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Rekordowe wyniki oraz wysokie tempo wzrostu Spółek Grupy GETIN Holding 
 

Zysk Grupy kapitałowej GETIN Holding w pierwszym półroczu 2008 roku wyniósł ponad 278 milionów 

złotych. Oznacza to wzrost wyniku powtarzalnego Grupy o ponad 36% w stosunku tego samego okresu w 

2007 roku ( 204 mln zł *).  

 

W pierwszym półroczu 2008 roku Grupa Kapitałowa GETIN Holding w dalszym ciągu umacniała swoją 

pozycję na Polskim rynku finansowym. Na koniec czerwca 2008 roku suma bilansowa całej grupy 

przekroczyła poziom 23,5 mld zł (wzrost o 42%, w stosunku do pierwszego półrocza 2007 - w tym czasie 

cały sektor bankowy wzrósł o 11%**).  

 

Po sześciu miesiącach 2008 roku GETIN Holding odnotował wzrosty w większości obszarów działania. 

Grupa zanotowała rekordowy przyrost salda depozytów o 3,9 mld zł (wzrost o ponad 38%, sektora 

bankowego w tym czasie o 6%). Bardzo dynamicznie rosła sprzedaż kredytów i po sześciu miesiącach 

2008 roku saldo kredytów wzrosło o kwotę ponad 3,2 mld zł (wzrost o 29%, sektora bankowego o 15%).  

Współczynnik wypłacalności GETIN Banku wyniósł 12,5%, a w przypadku Noble Banku 19,5%. Średnia 

dla całego sektora wyniosła w tym czasie 10,9%. Pomimo dynamicznego rozwoju GETIN Holding nadal 

utrzymuje dużą dyscyplinę kosztową. Wskaźnik kosztów do dochodu (C/I) po pierwszym półroczu obniżył 

się i wyniósł 41,7% (45,6% w tym samym okresie 2007 roku). Średnia C/I dla sektora bankowego 

wyniosła w tym czasie 52%.  

 

Wzrosty sprzedaży oraz polityka kosztowa Grupy GETIN Holding wpłynęły ostatecznie na bardzo dobry 

wynik netto za drugi kwartał 2008 roku – 151,3 mln zł, co stanowi wzrost o ponad 19% w stosunku do 

pierwszego kwartału 2008 roku (126,8 mln zł).  

 

Nowe inicjatywy  

Mając na celu dalszy dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej GETIN Holding oraz rozszerzenie oferty usług 

finansowych na polskim rynku finansowym, Zarząd Spółki podjął decyzję o inwestycji i nabyciu Domu 

Maklerskiego Polonia Net, oraz powołaniu nowej spółki dystrybucyjnej Panorama Finansów.  
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Działalności Panoramy Finansów obejmuje miedzy innymi profesjonalne usługi brokerskie adresowane do 

klienta indywidualnego w oparciu o współpracę z najlepszymi instytucjami finansowymi działającymi na 

polskim rynku – bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi, towarzystwami funduszy inwestycyjnych, a 

przede wszystkim bliska współpraca z Domem Maklerskim Polonia S.A.  Obie spółki koncentrują się na 

produktach inwestycyjnych i mają na celu osiągnięcie wiodącej roli na rynku brokerów inwestycyjnych. 

GETIN Finance, pod takim logiem działa Panorama Finansów, posiada już 6 oddziałów. Docelowo w ciągu 

dwóch lat Spółka planuje otwarcie około 150 oddziałów, w których zatrudnionych będzie ponad 900 osób. 

GETIN Finance współpracuje już miedzy innymi z Bankiem Millenium, MetroBankiem, Santanderem, Getin 

Bankiem, Bankiem BGŻ, DomBankiem, Polbankiem, Noble TFI, towarzystwami ubezpieczeniowymi AXA, 

Aegon, Generali i TU Europa. Obecnie 100% udziałów w Panoramie Finansów S.A. posiada GETIN 

Holding S.A.  

 

Kolejnym nowym projektem w Grupie jest utworzenie oddziału wyspecjalizowanego w obsłudze małych i 

średnich przedsiębiorstw. Umiejscowiony w strukturach Noble Banku – Introbank,  zaoferuje klientom 

kredyty inwestycyjne, kredyty obrotowe a także atrakcyjnie oprocentowane depozyty. Uzupełnieniem 

oferty dla firm będzie factoring realizowany za pośrednictwem należącej do Noble Banku spółki 

Introfactor.  

 

Kolejną inicjatywą mającą na celu wsparcie dynamicznego rozwój grupy GETIN Holding jest program 

partnerski GETIN Banku. Uruchomiony w styczniu tego roku program franczyzowy spotkał się z bardzo 

dużym zainteresowaniem przedsiębiorców a także zyskał uznanie wśród specjalistów -Gazeta Bankowa 

nagrodziła GETIN Bank za bardzo dobry projekt i równie dobry start rozwoju sieci partnerskiej 

wyróżnieniem „najlepiej rokującej sieci bankowej roku 2008”. Na 30 czerwca 2008 roku sieć sprzedaży 

GETIN Banku obejmowała 277 placówki, w tym: 173 oddziałów własnych i 37 oddziałów specjalizujących 

się w kredytach hipotecznych działających pod szyldem DOM Banku oraz 67 placówek partnerskich 

działających pod szyldem GETIN Banku. Plany na koniec 2008 roku zakładają, że sieć sprzedaży GETIN 

Banku składać się będzie z ponad 200 oddziałów własnych, 40 placówek DOM Banku oraz 130 placówek 

franczyzowych.  

  

Stabilnie rozwijały się międzynarodowe spółki grupy skupione w GETIN International. Ukraiński Plus Bank 

otworzył kolejne 9 nowych oddziałów koncentrujących się głównie na pożyczkach gotówkowych i 

pozyskiwaniu depozytów od osób fizycznych. Bank kontynuował także budowę sieć mobilnych 

przedstawicieli terenowych, których głównym zadaniem jest sprzedaż kredytów samochodowych i 

factoringu.  

 

Carcade Leasing w Rosji, otworzył kolejnych 5 nowych oddziałów. Obecnie sieć sprzedaży firmy obejmuje 

45 oddziałów zlokalizowanych na terenie całej Federacji Rosyjskiej. W drugim kwartale 2008 sprzedaż 
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CARCADE Leasing wzrosła o ponad 55% w stosunku do analogicznego okresu 2007 roku i wyniosła 103,5 

mln USD.  

 

Zakupiony pod koniec 2007 roku białoruski SombelBank w pierwszym półroczu 2008 rozpoczął wdrażanie 

strategii koncentrującej się na obszarze consumer finance. Do oferty banku trafiły nowe produkty 

kredytów ratalnych oraz pożyczek gotówkowych. 

 

W pierwszym półroczu kontynuowany był proces włączania spółek międzynarodowych do struktur GETIN 

International S.A. „W dalszym ciągu planujemy upublicznić spółkę na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie, jednak ze względu na sytuację na Giełdzie w Warszawie oraz międzynarodowych rynkach 

kapitałowych prawdopodobnie nie nastąpi to w roku bieżącym” – powiedział Krzysztof Rosiński – Prezes 

Zarządu GETIN Holding 

 

Kontrybucja Spółek do zysku całej grupy GETIN Holding 

Największą kontrybucję do ogólnego wyniku netto całej grupy kapitałowej wniosły kolejno: GETIN Bank 

(202 mln zł) Grupa Noble Bank (78,1 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa Europa (48,4 mln zł) 

 

Grupa Kapitałowa Getin Holding  w pierwszym kwartale 2008 r. wypracowała zysk netto w wysokości 

304,4 mln  zł, w tym zysk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł  278,1 mln zł.  

 

Spółki GETIN Holding nagradzane i doceniane. 

Spółki należące do Grupy kapitałowej GETIN Holding coraz częściej są docenianie i nagradzane przez 

specjalistów. W połowie czerwca dziennik „Rzeczpospolita” po raz 6 wręczyła nagrody dla najlepszych 

instytucji finansowych w Polsce. Na podium znalazły się dwie spółki należące do Grupy GETIN Holding.  

TU Europa zajęła I miejsce w kategorii „najlepsze towarzystwa majątkowe” a GETIN Bank zajął 3 miejsce 

w  kategorii „najlepszy bank”.  

W corocznym rankingu „Najlepsze Banki w Polsce” przygotowanym przez Miesięcznik Finansowy BANK, 

GETIN Bank po raz drugi z rzędu zajął pierwsze miejsce w kategorii „banki detaliczne” oraz został liderem 

w kategorii „banki oferujące kredyty samochodowe”.  W kategorii „efektywność działania” zwycięzcą 

został należący do grupy GETIN Holding Noble Bank, który uzyskał najlepszy wynik w kategorii dynamiki 

przychodów na zatrudnionego i relacji kosztów do dochodów. Ubiegłoroczny zwycięzca tej kategorii - 

GETIN Bank, został sklasyfikowany na wysokim 2 miejscu.  

Po raz szesnasty laury najlepszym bankom przyznała także Gazeta Bankowa. W kategorii banków małych 

i średnich 1 miejsce otrzymał Noble Bank – lider zestawienia dynamiki i efektywności. W gronie 

największych banków GETIN Bank zajął wysoką 3 lokatę.  

 

*) Bez wyniku na emisji i sprzedaży akcji Noble Banku w 2007 roku – 202 mln zł 

**) Raport KNF - Sektor Bankowy Podstawowe Dane 06/2008  
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Kontakt z prasą: 

Krzysztof Małecki 
Specjalista ds. Public Relations 
GETIN Holding S.A. 
Al. Ujazdowskie 41 
Warszawa 00-833 
tel. 22 31 95 670 
tel.kom. 691 91 91 26 
k.malecki@getin.pl 


