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43,1 mln PLN zysku netto 1) za Q1’2013 

• ponad 2,5-krotny wzrost wyniku2) ujęciu r/r 

 

Grupa Idea Bank Polska 

• 3,5 mld portfela kredytowego, rosnącego w tempie 67,3% r/r 

 

Grupa Carcade 

• wysoka dynamika sprzedaży, rentowność operacyjna oraz utrzymanie udziału w rynku leasingu transportu lekkiego 

 

Idea Bank Białoruś 

• najwyższa rentowność kapitałów własnych i aktywów na białoruskim rynku bankowym 

 

Grupa Idea Bank Ukraina 

• konsekwentna realizacja przyjętej strategii 

 
1) … przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding 

2) … przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding; bez wpływu związanego z Grupą TU Europa (wynik grupy oraz odwrócenia wyłączeń konsolidacyjnych prowizji ubezpieczeniowych) 

 

Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q1’2013 
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Grupa Getin Holding 



Ponad 2/3 wyniku grupy zapewniają spółki zagraniczne. 

Najwyższy 34% udział w wyniku odsetkowym utrzymuje Grupa Carcade, kontrybucję zwiększył również Białoruski Idea Bank do 29% a utrzymała Grupa Idea Bank Polska 18%. 

Prowizyjnie najefektywniejsza pozostaje Grupa Idea Bank Polska (64% rezultatów Grupy Getin Holding), wynik osiągnięto dzięki wysokiej sprzedaży produktów zawierających element ubezpieczeniowy. 

1) … przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 

Składowe wyniku finansowego za Q1’2013 
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Grupa Getin Holding 

Kontrybucja grup biznesowych do wyniku1) Grupy Getin Holding  
(mln PLN) 

mln PLN Q1'2013

Wynik z tytułu odsetek 124,8

Wynik z tytułu prowizji  i  opłat 101,2

Wynik na instrumentach finansowych -2,3

Wynik z tytułu hiperinflacji -3,7

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 31,9

Przychody operacyjne netto 251,9

Koszty działania -160,6

Koszty rezerw -33,8

Zysk (strata) brutto 57,5

Podatek dochodowy -10,7

Udziały niekontrolujące -3,7

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 43,1

10,7

12,8

15,3

5,5

2,9 4,1

43,1

Grupa Idea Bank
Polska

Grupa Carcade Idea Bank
Białoruś

Grupa Idea Bank
Ukraina

MW Trade Holding i korekty
konsolidacyjne

Grupa Getin
Holding

23%

27%32%

12%

6%

Grupa Idea Bank Polska

Grupa Carcade

Idea Bank Białoruś

Grupa Idea Bank Ukraina

MW Trade

- 



9 769,0
10 595,4

2012-12-31 2013-03-31

Grupa utrzymuje kwartalny wzrost zysku netto1) na średnim poziomie 27,7%. 

ROE2) dwóch grup biznesowych od ponad roku utrzymuje się powyżej poziomu 20%: 

• 56,5% (vs 16,4% w Q1’2012) - Idea Bank Białoruś, 

• 21,9% (vs 26,7% w Q1’2012) - Grupa Carcade. 

Wszystkie grupy biznesowe poprawiły swoją efektywność kosztową w ujęciu r/r, co przy rosnącym ryzyku rynkowym odzwierciedlonym w jakości portfela kredytowego i leasingowego pozwala utrzymać 
wysoki zwrot na kapitale. 

Saldo kredytów netto osiągnęło poziom 4,8 mld PLN (wzrost o 434 tys. PLN w ciągu kwartału) przy jednoczesnym wzroście salda depozytów do 5,7 mld PLN (wzrost o 540 tys. PLN w ciągu kwartału). 
Wskaźnik K/D na koniec Q1’2013 wyniósł 83,8% (vs 84,2% na koniec 2012 roku). 

 
1) … przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding; bez wpływu związanego z Grupą TU Europa (wynik grupy oraz odwrócenia wyłączeń konsolidacyjnych prowizji ubezpieczeniowych) 

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

 

Wzrost poparty realizacją celów biznesowych 
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Grupa Getin Holding 

Aktywa  
(mln PLN) 

Kapitał własny  
(mln PLN) 

Zysk netto1)  
(mln PLN) 

2 056,2 2 109,9

2012-12-31 2013-03-31

+8,5%
+2,6%

16,4

43,1

2012-03-31 2013-03-31

x2,6



Wg. Stanu na dzień publikacji 

Struktura Grupy Kapitałowej 
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Grupa Getin Holding 

Polska Rosja Białoruś Ukraina 



 

Budowa stabilnej bazy przychodowej 
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Bank obsługuje ponad 200 tys. Klientów oferując finansowanie działalności, możliwości lokacyjne  
i oszczędnościowe, a także wygodny system bankowości internetowej. 

Zmniejszenie kosztów administracyjnych w ujęciu q/q o 15,9 mln PLN. Wzrost r/r związany jest z intensywną 
rozbudową sieci sprzedaży zainicjowaną na początku 2012 roku (efekt niskiej bazy). 

Nowości produktowe 

• premia za przeniesienie konta firmowego i obrotów („konto z premią”), 

• uruchomienie platformy kredytowej online, 

• szeroka oferta kredytów ze wsparciem unii europejskiej w ramach inicjatywy Jeremie  
oraz w ramach programu rządowego  z gwarancją de minimis. 

Bank posiada 54 oddziały. 

 

Grupa Idea Bank Polska 

POLSKA 

Sprzedaż kredytowa i wartość skupionych wierzytelności 
(mln PLN) 

269,7
337,3

129,6

113,4

92,3
50,7

506,2509,8

Q1'2013Q1'2012

 Skupione wierzytelności

 Kredyty samochodowe

 Kredyty operacyjne

 Kredyty inwestycyjne

-0,7%

mln PLN Q1'2013 Q1'2012
Q1'2013 / 

Q1'2012

Wynik z tytułu odsetek 22,6 12,8 +76,6%

Wynik z tytułu prowizji i  opłat 65,2 38,4 +69,8%

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 16,4 -2,2  - 

Przychody operacyjne netto 104,2 49,1 x2,1

Koszty działania -82,2 -40,7 x2,0

Koszty rezerw -10,4 -8,3 +25,3%

Zysk (strata) brutto 11,6 0,2 x58,0

Podatek dochodowy -0,9 0,6  - 

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 10,7 0,7 x15,3

mln PLN 31.03.2013 31.03.2012
31.03.2013 / 

31.03.2012

Należności od banków i inst. finansowych 67,0 319,4 -79,0%

Kredyty i  pożyczki udzielone klientom 3 453,3 2 064,7 +67,3%

Należności z tytułu leasingu finansowego 204,0 0,0 +100,0%

Instrumenty finansowe 865,8 351,6 x2,5

Aktywa z tytułu podatku dochodowego 71,4 15,7 x4,5

Inne aktywa 1 140,7 265,4 x4,3

Aktywa razem 5 802,2 3 016,8 +92,3%

Zobow. wobec banków i inst. finansowych 545,6 130,1 x4,2

Zobowiązania wobec klientów 4 259,2 2 420,4 +76,0%

Zobow. z tytułu emisji  dłużnych papierów wart. 134,3 0,0 +100,0%

Inne zobowiązania 128,4 141,1 -9,0%

Kapitał 734,6 325,3 x2,3

Pasywa razem 5 802,2 3 016,8 +92,3%



35,3

15,3

Q1'2013Q1'2012

x2,3
394,4

271,1

Q1'2013Q1'2012

+45,5%

 

Na drodze stabilnego rozwoju 
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Grupa Carcade 

ROSJA 

Utrzymanie wysokiej dynamiki sprzedaży, rentowności operacyjnej oraz udziału w rynku leasingu transportu 
lekkiego (TOP3). 

Portfel należności leasingowych przekroczył 1,2 mld PLN, w ślad za nim wynik odsetkowy rośnie w dwucyfrowym 
tempie (+19,2% r/r i 12,1% q/q). 

Spółka kontynuuje strategię dywersyfikacji strumienia przychodów, orientując się w kierunku przychodów 
pozaodsetkowych związanych z ubezpieczeniami oraz usługami dodatkowymi. 

Należący do grupy Kubanbank: 

• rozszerzył ofertę o kredyty gotówkowe, 

• utrzymuje wysoką dynamikę sprzedaży kredytów, 

• w ciągu trzech miesięcy powiększył pracujące saldo kredytowe o 18,2%, saldo depozytowe o 21,9%. 

Sprzedaż leasingu 
(mln PLN) 

Sprzedaż kredytów 
(mln PLN) mln PLN Q1'2013 Q1'2012

Q1'2013 / 

Q1'2012

Wynik z tytułu odsetek 42,3 35,5 +19,2%

Wynik z tytułu prowizji i  opłat 10,0 5,1 +96,1%

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 6,9 5,2 +32,7%

Przychody operacyjne netto 59,2 45,7 +29,5%

Koszty działania -36,5 -29,8 +22,5%

Koszty rezerw -6,3 -1,6 x3,9

Zysk (strata) brutto 16,4 14,3 +14,7%

Podatek dochodowy -3,6 -2,2 +63,6%

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 12,8 12,1 +5,8%

mln PLN 31.03.2013 31.03.2012
31.03.2013 / 

31.03.2012

Należności od banków i inst. finansowych 140,1 36,2 x3,9

Kredyty i  pożyczki udzielone klientom 167,1 60,7 x2,8

Należności z tytułu leasingu finansowego 1 287,9 902,9 +42,6%

Aktywa z tytułu podatku dochodowego 10,3 15,7 -34,4%

Inne aktywa 186,3 141,4 +31,8%

Aktywa razem 1 791,6 1 156,9 +54,9%

Zobow. wobec banków i inst. finansowych 1 106,5 790,2 +40,0%

Zobowiązania wobec klientów 206,4 47,3 x4,4

Zobow. z tytułu emisji  dłużnych papierów wart. 124,3 50,4 x2,5

Inne zobowiązania 106,7 74,7 +42,8%

Kapitał 247,7 194,4 +27,4%

Pasywa razem 1 791,6 1 156,9 +54,9%



179,7

61,9

192,6

68,6

Q1'2013Q1'2012

 Kredyty detaliczne

 Kredyty samochodowe

 Kredyty dla MSP

x2,8

1) ROE = iloraz urocznionego zysku netto oraz wartości kapitałów skorygowanej o zysk z bieżącego okresu 

Rekordowy kwartał w historii banku 
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Idea Bank Białoruś 

Najwyższa rentowność kapitałów własnych i aktywów na białoruskim rynku bankowym. 

Rekordowy kwartalny wynik banku na poziomie 15,3 mln PLN z ROE1) 56,5%. 

Ponad dwukrotne zwiększenie obrotów wymiany walut w ujęciu r/r, a w konsekwencji wzrost udziału 
rynkowego, oscyluje w przedziale 4-4,7%. 

Wprowadzenie nowych i unikalnych na rynku białoruskim produktów kartowych. 

Kontynuacja rozwoju sieci dystrybucji – otwarcie kolejnych 14 mikro-oddziałów  
(na koniec Q1’2013 bank posiada ich 52) oraz 1 oddziału. 

 

 

 

 

BIAŁORUŚ 

Sprzedaż kredytowa 
(mln PLN) mln PLN Q1'2013 Q1'2012

Q1'2013 / 

Q1'2012

Wynik z tytułu odsetek 36,4 12,9 x2,8

Wynik z tytułu prowizji i  opłat 10,4 1,7 x6,1

Wynik z tytułu hiperinflacji -3,7 -2,5 +48,0%

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 3,8 2,3 +65,2%

Przychody operacyjne netto 46,8 14,3 x3,3

Koszty działania -18,5 -9,5 +94,7%

Koszty rezerw -9,1 -1,9 x4,8

Zysk (strata) brutto 19,2 2,9 x6,6

Podatek dochodowy -3,9 -0,4 x9,8

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 15,3 2,5 x6,1

mln PLN 31.03.2013 31.03.2012
31.03.2013 / 

31.03.2012

Należności od banków i inst. finansowych 109,6 39,5 x2,8

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 522,9 177,2 x3,0

Inne aktywa 129,6 101,7 +27,4%

Aktywa razem 762,1 318,4 x2,4

Zobow. wobec banków i inst. finansowych 36,7 19,3 +90,2%

Zobowiązania wobec klientów 548,7 195,2 x2,8

Zobow. z tytułu emisji dłużnych papierów wart. 31,3 33,7 -7,1%

Inne zobowiązania 21,5 6,1 x3,5

Kapitał 123,9 64,1 +93,3%

Pasywa razem 762,1 318,4 x2,4



Sprzedaż kredytowa 
(mln PLN) 

16,010,6

35,546,1

70,1
39,9

121,5

96,6

Q1'2013Q1'2012

 Kredyty detaliczne

 Kredyty samochodowe

 Kredyty dla MSP

+25,8%

 

Konsekwentna realizacja przyjętej strategii 
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Poprawa efektywności kosztowej oraz zwrotu na kapitale. 

Sprzedaż kredytowa 

• zmiana mix-u produktowego w kierunku kredytów gotówkowych 

• podjęcie szeregu działań stymulujących sprzedaż kredytów gotówkowych, m.in. obniżenie kosztów i zwiększenie poziomu 
akceptacji dla najlepszych Klientów, w efekcie sprzedaż wzrosła o 75,7% w ujęciu r/r 

• sprzedaż samochodów osobowych na rynku Ukraińskim w Q1’2013 spadła o 16,6% r/r do 37,1 tys. szt. 

• rozszerzenie współpracy z największymi dealerami (UkrAwto, Niko, AIS, Bogdan Awto) 

Zmniejszenie wskaźnika K/D do 101,5% (z 111,3%) w ujęciu r/r w wyniku szybszego powiększania bazy 
depozytowej. 

Rozszerzenie sieci dystrybucji o kolejnych 14 punktów (na koniec marca bank posiada łącznie 97 placówek). 
Planowane jest uruchomienie ostatnich 3 oddziałów. 

Grupa Idea Bank Ukraina 

UKRAINA 

mln PLN Q1'2013 Q1'2012
Q1'2013 / 

Q1'2012

Wynik z tytułu odsetek 16,6 10,0 +66,0%

Wynik z tytułu prowizji i  opłat 15,8 10,0 +58,0%

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 0,2 2,3 -91,3%

Przychody operacyjne netto 32,6 22,4 +45,5%

Koszty działania -17,4 -14,4 +20,8%

Koszty rezerw -8,0 -3,0 x2,7

Zysk (strata) brutto 7,1 5,0 +42,0%

Podatek dochodowy -1,6 -1,8 -11,1%

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 5,5 3,2 +71,9%

mln PLN 31.03.2013 31.03.2012
31.03.2013 / 

31.03.2012

Należności od banków i inst. finansowych 101,4 27,0 x3,8

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 726,2 499,5 +45,4%

Instrumenty finansowe 75,7 0,2 x378,5

Inne aktywa 101,5 78,6 +29,1%

Aktywa razem 1 004,8 605,4 +66,0%

Zobow. wobec banków i inst. finansowych 92,3 7,7 x12,0

Zobowiązania wobec klientów 715,8 448,9 +59,5%

Inne zobowiązania 10,9 17,9 -39,1%

Kapitał 185,8 130,9 +41,9%

Pasywa razem 1 004,8 605,4 +66,0%



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 prawne i kontakt do Relacji Inwestorskich 
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 Bartosz Jakubiak 
 Analityk, IRO 

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

Grupa Getin Holding 


