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Wyniki GETIN Holding po trzech kwartałach 2009 roku. 
 
 

Getin Holding w III kwartale 2009 roku wypracował zysk netto w wysokości 46,0 mln zł i jest to wynik 

lepszy o ponad 54% od wstępnych szacunków rynkowych. Wynik z tytułu odsetek poprawił się w 

stosunku do poprzedniego kwartału o 29% i wyniósł 256,4 mln zł, a koszty administracyjne spadły o 4% i 

wyniosły 207,6 mln zł. W ostatnich 12 miesiącach Grupa zwiększyła saldo depozytów o 11 mld zł, dzięki 

czemu wskaźnik kredytów do depozytów osiągnął poziom 88,1%, znacząco poniżej średniej całego 

sektora.  

 

Skonsolidowany wynik netto Grupy GETIN Holding po dziewięciu miesiącach 2009 roku wyniósł 

229,6 mln zł i był niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (443,3 mln zł). Największą 

kontrybucję do całkowitego wyniku Grupy miały zyski netto wypracowane przez Grupę Noble Bank i 

Grupę Getin Bank, które wyniosły w sumie 245,5 mln zł.  

 

W okresie dziewięciu miesięcy 2009 roku Grupa odnotowała znaczący wzrost sprzedaży produktów 

inwestycyjnych. Sprzedaż Noble Banku i GETIN Banku po dziewięciu miesiącach wyniosła 798 mln zł, co 

plasuje połączony bank na pozycji lidera tej kategorii na rynku. W tym samym okresie aktywa zarządzane 

przez Noble Funds TFI wzrosły o 18% do 1,08 mln zł. 

 

W okresie dwunastu miesięcy GETIN Holding zwiększył saldo depozytów o 11 mld zł osiągając poziom 

27,5 mld zł (wzrost o prawie 67%). W tym samym okresie saldo kredytowe zwiększyło się o 39 proc. 

wzrastając do poziomu 24,2 mld zł. Wskaźnik kredytów do depozytów obniżył się do poziomu 88,1% 

(105,6% na koniec września 2008 roku). Sprzedaż kredytów hipotecznych wzrosła o 5% w trzecim 

kwartale w stosunku do poprzedniego kwartału 2009 roku i wyniosła ponad 1,3 mld zł. Sprzedaż 

kredytów gotówkowych ze względu na rosnące ryzyko rynkowe i potencjalny wzrost bezrobocia została 

zredukowana w tym okresie do poziomu 276 mln zł (spadek o 45%).  

 

http://www.getinholding.pl/


                               2 

Poprawie uległa marża odsetkowa, która w stosunku do pierwszego półrocza 2009 wzrosła o 0,1 p.p. i 

wynosi obecnie 3,0%. To efekt sprzedaży kredytów na wyższych marżach w 2009 roku i jednoczesnego 

obniżenia kosztów finansowania, poprzez kontynuację strategii dywersyfikacji oferty lokat.  

 

Grupa utrzymuje bardzo wysoką efektywność działania, wynikiem czego wskaźnik kosztów do dochodów 

(C/I) kształtuje się na poziomie 41,3%, czyli znacznie poniżej średniej dla całego sektora bankowego.  

W trzecim kwartale koszty administracyjne spadły o 4% i wyniosły 207,6 mln zł.  

 

Pomimo spowolnienia na rynku bankowym Grupa konsekwentnie rozwija się i powiększa sieć sprzedaży. 

Getin Bank posiada obecnie ponad 500 placówek, najszybciej rośnie sieć placówek partnerskich, która 

obejmuje 242 lokalizacje. Dodatkowo w październiku Bank podpisał umowę na finansowanie sieci ponad 

100 partnerów GM (Opel, SAAB) i Chevrolet Polska, umacniając swoją pozycję lidera na rynku  kredytów  

samochodowych. Grupa Noble Bank posiada już 10 oddziałów Noble Banku,  oferujących usługi 

bankowości prywatnej, 43 oddziały Open Finance, oferujących usługi doradztwa finansowego oraz 33 

punkty Open Direct. Liczba doradców w Grupie Noble Bank wzrosła w trzecim kwartale o prawie 10% i 

wynosi obecnie 727 doradców. 

 

Pozytywne efekty restrukturyzacji operacji zagranicznych wpłynęły na poprawę wyników finansowych 

oraz wzrost akcji kredytowej Plus Banku na Ukrainie i SombelBanku na Białorusi. W przypadku obu 

banków utrzymane są wysokie wskaźniki wypłacalności, które wynoszą odpowiednio 49,5% dla PlusBanku 

i 60,9% dla SombelBank. W pierwszych dziewięciu miesiącach spółka leasingowa Carcade OOO 

wypracowała ponad 12,6 mln zł zysku. Bardzo dobre wyniki z działalności w Rosji umożliwiły w lipcu b.r. 

wypłatę dywidendy w wysokości 7,5 mln zł (2,5 mln USD). Dobre wyniki spółek zagranicznych 

spowodowały, że Getin Holding w skali kwartału zarobił na działalności zagranicznej 5,3 mln zł, a Plus 

Bank w miesiącu październiku osiągnął break even.   

 

Jednym z najważniejszych działań z punktu widzenia rozwoju Grupy Kapitałowej Getin Holding, jest 

realizowany proces łączenia się Noble Banku z GETIN Bankiem. W wyniku połączenia Getin Banku S.A. z 

Noble Bankiem S.A. powstanie Getin Noble Bank S.A. Notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie Getin Noble Bank S.A. stanie się drugim pod względem wielkości bankiem z przewagą 

polskiego kapitału (po PKO BP). Według opublikowanych wyników sektora bankowego po pierwszym 

półroczu 2009 roku Getin Noble Bank znalazłby się w pierwszej dziesiątce największych polskich banków 

w większości kategorii (w kategorii przychodów z odsetek, przychodów z prowizji, a w zysku netto zająłby 

5 miejsce).  Proces łączenia przebiega zgodnie z założonym harmonogramem, obecnie zostały już 

zrealizowane najważniejsze etapy formalne i zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dotyczącymi 

procesu łączenia Banków szacowane jest, że realny termin fuzji prawnej zgodnie z planowanym 

przebiegiem prac przypadnie na 4 stycznia 2010 roku.   
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W związku z połączeniem Banków nastąpiły również zmiany w Zarządach Spółek Grupy Getin Holding.  

Pan Krzysztof Rosiński oraz Pan Radosław Stefurak z dniem 30 października 2009 roku weszli do 

Zarządów obu Banków. Do czasu połączenia Banków Pan Krzysztof Rosiński będzie pełnił obowiązki 

prezesa GETIN Banku. Jednocześnie Pan Krzysztof Rosiński będzie pełnił funkcje Prezesa Zarządu Getin 

Holdingu do 31 grudnia 2009 roku. Pan Radosław Stefurak będzie pełnił funkcję Członka Zarządu Getin 

Holdingu do zamknięcia roku finansowego i audytu wyników za rok 2009.  

 

 

Rada Nadzorcza Getin Holdingu powołała dwie nowe osoby na stanowiska Członków Zarządu Getin 

Holdingu: Pana Radosława Bonieckiego odpowiadającego obecnie za działania Grupy w Rosji i pełniącego 

funkcję Prezesa Zarządu Carcade OOO, oraz Panią Katarzynę Beuch odpowiadającą za finanse Getin 

Holding i pełniącą funkcję zastępcy Dyrektora Finansowego Spółki. 
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