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1. Działalność Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Getin Holding w III kwartale
2022 r.
a. Główne osiągnięcia oraz niepowodzenia Grupy Kapitałowej Getin Holding w III kwartale 2022 r.
Kurs akcji
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Obniżenie kapitału zakładowego Spółki
W III kwartale 2022 roku kontynuowany był proces obniżenia kapitału zakładowego Emitenta,
rozpoczęty w dniu 21 grudnia 2021 r., kiedy to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki podjęło uchwałę nr 3 o obniżeniu kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 740 092 633,80 zł, tj.
z kwoty 759 069 368,00 zł do kwoty 18 976 734,20, przez zmniejszenie wartości nominalnej każdej
akcji o kwotę 3,90 zł (z 4,00 zł do 0,10 zł). Obniżenie kapitału zakładowego Spółki uchwalono w celu
wypłaty na rzecz akcjonariuszy kwoty 189 767 342,00 zł z tytułu obniżenia kapitału zakładowego oraz
w celu przeniesienia wynikającej z obniżenia kapitału zakładowego Spółki kwoty 550 325 291,80 zł do
kapitału zapasowego Spółki, aby kwoty przeniesione z obniżenia kapitału zakładowego mogły zostać
przeznaczone na pokrycie ewentualnych, przyszłych strat Spółki, a ponadto, by stworzyć warunki do
wypłaty w przyszłości środków na rzecz akcjonariuszy z kapitału zapasowego w części, w jakiej kapitał
ten został utworzony z zysków Spółki.
W dniu 20 maja 2022 r. wpisano w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmianę w
statucie Spółki, dotyczącą obniżenia kapitału zakładowego. Obecna jego wysokość wynosi
18 976 734,20 zł. Kapitał zakładowy podzielony jest na 189 767 342 akcje zwykłe na okaziciela serii A o
wartości nominalnej 0,10 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych
przez Spółkę 189 767 342 akcji wynosi 189 767 342 głosów.
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W dniu 31 maja 2022 r., mając na uwadze postanowienia ww. uchwały Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2021 r., Emitent wskazał odpowiednio 09 grudnia 2022 r. jako
dzień, według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania wypłat z
tytułu obniżenia kapitału zakładowego („Dzień D”), oraz 30 grudnia 2022 r. jako dzień, w którym
nastąpi wypłata środków z tytułu obniżenia kapitału zakładowego na rzecz akcjonariuszy („Dzień W”).
W dniu 29 czerwca 2022 r. została zawarta z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
(dalej: KDPW) Umowa w sprawie współpracy w zakresie wypłaty środków pieniężnych z tytułu
obniżenia kapitału zakładowego, na podstawie której, za pośrednictwem KDPW, Emitent zamierza
dokonać wypłat.
Dnia 22 września 2022 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda”) uchwałą
nr 880/2022 dokonał zmiany w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego w systemie UTP („SZOG”),
które weszły w życie z dniem 7 października 2022 r. Zgodnie ze zmianą, dotychczasowe przepisy §§
127-130 SZOG odnoszące się do notowania akcji z prawem do dywidendy będą miały również
zastosowanie do notowania akcji, z których przysługuje prawo do wypłaty środków na rzecz
akcjonariuszy z tytułu obniżenia kapitału zakładowego. Oznacza to, że w przypadku takiej operacji
Giełda przeprowadzi analogiczne czynności jak przy realizacji operacji dywidendy, tj. dokonana
zostanie korekta kursu akcji („odcięcie”) oraz oznaczenie akcji Spółki. Dodatkowo przez Giełdę zostanie
podana do wiadomości publicznej w formie komunikatu informacja, że stosowane w tym przypadku
oznaczenie akcji „bd” oznacza, że z akcji nie przysługuje prawo do wypłaty środków z tytułu obniżenia
kapitału zakładowego.
Spłata zobowiązań zabezpieczonych poręczeniem Emitenta
W dniu 01 lipca 2022 r. Emitent otrzymał informację o spłacie przez Idea Leasing IFN SA z siedzibą w
Bukareszcie (dalej: Idea Leasing) całości zobowiązań wobec Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w
Warszawie (w tym zakresie następcy prawnego Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie) z tytułu umowy
nabycia wierzytelności z dnia 14 października 2015 r. (dalej: „Umowa wykupu wierzytelności”), której
zabezpieczeniem wykonania było poręczenie udzielone przez Emitenta na podstawie umowy
poręczenia z dnia 21 października 2015 r. (wraz z aneksami) (dalej: "Umowa poręczenia"). Poręczenie
zostało udzielone przez Emitenta, m.in. do dnia spłaty przez Idea Leasing wszelkich zobowiązań z
Umowy wykupu wierzytelności. Dlatego też, wskutek spełnienia świadczenia przez Idea Leasing
odpowiedzialność Emitenta z tytułu Umowy poręczenia wygasła. O zawarciu i zmianach warunków
Umowy poręczenia Emitent informował w treści raportów bieżących nr 04/2016 z dnia 18 lutego 2016
r. oraz 04/2017 z dnia 08 lutego 2017 r. i 22/2018 z dnia 30 maja 2018 r.
Rozpoczęcie przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble Bank S.A.
W dniu 29 września 2022 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny („BFG") wydał decyzję o wszczęciu z dniem
30 września 2022 r. przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
(„Bank”), umorzeniu instrumentów kapitałowych Banku, zastosowaniu instrumentu przymusowej
restrukturyzacji w formie instytucji pomostowej oraz powołaniu Administratora Banku („decyzja
BFG”). Informacje szczegółowe dotyczące postanowień zawartych w decyzji BFG znajdują się w
sentencji opublikowanej w dniu 30 września 2022 r. na stronie BFG.
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Wartość akcji Banku (66 771 592 akcji zwykłych na okaziciela) w księgach Emitenta wynosiła 11.979
tys. zł. W wyniku spisania umorzonych akcji Banku kapitały własne Emitenta na poziomie
jednostkowym i skonsolidowanym zostały obniżone o tą kwotę.
Po okresie sprawozdawczym, Spółka, podejmując kroki prawne dotyczące ochrony inwestycji w Getin
Noble Bank S.A., w dniu 7 października 2022 r. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie na decyzję BFG, wywodząc i wnosząc o stwierdzenie wydania
zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa.
Do dnia publikacji niniejszego raportu okresowego nie zostało wydane rozstrzygnięcie sądu.
Zmiany w Statucie Emitenta i Regulaminie Rady Nadzorczej Emitenta, ustalenie ich tekstów
jednolitych
Po okresie sprawozdawczym, w dniu 26 października 2022 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Emitenta, przedmiotem obrad którego było wniesienie zmian do Statutu Spółki i
Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w zakresie ich dostosowania do znowelizowanych przepisów
Kodeksu Spółek Handlowych na mocy ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek
handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 807), która weszły w życie dnia 13
października 2022 r. Implementowane regulacje dotyczą przede wszystkim rozszerzenia i
uszczegółowienia uprawnień Rady Nadzorczej w zakresie pozyskiwania informacji o Spółce. Kolejna
grupa postanowień dotyczy organizacji prac Rady Nadzorczej w związku ze zmianą przepisów, w tym
wymogów formalnych organizacji prac Rady Nadzorczej, np. minimalnej treści zaproszeń lub
protokołów. Pozostałe zmiany mają charakter doprecyzowujący i mają na celu usprawnienie prac Rady
Nadzorczej.
W dniu 31 października 2022 r. przyjęta uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Emitenta z dnia 26 października 2022 r. zmiana w statucie Emitenta została zarejestrowana przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, w związku z czym nabrała mocy obowiązującej uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 października 2022 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Emitenta, o czym Emitent informował w treści raportów bieżących nr 27/2022 z dnia 26 października
2022 r. oraz nr 29/2022 z dnia 31 października 2022 r.
b. Opis czynników i ryzyk wspólnych dla Grupy Kapitałowej Emitenta, które w ocenie Emitenta będą
miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału
Podstawowym czynnikiem kształtującym otoczenie biznesowe na polskim i ukraińskim rynku
działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding w III kwartale 2022 r. jest tocząca się w Ukrainie wojna.
Obecne uwarunkowania geopolityczne, nakładane na Rosję sankcje oraz zniszczenia na terenie
Ukrainy, wywołane inwazją wojsk rosyjskich, doprowadzą do odłożenia w czasie procesu zbycia
aktywów w tym kraju, a także wpływają negatywnie na ich wycenę.
Trudny do przewidzenia jest także dalszy rozwój wypadków, co generuje szereg ryzyk związanych z
ewentualnymi przyszłymi pożytkami w postaci dywidend i wartością tych aktywów. Pewne jest
natomiast, że skala zniszczeń nie tylko dotyczących infrastruktury, ale także w kontekście perspektyw
prowadzenia biznesu będzie ogromna. Mając świadomość wszelkich zagrożeń wynikających z obecnej
sytuacji w Ukrainie, Spółka zleciła niezależnemu ekspertowi przeprowadzenie aktualizacji testu na
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utratę wartości posiadanych inwestycji w spółki zależne od Emitenta - Idea Bank S.A. z siedzibą we
Lwowie, Ukraina oraz New Finance Service Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie, Ukraina. W wyniku
przeprowadzonego testu wartość inwestycji uległa zmniejszeniu z poziomu 15.610 tys. zł. na koniec I
półrocza 2022 r. do poziomu 7.053 tys. zł na dzień 30 września 2022 r.
Długotrwałe działania wojenne przełożą się na dalszy exodus ludności cywilnej, jak również
nieuniknione będą nowe powołania do służby wojskowej, w tym pracowników Banku, co może
wpływać na możliwości dalszego prowadzenia działalności Idea Bank (Ukraina) lub jej zakres.
Dla Grupy priorytetem pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom Idea Bank (Ukraina),
zwłaszcza w perspektywie nadchodzącego okresu zimowego i wzmożonych ataków na infrastrukturę
krytyczną Ukrainy, dlatego też Getin Holding oraz Idea Bank (Ukraina) podejmują działania zmierzające
do zabezpieczenia pracowników i ich rodzin, a także tymczasowej ewakuacji ich z obszarów szczególnie
narażonych na inwazję wojsk rosyjskich.
W ocenie Emitenta dla kolejnych okresów prognozuje się następujące czynniki mające wpływ na wyniki
jednostkowe Spółki i skonsolidowane jej Grupy:
1.
ryzyko związane z działaniami wojennymi w Ukrainie; niemożność oszacowania czasu trwania
wojny i skali strat, które spowoduje w gospodarce i codziennym życiu ludzi, co niewątpliwie
przełoży się na działalność Grupy w Ukrainie,
2.
ewentualne ryzyka mogą powstać w sytuacji zmian regulacyjnych, spowodowanych dalszym
negatywnym rozwojem sytuacji reputacyjnej i możliwością oddziaływania odpowiednich
instytucji na funkcjonowanie Grupy. Głównym ryzykiem dla Getin Holding są ewentualne
ograniczenia w wypłacie dywidend przez spółki zależne oraz ewentualne sankcje
uniemożliwiające uzyskanie płatności za aktywa, które wynikają z charakteru zawartych przez
Emitenta transakcji sprzedaży aktywów.
3.
sytuacja związana z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, będzie nadal wpływać na osiągane
dochody i jakość portfela kredytowego,
4.
koniunktura rynkowa (w ujęciu światowym i lokalnym); wskaźniki makroekonomiczne
gospodarek (gdzie dokonywane są, bądź będą dokonywane inwestycje/dezinwestycje Grupy)
wpływające na zwrot z przedsięwzięć; trudne do przewidzenia wahania sytuacji ekonomicznej
rynków, geopolityka,
5.
zdolność spółek Grupy do bieżącego dostosowania mechanizmów zarządzania ryzykiem do
panujących trendów i tendencji na rynkach,
6.
specyfika działalności biznesowej Getin Holding S.A.; Spółka-matka, narażona jest na ryzyka
związane z podejmowaniem nowych aktywności lub ryzyka związane ze sprzedażą
posiadanych aktywów.
III kwartał 2022 roku nadal pozostawał pod pewną presją ze strony SARS-COV-2. Pomimo zniesienia
większości restrykcji związanych z pandemią, nie udało się całkowicie opanować wirusa, stąd ryzyko
rozpowszechnienia się nowych jego mutacji w ostatnim kwartale 2022 roku, w połączeniu z
sezonowym wzrostem zachorowań na grypę, pozostaje na wysokim poziomie. Grupa wypracowała w
ostatnich latach szereg procedur i zasad współpracy zarówno w biurze jak i w sytuacji pracy zdalnej, na
wypadek istotnego wzrostu zakażeń SARS-COV-2.
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Ewentualne ryzyka mogą powstać w sytuacji zmian regulacyjnych, spowodowanych dalszym
negatywnym rozwojem sytuacji i koniecznością reagowania odpowiednich instytucji w obszary
funkcjonowania Grupy.
Zarząd Emitenta zwraca uwagę na ryzyko nieosiągnięcia zamierzonych celów biznesowych, wynikające
z niemożliwego do precyzyjnego oszacowania wpływu wysoce zmiennej koniunktury rynkowej na
osiągane wyniki finansowe. Trudny do przewidzenia dalszy rozwój kryzysu na linii Rosja – Zachód,
światowej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, jak również niemożliwy do przewidzenia czas jej
trwania, wprowadził nienotowany od lat poziom zmienności i obaw o stan gospodarki oraz o podstawy
dalszego wzrostu ekonomicznego w skali lokalnej i globalnej. Realizacja negatywnych scenariuszy
dalszego rozwoju wydarzeń na terenie Ukrainy, może przekładać się na perspektywy funkcjonowania
Idea Banku (Ukraina), możliwość generowania zysków oraz zdolności dywidendowe Banku, co może
mieć wpływ na kondycję Getin Holding.
Opisane powyżej czynniki będą oddziaływać negatywnie na generowane wyniki oraz wysokość
kapitałów własnych spółek Grupy, co może skutkować materializacją ryzyka niespełniania wymogów
kapitałowych przez niektóre z nich.
c. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczny wpływ
na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Getin Holding
W III kwartale 2022 r. nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze mające znaczny
wpływ na osiągnięte w tym okresie wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding inne niż opisane
w niniejszym sprawozdaniu i sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za okres
9 miesięcy zakończony 30.09.2022 r.
d. Sezonowość lub cykliczność w działalności Grupy
Grupa Kapitałowa Getin Holding nie rozpoznaje istotnej sezonowości czy cykliczności w prowadzonych
działaniach.
e. Wskazanie skutków zmian w strukturze Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta
Z dniem 30 września 2022 r., na mocy decyzji BFG z dnia 29.09.2022 r. o wszczęciu przymusowej
restrukturyzacji wobec Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („GNB”), nastąpiła
zmiana w strukturze akcjonariatu Emitenta. Do wszczęcia przymusowej restrukturyzacji GNB (podmiot
zależny od Pana Leszka Czarneckiego) posiadał 18 957 758 akcji Getin Holding o wartości nominalnej
0,10 zł., dających 9,99’% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Na mocy Decyzji BFG [ust. 5 p. 1)
lit. i (V)] właścicielem tego pakietu nadal jest GNB jako podmiot w restrukturyzacji, zachowujący
osobowość prawną i pozostający uczestnikiem obrotu z uwzględnieniem regulacji ustawowych
dotyczących skutków wszczęcia przymusowej restrukturyzacji – prawo podejmowania uchwał i decyzji
w sprawach zastrzeżonych w ustawie i statucie do właściwości organów podmiotu w restrukturyzacji
przeszło na BFG, który z dniem wszczęcia przymusowej restrukturyzacji wobec Banku ustanowił do
wykonywania tych czynności Administratora.
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Także, na skutek decyzji BFG, Pan Leszek Czarnecki za pośrednictwem GNB, zmniejszył posiadaną
pośrednio liczbę głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Przed zdarzeniem prawnym, jakim jest
decyzja BFG, Pan Leszek Czarnecki posiadał łącznie (tj. bezpośrednio i pośrednio) 104.316.454 akcje
Emitenta dające 54,97% głosów na walnym zgromadzeniu, w tym: a) bezpośrednio posiadał
20.468.082 akcje Emitenta dające 10,79% głosów na walnym zgromadzeniu oraz, b) pośrednio posiadał
łącznie 83.848.372 akcje Emitenta dające 44,18% głosów na walnym zgromadzeniu. Obecnie po ww.
zdarzeniu prawnym Pan Leszek Czarnecki posiada łącznie (tj. bezpośrednio i pośrednio) 85.351.946
akcji Emitenta dających 44,98% głosów na walnym zgromadzeniu, w tym: a) bezpośrednio posiada
20.468.082 akcje Emitenta dające 10,79% głosów na walnym zgromadzeniu oraz, b) pośrednio posiada
łącznie 64.883.864 akcje Emitenta dające 34,19% głosów na walnym zgromadzeniu. Struktura
akcjonariatu Emitenta została szczegółowo opisana w pkt. 3 lit. b) niniejszego sprawozdania.
W dniu 26 września 2022 r. w wyniku umowy, zwartej przez Getin International S.A. w likwidacji (spółkę
zależną od Emitenta) z KPI sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
KRS pod numerem 0000844368, doszło do zbycia 100% udziałów w kapitale zakładowym Idea Finance
Sp. z o. o. z siedzibą w Mińsku, Białoruś . Cenę sprzedaży określono na 1000 rubli białoruskich.
Po okresie bilansowym, w dniu 11 października 2022 r. w wyniku zwartej przez Emitenta umowy doszło
do zbycia 100% udziałów w kapitale zakładowym New Finance Service Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie,
Ukraina, wskutek czego Emitent utracił kontrolę nad New Finance Service Sp. z o.o. i na dzień publikacji
niniejszego Sprawozdania nie posiada akcji tej spółki.
W III kwartale 2022 r. nie wystąpiły zmiany i ich skutki w strukturze Emitenta i Grupy Kapitałowej Getin
Holding inne niż opisane w niniejszym punkcie oraz w punkcie 2 niniejszego sprawozdania.
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2. Działalność Grupy Kapitałowej Getin Holding w III kwartale 2022 r.
Działalność Grupy Kapitałowej Getin Holding w III kwartale 2022 r. sprowadza się do segmentu usług
bankowych w Ukrainie.

Segment usług bankowych w Ukrainie
Segment usług bankowych Grupy Kapitałowej Emitenta w Ukrainie reprezentuje Idea Bank S.A. z
siedzibą we Lwowie (Ukraina), który prowadzi działalność w obszarze biznesu detalicznego
skoncentrowaną na oferowaniu produktów i usług dla osób fizycznych. Podstawowymi produktami
banku są kredyty gotówkowe, karty kredytowe i debetowe, depozyty oraz rachunki bieżące. Idea Bank
(Ukraina) oferuje kompleksowy zakres usług dla osób fizycznych, kontynuując rozwój usług
świadczonych za pośrednictwem bankowości internetowej.
Idea Bank (Ukraina) świadczy również usługi na rzecz przedsiębiorców – oferuje kredyty dla firm,
produkty depozytowe, a także obsługę kasowo-rozliczeniową.
Bank prowadzi sprzedaż produktów poprzez własne oddziały i kanały internetowe oraz za
pośrednictwem banków partnerskich.
a. Prezentacja wyniku segmentu za 9 miesięcy 2022 r.
Wynik segmentu:
kPLN
9M 2022
Kurs UAH/PLN

9M 2021

Zmiana %

kUAH
9M 2022

9M 2021

Zmiana %

0,1385

0,1394

173 399

179 641

-3,5%

1 251 577

1 288 776

-2,9%

Przychody z tytułu odsetek

206 987

216 342

-4,3%

1 494 012

1 552 075

-3,7%

Koszty z tytułu odsetek

(33 588)

(36 701)

-8,5%

(242 435)

(263 299)

-7,9%

11 486

38 552

-70,2%

82 905

276 579

-70,0%

22 004

51 939

-57,6%

158 823

372 619

-57,4%

(10 518)

(13 387)

-21,4%

(75 918)

(96 041)

-21,0%

Wynik z tytułu odsetek

Wynik z tytułu prowizji i opłat
Przychody z tytułu prowizji i opłat
Koszty z tytułu prowizji i opłat
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
Wynik z tytułu odpisów aktualizacyjnych
Koszty działania
Podatek dochodowy
Zysk netto

2 931

2 990

-2,0%

21 156

21 451

-1,4%

(313 117)

(55 087)

468,4%

(2 260 047)

(395 204)

471,9%

(65 860)

(76 620)

-14,0%

(475 371)

(549 685)

-13,5%

6 425

(16 610)

-

46 375

(119 163)

-

(184 736)

72 866

-

(1 333 406)

522 753

-

Wybrane dane bilansowe:
kPLN
30.09.2022
Kurs UAH/PLN

31.12.2021

Zmiana %

kUAH
30.09.2022

31.12.2021

Zmiana %

0,1258

0,1487

Suma bilansowa

512 110

912 947

-43,9%

4 070 827

6 139 523

-33,7%

Kredyty i pożyczki

328 058

719 136

-54,4%

2 607 774

4 836 153

-46,1%

Depozyty

480 936

628 638

-23,5%

3 823 021

4 227 559

-9,6%
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Kluczowe finansowe wskaźniki efektywności segmentu:

lp.

Finansowy wskaźnik efektywności

Wartość
wskaźnika wg.
stanu na Q3
2022 r.

Wartość
wskaźnika wg.
stanu na Q3
2021 r.

Zmiana

Metoda obliczenia wskaźnika

-34,57%

12,41%

-46,97 p.p.

(Zysk netto / [( Suma aktywów na koniec okresu bieżącego +
Suma aktywów na koniec roku poprzedniego)/2])*(4/3)

-210,67%

63,58%

-274,25
p.p.

(Zysk netto / [( Suma kapitału własnego ogółem na koniec
okresu bieżącego + Suma kapitału własnego ogółem na koniec
roku poprzedniego)/2])*(4/3)

35,07%

32,80%

2,27 p.p.

(Wynik odsetkowy / [( Suma aktywów odsetkowych na koniec
okresu bieżącego + Suma aktywów odsetkowych na koniec
roku poprzedniego)/2])*(4/3)

7,90%

8,30%

-0,40 p.p.

(Koszty odsetkowy / [( Suma pasywów odsetkowych na koniec
okresu bieżącego + Suma pasywów odsetkowych na koniec
roku poprzedniego)/2])*(4/3)

ROA
1
Wskaźnik rentowności aktywów
ROE
2

Wskaźnik rentowności kapitału
własnego
NIM

3
Wskaźnik marży odsetkowej netto
COF
4
Wskaźnik kosztu finansowania

79,73%

12,20%

67,53 p.p.

(Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty
wartości kredytów, pożyczek, należności leasingowych / [(
Suma należności z tytuły pożyczek, kredytów, leasingu na
koniec okresu bieżącego + Suma należności z tytułu pożyczek,
kredytów, leasingu na koniec roku poprzedniego)/2])*(4/3)

35,07%

34,64%

0,43 p.p.

Ogólne koszty administracyjne / przychody operacyjne netto

COR
5
Wskaźnik kosztu ryzyka
C/I
6
Wskaźnik poziomu kosztów

Głównym czynnikiem wpływającym na ukraińską gospodarkę w III kwartale 2022 r., w tym, na system
finansowy państwa, była wywołana przez Rosję i trwająca od 24 lutego 2022 r. wojna w Ukrainie, co
przełożyło się na wyniki i wskaźniki działalności Idea Bank (Ukraina).
Idea Bank (Ukraina) prowadzi działalność operacyjną w zmniejszonym zakresie. Głównym zadaniem
banku pozostaje zabezpieczenie funkcjonowania operacyjnego spółki, zwłaszcza w warunkach coraz
częstszych prób ostrzeliwania terytoriów Ukrainy z powietrza i związanych z tym alarmów
przeciwlotniczych, które wymuszają przerwanie pracy i konieczność udania się do schronów. Ma to
bezpośrednie przełożenie na spadek sprzedaży i generowane przez bank wyniki. Niemniej po tym, jak
od drugiej połowy kwietnia 2022 roku nastąpiło stopniowe wznowienie sprzedaży produktów
kredytowych, Idea Bank (Ukraina), z uwzględnieniem bieżących warunków rynkowych, zrewidował
swoją politykę kredytową i sukcesywnie zwiększa wolumen kredytów. Sprzedaż produktów
kredytowych w III kwartale 2022 r. wyniosła 438 mln UAH i była ponad trzykrotnie wyższa niż w II
kwartale 2022 r. Łączna sprzedaż kredytów od początku roku wyniosła 1 210 mln UAH. Idea Bank
(Ukraina) wykorzystuje wszystkie dostępne kanały sprzedaży, tj. sieć własną w regionach, gdzie jest to
bezpieczne dla klientów i pracowników, kanały sprzedaży on-line, sprzedaż poprzez partnerów
handlowych. Natomiast, zmniejszone wartości portfela kredytowego banku w okresie 9 miesięcy 2022
r. w porównaniu do okresu sprzed wojny są częściowo kompensowane wzrostem inwestycji Idea Bank
(Ukraina) w papiery wartościowe, tj. lokowanie wolnych środków w certyfikaty depozytowe
Narodowego Banku Ukrainy. To także pozwala korygować nadpłynność, powodowaną obserwowanym
już od drugiego kwartału 2022 r. wzrostem stanu środków na rachunkach depozytowych Idea Bank
(Ukraina), który utrzymywał się w okresie sprawozdawczym, co potwierdza wzrost zaufania klientów
wobec Banku.
Bank kontynuuje wysiłki mające na celu ochronę infrastruktury sieciowej przed nasilającymi się
atakami hackerskimi. Do tego doszły, uwarunkowane względami oszczędnościowymi, czasowe
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wyłączenia prądu – zaobserwowane po okresie sprawozdawczym, mogą mieć przełożenie na
funkcjonowanie infrastruktury sieciowej w kolejnym okresie. Idea Bank (Ukraina) nieprzerwanie dba o
bezpieczeństwo pracowników i ich rodzin poprzez ewakuację ich z obszarów szczególnie narażonych
na inwazję wojsk rosyjskich. Udzielono pracownikom pomocy przy ewakuacji i zabezpieczono lokale
zastępcze z dala od miejsc intensywnych działań wojennych, a także uruchomiono wsparcie dla
pracowników, którzy zostali powołani do służby wojskowej.
Bank podjął działania mające na celu:
▪ zapewnienie klientom dostępu do oszczędności. W miarę możliwości utrzymywane
jest działanie sieci placówek, tam gdzie nie stanowi to zagrożenia dla pracowników i
klientów. Regularnie działa ok. 92% sieci, tj. 71 oddziałów.
▪ wakacje kredytowe, wydłużenie terminów ważności kart płatniczych.
▪ utrzymanie płynności na odpowiednim poziomie, zapewniające realizację wszystkich
zobowiązań wobec klientów oraz przestrzeganie standardów NBU.
▪ stopniowe tworzenie rezerw na ewentualne straty portfela kredytów udzielonych w
rejonach aktywnych działań bojowych.
▪ opracowanie i wdrożenie procesów mających na celu optymalizację kosztów
administracyjnych Banku.
Odpis z tytułu utraty wartości, będący efektem przeprowadzonego przez Emitenta testu na utratę
wartości ukraińskich spółek Grupy, ujęty bezpośrednio w wynikach segmentu wyniósł -159,1 mln zł., z
czego wynik z tytułu odpisów aktualizujących wartość kredytów został obciążony kwotą -156,4 mln zł.
b. Główne osiągnięcia i niepowodzenia podmiotów wchodzących w skład segmentu w III kwartale
2022 r.
Wraz z wybuchem wojny 24 lutego 2022 r. wszystkie sfery działalności państwa ukraińskiego, w
szczególności – ukraiński system bankowy, musiały przejść na pracę w warunkach wojennych, co wiąże
się z licznymi ograniczeniami dotychczasowego funkcjonowania. Priorytetem w działalności banków w
Ukrainie, w tym – Idea Bank, jest obecnie umożliwienie obywatelom nieprzerwanego, bezpiecznego
dostępu do środków i operacji związanych z zabezpieczeniem ich głównych potrzeb życiowych.
Zapewnienie nieprzerwanej działalność systemu bankowego, na czym także, przy wsparciu ze strony
Narodowego Banku Ukrainy, skupiają się uczestnicy rynku, gwarantuje dodatkowo ciągłość pracy
ukraińskich przedsiębiorstw, zwłaszcza – infrastruktury krytycznej, jak energetyka, łączność czy też
służba zdrowia.
Idea Bank (Ukraina) wykazuje się stabilną działalnością w warunkach wojennych, wypełniając należycie
swoje zobowiązania względem klientów i przestrzegając normatywów wyznaczonych przez regulatora.
Na początku 2022 roku zakończył się rozpoczęty w połowie 2021 roku proces podwyższenia kapitału
zakładowego Idea Bank (Ukraina), wyemitowane akcje Idea Bank (Ukraina) zostały objęte w całości
przez Emitenta. Kapitał zakładowy Idea Banku (Ukraina) stanowi 323 072 875,00 UAH i dzieli się na
323 072 875 akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1,00 UAH (jedna hrywna 00 kopiejek) za
1 (jedną) akcję. Na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania Idea Bank (Ukraina) spełnia wymogi
kapitałowe wyznaczone przez Narodowy Bank Ukrainy.
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W III kwartale 2022 r. dobiegł końca proces reorganizacji i optymalizacji zasobów New Finance Service
Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie (Ukraina) – spółki zależnej od Emitenta, w tej części przedsiębiorstwa,
która w wyniku wcześniejszych decyzji Emitenta jako jej jedynego udziałowca, została przeniesiona do
Idea Bank (Ukraina). Ich celem było zachowanie w segmencie ukraińskim Grupy Emitenta trzonu
wykwalifikowanej kadry pracowniczej i działających we względnie bezpiecznych obwodach Ukrainy
placówek New Finance Service Sp. z o.o., poprzez włączenie ich do struktur Idea Bank (Ukraina). W
pozostałym zakresie, przeznaczonym do likwidacji, w dniu 11 października 2022 r., tj. po okresie
sprawozdawczym, nastąpiło zbycie posiadanych przez Emitenta 100% udziałów w kapitale zakładowym
New Finance Service Sp. z o.o. i na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania Emitent nie posiada akcji
tej spółki.
c. Wskazanie czynników i ryzyk, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na wyniki osiągnięte przez
podmioty wchodzące w skład segmentu w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału
Głównym ryzykiem, mającym istotny wpływ na wszystkie sfery działalności w Ukrainie, w tym na sektor
bankowy, jest niestabilna sytuacja geopolityczna spowodowana agresją wojenną Federacji Rosyjskiej
wobec Ukrainy. Prognozowany spadek PKB Ukrainy w 2022 r. może wynieść od -33,4% (wg prognoz
NBU) do -35% (wg prognoz MFW). Spadają dochody gospodarstw domowych i wzrasta bezrobocie, a
to w kolejnych okresach sprawozdawczych będzie wpływało na jakość i obsługę zadłużenia
kredytowego przez klientów. Inflacja we wrześniu 2022 roku wyniosła 24,6% w ujęciu rocznym. W celu
wzmocnienia możliwości zapewnienia stabilności kursu walutowego i powstrzymania procesów
inflacyjnych w czasie wojny, 3 czerwca 2022 roku Narodowy Bank Ukrainy podniósł podstawową stopę
z umiarkowanego poziomu 10% do 25% w skali roku, co w III kwartale 2022 r. przekładało się na koszt
pozyskania finansowania i może wpływać na tę wartość w kolejnym okresie. W III kwartale 2022 r.
stabilność rynku ukraińskiego, w tym możliwość odbudowy gospodarki, nadal w znacznej mierze
uzależnione były od współpracy i pomocy finansowej ze strony kluczowych podmiotów partnerskich
państwa ukraińskiego i instytucji zachodnich. Emitent śledzi działania podejmowane przez ukraińskie
władze i społeczność międzynarodową, co daje możliwość bieżącego reagowania w kontekście
prowadzonego biznesu.
Ryzyka biznesowe dla Grupy w Ukrainie w perspektywie najbliższego okresu sprawozdawczego mogą
wiązać się z istotnym ograniczeniem zdolności Idea Banku (Ukraina) do prowadzenia swojej działalności
operacyjnej w pełnym zakresie, ze spadkiem aktywności biznesowej klientów oraz popytu na produkty
i usługi banku, pogorszeniem dyscypliny klienckiej i ich zdolności do obsługi zobowiązań kredytowych.
W tych okolicznościach niepewność co do terminu zakończenia działań zbrojnych w Ukrainie stanowi
kluczowe ryzyko i zagrożenie dla działalności operacyjnej segmentu ukraińskiego przez pozostałą część
roku finansowego.
d. Wskazanie skutków zmian w strukturze segmentu
W dniu 13 października 2022 r., po okresie sprawozdawczym, zarejestrowano likwidację spółki
Gwarant Legal Support Sp. z o.o., która ze wskazaną datą zakończyła swój byt prawny. Decyzję o
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likwidacji podjął Getin International S.A. w likwidacji (spółka zależna od Emitenta) jako jedyny
udziałowiec Gwarant Legal Support Sp. z o.o. z siedzibą we Lwowie, Ukraina, w dniu 26.03.2021 г.

3. Pozostałe informacje dotyczące Grupy Kapitałowej Getin Holding
w III kwartale 2022 r.
a. Informacja na temat zmian w składzie osobowym organów zarządzających i kontrolnych Getin
Holding S.A.
Skład osobowy Zarządu Getin Holding S.A. na dzień sporządzenia i publikacji raportu za III kwartał
2022r. nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego i był następujący:
1) Piotr Kaczmarek – Prezes Zarządu
2) Piotr Miałkowski – Wiceprezes Zarządu.
Skład osobowy Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. na dzień sporządzenia i publikacji raportu za III
kwartał 2022 r. nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego i był
następujący:
1) Leszek Czarnecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2) Remigiusz Baliński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3) Jerzy Pruski – Członek Rady Nadzorczej,
4) Bogdan Frąckiewicz – Niezależny Członek Rady Nadzorczej,
5) Adam Maciejewski – Niezależny Członek Rady Nadzorczej,
6) Stanisław Wlazło - Niezależny Członek Rady Nadzorczej.
b. Informacja na temat struktury własności znacznych pakietów akcji i jej zmian
Struktura własności znacznych pakietów akcji Getin Holding S.A. na dzień przekazania raportu za
I półrocze 2022 r., zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta, przedstawiała się następująco:

Akcjonariusz

dr Leszek Czarnecki bezpośrednio i pośrednio*, w tym m.in. poprzez:
w tym:
LC Corp B.V. z siedzibą w Haarlemie, Holandia
Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie

Liczba posiadanych akcji/liczba
głosów z akcji
(szt.)

104 316 454
64 845 032
18 957 758

Udział % w kapitale
zakładowym/głosów na
walnym zgromadzeniu

54,97%
34,17%
9,99%

* zgodnie z wiedzą Emitenta dr Leszek Czarnecki posiada:
- bezpośrednio 20 468 082 akcje stanowiące 10,79% kapitału zakładowego (% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki) oraz
- pośrednio - poprzez podmioty zależne - 83 848 372 akcje stanowiące 44,18% kapitału zakładowego (% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki);
podmiotami zależnymi od dra Leszka Czarneckiego, posiadającymi walory Getin Holding S.A., są:
- LC Corp B.V. z siedzibą w Haarlemie, Holandia i Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, których stan posiadania przedstawiono powyżej,
- RB Investcom sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu posiadająca 8 231 akcji stanowiących 0,004% kapitału zakładowego (% w głosach na walnym zgromadzeniu
Spółki),
- Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie posiadająca 631 akcji stanowiących 0,0003% kapitału zakładowego (% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki),
- Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich posiadająca 29 970 akcji stanowiących 0,016% kapitału zakładowego (% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki),
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- Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek (zarządzany przez Open Finance TFI S.A.) posiadający 6 750 akcji
stanowiących 0,0036% kapitału zakładowego (% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki)

Struktura własności znacznych pakietów akcji Getin Holding S.A. na dzień przekazania raportu za III
kwartał 2022 r. zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta:
Liczba posiadanych akcji/liczba
głosów z akcji
(szt.)

Akcjonariusz

Udział % w kapitale
zakładowym/głosów na
walnym zgromadzeniu

Getin Noble Bank S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

18 957 758

9,99%

dr Leszek Czarnecki bezpośrednio i pośrednio*, w tym m.in. poprzez:
w tym:
LC Corp B.V. z siedzibą w Haarlem, Holandia

85 351 946
64 845 032

44,98%
34,17%

* zgodnie z wiedzą Emitenta dr Leszek Czarnecki posiada:
- bezpośrednio 20 468 082 akcje stanowiące 10,79% kapitału zakładowego (% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki) oraz
- pośrednio - poprzez podmioty zależne 64 883 864 akcje stanowiące 34,19% kapitału zakładowego (% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki);
podmiotami zależnymi od dra Leszka Czarneckiego, posiadającymi walory Getin Holding S.A., są:
- LC Corp B.V. z siedzibą w Haarlemie, Holandia, którego stan posiadania przedstawiono powyżej,
- RB Investcom sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu posiadająca 8 231 akcji stanowiących 0,004% kapitału zakładowego (% w głosach na walnym zgromadzeniu
Spółki),
- Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie posiadająca 631 akcji stanowiących 0,0003% kapitału zakładowego (% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki),
- Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich posiadająca 29 970 akcji stanowiących 0,016% kapitału zakładowego (% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki),

c. Zestawienie zmian w akcjach posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące

Osoba

funkcja

Piotr Kaczmarek
Piotr Miałkowski

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

Leszek Czarnecki

Przewodniczący RN

Remigiusz Baliński
Bogdan Frąckiewicz
Adam Maciejewski
Stanisław Wlazło
Jerzy Pruski

Wiceprzewodniczący RN
Członek RN
Członek RN
Członek RN
Członek RN

1)
2)

stan na dzień publikacji
raportu za 1H2022 r.
(szt.)

6 000
0
20 468 0821)
83 848 3722)
49 410
0
100 000
0
0

zmiana

-18 964 508
-

stan na dzień publikacji
raportu za 3Q2022 r.
(szt.)

6 000
0
20 468 0821)
64 883 8642)
49 410
0
100 000
0
0

bezpośrednio
pośrednio

d. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz
wyników na dany rok
Spółki z Grupy Kapitałowej Getin Holding nie publikowały prognoz finansowych w okresie 9 miesięcy
2022 r.
e. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu
lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji o znaczącej wartości
W okresie 9 miesięcy 2022 r. Emitent ani jego jednostki zależnie nie udzielały poręczeń, kredytu lub
pożyczki, ani nie udzielały gwarancji o charakterze znaczącym.
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f. 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
W omawianym okresie sprawozdawczym w Grupie Kapitałowej Getin Holding nie wystąpiły inne
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 i jego Grupę
Kapitałową.
g. Wskazanie istotnych postępowań (w tym dotyczących zobowiązań lub wierzytelności) toczących
się przed sądem lub organem administracji publicznej
Toczy się postępowanie z wniesionej przez Getin Holding S.A. dnia 13 października 2021 roku skargi
kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie, który w dniu 25 sierpnia 2021 roku, na posiedzeniu niejawnym,
rozpoznał wniesione przez Emitenta oraz innych skarżących skargi na Decyzję Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego z dnia 30 grudnia 2020 roku o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji Idea Bank S.A.
z siedzibą w Warszawie (Idea Bank), umorzeniu instrumentów kapitałowych Idea Banku, zastosowaniu
instrumentu przymusowej restrukturyzacji w postaci przejęcia przedsiębiorstwa i powołaniu
administratora Idea Banku (o sygnaturach DPR.720.2.2019, DPR.720.4.2019, DPR.720.8.2019,
DPR.720.9.2019) (Decyzja BFG), połączył je do wspólnego rozpoznania i je oddalił.
Getin Holding S.A. zaskarżył ww. wyrok WSA w całości, domagając się jego uchylenia i przekazania
sprawy do ponownego rozpoznania przez sąd I instancji ewentualnie uchylenie wyroku i rozpoznanie
skargi poprzez stwierdzenie wydania zaskarżonej Decyzji BFG z naruszeniem prawa, o co Spółka
wnioskowała, wnosząc w dniu 7 stycznia 2021 roku skargę na Decyzję BFG do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie i wywodząc, że konieczne przesłanki wszczęcia procedury resolution
nie zostały spełnione.
Na dzień publikacji sprawozdania postępowanie nie zostało zakończone.
W dniu 7 października 2022 r., po okresie sprawozdawczym, Spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję BFG z dnia 29 września 2022 r. o wszczęciu z dniem
30 września 2022 r. przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w
Warszawie, umorzeniu instrumentów kapitałowych Banku, zastosowaniu instrumentu przymusowej
restrukturyzacji w formie instytucji pomostowej oraz powołaniu Administratora Banku (o sygnaturze
DPR.720.6.2021.256), wywodząc i wnosząc o stwierdzenie wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem
prawa.
Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nie zostało wydane rozstrzygnięcie sądu.
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h. 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 III kwartalne 2022 r. w Grupie Kapitałowej Getin Holding nie zawierano między podmiotami
powiązanymi transakcji na warunkach innych niż rynkowe.

Wrocław, 16 listopada 2022 roku

Signed by /
Podpisano przez:
Piotr Janusz
Kaczmarek
Date / Data: 202211-16 15:06

Piotr Kaczmarek
Prezes Zarządu

Signed by /
Podpisano przez:
Piotr Marcin
Miałkowski
Date / Data: 202211-16 15:19

Piotr Miałkowski
Wiceprezes Zarządu
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