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Stabilny rozwój Grupy Getin Holding S.A. 

 
W trzecim kwartale 2011 roku Grupa Getin Holding osiągnęła zysk netto w wysokości ponad 93,6 mln 

PLN (po trzech kwartałach wyniósł 914,2 mln PLN). Przychody operacyjne netto wzrosły o 43% w 

porównaniu z 3 kwartałem ubiegłego roku.  
 
Trzeci kwartał to także wzrost portfela należności kredytowych i leasingowych o 37% (do 43,5 mld PLN), 

sumy bilansowej o 41% (do 60,1 mld PLN) i kapitałów własnych o ponad 38% (do 6,1 mld PLN). 
 
Zarząd Getin Holding wyniki te - biorąc pod uwagę wciąż wysoki kurs franka szwajcarskiego wpływający 

na podwyższenie kosztu finansowania oraz utrzymujący się poziom rezerw w Getin Noble Banku –  

uznaje za satysfakcjonujące.  
 
Do 30 września 2011 roku Grupa Getin Noble Bank wypracowała zysk netto na poziomie 881,3 mln PLN. 

Od początku roku sprzedaż kredytowa zwiększyła się o 35%, czemu towarzyszył wzrost salda 

kredytowego o prawie 30%. Konsekwentna polityka sprzedażową polegająca na ostrożnym podejściu do 

ryzyka kredytowego oraz rezygnacji z najmniej rentownych produktów. Zarząd Getin Holding zwraca 

uwagę na dobrą jakość produkcji kredytowej z ostatnich kwartałów. Efekt poprawy  widać w 

krótkoterminowych wskaźnikach spłacalności wszystkich istotnych produktów kredytowych banku. W 

trzecim kwartale bank pozyskał z rynku w postaci depozytów ponad 3,2 mld PLN, przy zachowaniu 

reżimu kosztowego. W ramach emisji obligacji podporządkowanych o łącznej wartości 400 mln PLN, 

Getin Noble Bank otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie 335 mln PLN do kapitału 

uzupełniającego. Na koniec trzeciego kwartału  jednostkowy współczynnik wypłacalności GNB wynosił 

10,2% 
 
Z kwartału na kwartał rośnie udział innych spółek w wyniku netto Getin Holding, w tym przede 

wszystkim Grupy TU Europa, Idea Banku oraz spółek zagranicznych.  
 
Grupa TU Europa osiągnęła w trzecim kwartale 2011 roku ponad 44,1 mln PLN skonsolidowanego zysku 

netto, poprawiając wynik  o 14% do analogicznego okresu roku poprzedniego. Łącznie Towarzystwo 

Ubezpieczeń Europa i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa osiągnęły 196,5 mln PLN przypisu 

składki brutto (wg MSR) wobec 191 mln PLN w analogicznym okresie 2010 roku, co oznacza wzrost o 

prawie 3%. Obie spółki Grupy Europa stanowią znaczącą część polskiego rynku bancassurance. Wg 

danych PIU z października tego roku w połowie roku miały one 18% udziału w całej składce zebranej przy 

współpracy z bankami. 
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W trzecim kwartale 2011 roku Getin Holding przejął kontrolę nad Idea Bank poprzez podniesienie 

kapitałów spółki o 250 mln PLN. W niecały rok Idea Bank zbudował portfel kredytowy o wartości  1,1 mld 

PLN. W jego skład wchodzą kredyty dla przedsiębiorców, leasing  oraz kredyty hipoteczne. Wynik netto 

po trzecim kwartale 2011 roku wyniósł 19,1 mln PLN. Idea Bank konsekwentnie rozwija sieć sprzedaży, w 

końcu września było to 27 oddziałów. Jednocześnie ściśle współpracuje z innymi spółkami grupy, jak: 

PDK, Open  Finance czy Home Broker oraz z TaxCare. 
 
W ciągu trzech kwartałów  2011 roku spółki zagraniczne Getin Holding wypracowały w sumie 42,3 mln 

PLN, czyli prawie 35% więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku. Carcade pozostaje 

niekwestionowanym liderem w leasingu samochodów lekkich w Rosji – ma 18% rynku. PlusBank 

(obecnie Idea Bank), działający na Ukrainie 2,5 krotnie zwiększył swoją sprzedaż, a wynik netto  

wynoszący 13,9 mln PLN wzrósł prawie dwukrotnie (Q1-Q3’11/Q1-Q3’10). W ciągu ostatnich trzech 

miesięcy powstało aż 15 nowych oddziałów banku.  Do końca września białoruski Sombebank, mimo 

trudnej sytuacji makroekonomicznej, osiągnął  prawie 3 razy większą sprzedaż niż w trzech kwartałach 

roku 2010, a wynik netto to 8,4 mln PLN. W reakcji na negatywne tendencje makroekonomiczne, 

prewencyjnie podjęto działania zabezpieczające pozycję płynnościową i walutową banku oraz 

ograniczające ryzyko kredytowe.  
 
Zgodnie z ogłoszonym w czerwcu 2011 harmonogramem podziału, 13 października 2011 roku odbyło się 

Walne Zgromadzenie Getin Holding, które zaakceptowało podział spółki. Przy założeniu otrzymania 

stosownych zgód organów regulacyjnych w najbliższych tygodniach, rejestracja podziału możliwa jest 

jeszcze w tym roku, a Get Bank powinien zadebiutować na Warszawskiej Giełdzie Papierów 

Wartościowych w styczniu przyszłego roku. 
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