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GETIN Holding S.A. - wyniki po trzech kwartałach 2010 roku
Po dziewięciu miesiącach 2010 roku Grupa kapitałowa GETIN Holding osiągnęła zysk netto
w wysokości 271,1 mln zł, co stanowi 98,2% zysku wypracowanego w całym 2009 roku. Wynik
z tytułu odsetek wyniósł 926,9 mld zł, co jest wynikiem lepszym o 31,8% w ujęciu rok do roku.
W tym samym okresie wynik z tytułu prowizji i opłat wzrósł o 33,3%, osiągając wartość 366 mln zł.
Wyniki sprzedaży w Grupie
Pierwsze trzy kwartały 2010 roku to okres dynamicznego wzrostu sprzedaży we wszystkich Spółkach
Grupy (ponad 36% r/r). Dzięki sprzedaży kredytów hipotecznych o wartości 4,5 mld zł (wzrost o 41,4%
r/r), Getin Noble Bank umocnił swoją pozycję wicelidera rynku kredytów hipotecznych, osiągając po
ośmiu miesiącach 2010 roku 12,9% udziałów w tym rynku. W tym samym okresie Grupa kapitałowa
Europa umocniła pozycję lidera w segmencie bancassurance, odnotowując wzrost sprzedaży o 96,6%
(r/r) do poziomu 3,9 mld zł.
Wartośd produktów strukturyzowanych sprzedanych przez Getin Noble Bank w pierwszych dziewięciu
miesiącach br. wyniosła ponad 3 mld zł. W tym samym okresie, Bank odnotował zwiększenie salda
depozytów o 21,6% do ponad 34,3 mld zł.
Open Finance pośredniczył w sprzedaży produktów finansowych o wartości ponad 10,1 mld zł (wzrost
o 23% r/r), potwierdzając tym samym pozycję niekwestionowanego lidera na rynku doradztwa
finansowego w Polsce. Dynamiczny rozwój odnotowały również Spółki zagraniczne, których sprzedaż
wzrosła o 67,2% (r/r) osiągając wartośd 637 mln zł.
„Dynamiczny wzrost sprzedaży w kluczowych segmentach rynku, wysoka efektywnośd biznesowa oraz
aktywne angażowanie się w wysokodochodowe inwestycje to podstawy długoterminowej strategii
rozwoju GETIN Holding” – powiedział Radosław Boniecki, Prezes GETIN Holding. „Wzmacniając potencjał
biznesowy naszej Grupy kapitałowej, tylko w tym roku, stworzyliśmy w Polsce prawie 1 000 nowych
miejsc pracy” – dodaje Radosław Boniecki.
Wyniki Spółek zagranicznych
Po trzech kwartałach 2010 roku zysk wypracowany przez Spółki zagraniczne w ramach Grupy GETIN
Holding wyniósł 31,3 mln zł.

Grupa Plus Bank wypracowała w trzech kwartałach 2010 roku zysk na poziomie 12,8 mln zł i umocniła
pozycję lidera na rynku kredytów samochodowych na Ukrainie. CARCADE Rosja odnotowała wzrost
sprzedaży leasingu powyżej założonych planów i osiągnęła zysk na poziomie 16,4 mln zł.
SombelBank w trzecim kwartale rozszerzył swoją sied partnerów i otworzył kolejne dwa oddziały. Po
trzech kwartałach Bank na Białorusi osiągnął zysk na poziomie 8 mln zł.
Carcade Rosja podpisała wstępną umowę na nabycie udziałów w Banku działającym na terenie Federacji
Rosyjskiej. Zakup Banku ma na celu rozwój działalności bankowej na terenie Rosji w szczególności
rozszerzenie oferty Grupy o kredyty samochodowe.

Nowe inicjatywy i dalszy rozwój Grupy
W trzecim kwartale zakooczona została transakcja nabycia udziałów w Spółce MW Trade, specjalizującej
się w finansowaniu służby zdrowia. Wykorzystanie efektu synergii w ramach Grupy przyczyniło się do
wzrostu wartości portfela MW Trade o przeszło 59% od momentu jej nabycia przez GETIN Holding.
GETIN Holding zwiększył również swoje zaangażowanie na rynku pośrednictwa finansowego poprzez
przejęcie pełnej kontroli nad Fiolet PDK - czwartym pod względem wolumenu sprzedaży pośredniku
finansowym na rynku.
W ramach Grupy uruchomiony został także nowy projekt budowy wyspecjalizowanego Banku dla
przedsiębiorstw – Idea Banku. Budowany w oparciu o licencję GMAC Bank Polska będzie dedykowany
dla małych i mikro firm, świadcząc kompleksowe usługi finansowe dla tego sektora.
Getin Noble Bank wzbogacił swoją ofertę o nowe rozwiązania bankowości internetowej. GetinOnline to
innowacyjne połączenie bankowości z poziomem obsługi Klienta dostępnym do tej pory tylko
w tradycyjnych oddziałach. Opracowane na potrzeby projektu rozwiązania IT, charakteryzują się dużą
elastycznością, niskimi kosztami wdrożenia oraz dużym potencjałem wykorzystania w ramach Grupy.
Dzięki rozwiązaniom oferowanym przez nowy Obszar Bankowości Internetowej GETIN Bank będzie
skutecznie walczył o nowych klientów szukających produktów finansowych dostępnych online.
Z sukcesem zakooczyła się również oferta publiczna podwyższenia kapitałów w Towarzystwie
Ubezpieczeniowym Europa. Dzięki emisji nowych akcji kapitały własne Grupy Europa, które na koniec
trzeciego kwartału wynosiły ponad pół miliarda złotych, zostały powiększone o kolejne 231 mln zł.

Podstawowe parametry finansowe
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom GETIN Holding w pierwszych trzech kwartałach 2010 roku
wzrósł o 7,3% (r/r) osiągając wartośd 4,1 mld zł. Wpływ na wzrost kapitałów własnych miała także
transakcja sprzedaży akcji TU Europy przez Getin Noble Bank, która bezpośrednio wpłynęła na zysk
Banku, a na poziomie Grupy została zaliczona wg standardów MSR do kapitałów własnych Spółki.
Na koniec września 2010 roku suma bilansowa osiągnęła wartośd 42,5 mld zł (wzrost o 19.5%).
Wskaźnik kosztów do przychodów (C/I) spadł o 2,7 p.p. do poziomu 37,5%.
Odpisy aktualizujące portfel kredytowy zmniejszyły się o 12,3% z kwoty 293,4 mln zł w II kwartale 2010
roku do wartości 257,4 mln zł w III kwartale bieżącego roku.
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Zysk Getin Noble Banku po trzech kwartałach 2010 roku wyniósł 342,4 mln zł i jest to wyniki o 39,6%
lepszy w ujęciu rok do roku. Wynik netto Getin Noble Banku po pierwszych 9 miesiącach 2010 roku
stanowi ponad 108,5% wyniku osiągniętego przez Bank w cały 2009 roku.
Zysk Grupy kapitałowej Europa po trzech kwartałach 2010 roku wyniósł 108,9 mln, co jest wynikiem
lepszym o 21% w porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku.

Podstawowe dane finansowe Getin Holding
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