 11,20% kapitału zakładowego i 11,20% udziału w głosach na walnym 

zgromadzeniu oraz pośrednio poprzez podmioty od siebie zależne posiada 335 802 910 akcji stanowiących 45,92% kapitału zakładowego i 45,92% 

udziału w głosach na walnym zgromadzeniu. Podmiotami zależnymi bezpośrednio lub pośrednio od dr Leszka Czarneckiego są spółki: LC Corp 

B.V. z siedzibą w Amsterdamie posiadająca 313 729 781 akcji stanowiących 42,90% kapitału zakładowego i 42,90% udziału w głosach na walnym 

zgromadzeniu, Spółka RB Investcom sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu posiadająca 32 922  akcji stanowiących 0,0045% kapitału zakładowego i 

0,0045% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu, spółka Idea Expert S.A. z siedzibą we Wrocławiu posiadająca 2 521 akcji stanowiących 

0,0003% kapitału zakładowego i 0,0003% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu oraz Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich posiadająca 

119 878 akcji stanowiących 0,0163% kapitału zakładowego i 0,0163% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu. Pośredni udział zachodzi 

również za pośrednictwem Getin Holding S.A., który posiada 21 917 808 akcji własnych, stanowiących 3,00% kapitału zakładowego, z których 

jednak wyłączone jest prawo głosu na walnym zgromadzeniu .  
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8. Zestawienie zmian w akcjach posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące  

Osoba Funkcja 

Liczba posiadanych akcji 

Stan na dzień 
przekazania 

raportu za rok 
2014 

Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na dzień 
przekazania 
raportu za I 
kwartał 2015 

Osoby zarządzające      

Piotr Kaczmarek Prezes Zarządu 24 000 - - 24 000 

Izabela Lubczyńska Członek Zarządu 4 518 - - 4 518 

František Babický Członek Zarządu 0 - - 0 

Osoby nadzorujące      

Leszek Czarnecki 
Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 

81 872 3271) - - 81 872 3271) 

335 802 9102) - -        335 802 9102) 

Remigiusz Baliński 
Wiceprzewodniczący 
Rady Nadzorczej 197 637 - - 197 637 

Marek Grzegorzewicz 

Członek Rady 

Nadzorczej 101 963 - - 101 963 

Andrzej Błażejewski 

Członek Rady 

Nadzorczej 61 041 - - 61 041 

Adam Maciejewski 

Członek Rady 

Nadzorczej nd. - -  

 

1) Akcje posiadane przez pana Leszka Czarneckiego w sposób bezpośredni. 

2) Akcje posiadane przez pana Leszka Czarneckiego w sposób pośredni. 

 

9. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem 

W I półroczu 2015 nie toczyły się pojedyncze postępowania dotyczące zobowiązań oraz wierzytelności 
Emitenta lub jednostek od niego zależnych, których wartość jednostkowa stanowiłaby co najmniej 10% 
kapitałów własnych Emitenta. Nie wystąpiły również postępowania w zakresie zobowiązań i 
wierzytelności Emitenta i jednostek od niego zależnych, których łączna wartość stanowiłaby 
odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. 

10. Informacja o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji 
z podmiotem powiązanym, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na 
warunkach innych niż rynkowe 

W I półroczu 2015 roku Emitent ani jego jednostki zależnie nie zawierały z podmiotami powiązanymi 
istotnych transakcji na warunkach innych niż rynkowe. 

11. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu 
lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji o wartości co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta 

W I półroczu 2015 Emitent ani jego jednostki zależne nie zawierały poręczeń kredytu lub pożyczki oraz 

gwarancji o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Emitenta. 

12. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na wyniki osiągnięte przez 
Grupę Kapitałową w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 

Grupa Getin Holding 

W kontekście potencjalnych transakcji zmian właścicielskich, Zarząd zwraca uwagę, na aktualny poziom 

różnic kursowych z tytułu przeliczenia aktywów netto oraz wartości firmy, w określonych sytuacjach 

mogą one stać się elementem rachunku wyników. 
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Grupa Idea Bank (Ukraina) 

W przypadku rynku ukraińskiego, istotnymi czynnikami mającymi wpływ na wynik w dalszym okresie 

będzie sytuacja polityczna na wschodzie Ukrainy oraz ogólna sytuacja makroekonomiczna, na którą 

składają się kurs walut obcych w stosunku do hrywny, bilans płatniczy oraz udzielenie pożyczki przez 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Ponadto, istotnymi czynnikami wpływającymi na wynik grupy Idea 

Bank (Ukraina) będą stawki depozytów i kredytów na rynku międzybankowym oraz ogólny poziom 

płynności ukraińskiego systemu bankowego. 

Grupa Idea Bank (Białoruś) 

Dzięki konwersji otrzymanych pożyczek podporządkowanych na kapitał zakładowy, Idea Bank 
(Białoruś) do końca 2015 r. korzysta z możliwości przekroczenia maksymalnej wysokości pozycji 
walutowej o sumę danych pożyczek podporządkowanych, co w warunkach spadku kursu waluty 
krajowej będzie miało pozytywny wpływ na wyniki finansowe anku w 2015 r. 

W styczniu dokonano dewaluacji waluty krajowej. Wzrost kursu USD w stosunku do BYR wyniósł 24,4% 
w ciągu trzech miesięcy. Przy czym, w celu zapewnienia ulokowania kapitału w aktywach, 
nienarażonych na ryzyko utraty wartości, Idea Bank podtrzymuje maksymalnie długą pozycję w USD. 
Łącznie dane czynniki pozwoliły Idea Bank (Białoruś) uzyskać w I kwartale dodatkowy dochód.  

Wzrost stóp procentowych, spowodowany kryzysem w okresie grudzień 2014 – styczeń 2015, 
doprowadził do podniesieni kosztów utrzymywania bazy zasobów. W chwili obecnej obserwuje się 
obniżenie stóp procentowych, co obniży koszty bazy zasobów. 

Kursy podstawowych walut obcych w chwili obecnej zachowują tendencję spadkową. Sprzyja temu 
porozumienie zawarte w kwietniu 2015 r. pomiędzy rządami Białorusi i Rosji o restrukturyzacji płatności 
dotyczących kredytów międzypaństwowych w 2015 r. To obniży przychody z tytułu operacji obcą walutą. 

08.04.2015 r.  Narodowy Bank Białorusi (dalej – NBB) przyjął postanowienie, które obniża normy 
rezerwowania wg standardowego zadłużenia kredytowego do 0,5%. To pozwoli na zwiększenie zysku 
banku wg narodowych standardów sprawozdawczości, co będzie miało pozytywny wpływ na wskaźniki 
kapitału banku. 
 
22.04.2015 NBB przyjął postanowienie, którego celem jest ograniczenie stawki oprocentowania 
depozytów w BYR. Banki, w których średnia stawka oprocentowania była wyższa niż odpowiednia 
stawka NBB, będą zobowiązane do przekazywania większych środków na Fundusz Rezerw 
Obowiązkowych. 
 
Dalsze podwyższanie przez NBB obowiązkowych stawek oprocentowania może skutkować 
koniecznością obniżenia marży odsetkowych banku a podwyższanie obowiązkowych stawek w 
Funduszu Rezerw Obowiązkowych skutkować będzie obniżeniem wysokości aktywów banku 
generujących przychód odsetkowy. 
 

Idea Bank (Białoruś) przeprowadza optymalizację sieci sprzedaży i personelu front- oraz back-office. 
Zmniejszenie wydatków administracyjnych (wynagrodzenie za pracę, wynajem, płatności komunalne, 
remonty) pozwoli na zwiększenie zysku. Proces optymalizacji jest przeprowadzany zgodnie z planem i 
zostanie zakończony w bieżącym roku.  

 

Carcade (Rosja) 

Istnieje ryzyko spadku sprzedaży produktów Carcade i Idea Bank (Rosja) w wyniku pogarszania się 
sytuacji gospodarczej Federacji Rosyjskiej w związku z sankcjami nakładanymi przez USA, UE oraz 
inne kraje. Ryzyko nałożenia dalszych sankcji może negatywnie wpłynąć na płynność i możliwości 
pozyskiwania dalszego finansowania. 
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13. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, 
finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny 
możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta 

Poza wymienionymi w pozostałych punktach sprawozdania zdarzeniami, w omawianym okresie 
sprawozdawczym w Grupie Kapitałowej nie wystąpiły zdarzenia istotne dla oceny sytuacji kadrowej, 
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz zdarzenia, które są istotne dla oceny 
możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta. 

 

 

 

_____________________ 

Piotr Kaczmarek 

Prezes Zarządu 

 

 

 

_____________________ 

Izabela Lubczyńska 

Członek Zarządu 

 

 

 

 

 

_____________________ 

František Babický 

Członek Zarządu 

 

 

 

 

 


