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GETIN Holding SA - 110,2 mln zł po pierwszym kwartale 2010 roku
Zysk Grupy kapitałowej GETIN Holding w pierwszym kwartale 2010 roku wyniósł 110,2 mln zł
netto, co stanowi znaczącą poprawę w odniesieniu do poprzedniego kwartału (46 mln).
W stosunku do wyniku za pierwszy kwartał 2009 roku zysk Grupy wzrósł o 6,8%. Wynik z tytułu
odsetek wzrósł o 16% w stosunku do pierwszego kwartału 2009 roku.
Pierwszy kwartał 2010 roku był dla GETIN Holdingu okresem dynamicznego rozwoju oraz
umacniania pozycji na rynku finansowym. Zysk w wysokości 106 mln zł netto osiągnięty przez
Getin Noble Bank już w pierwszych miesiącach po fuzji, jest dowodem na bardzo dobrą
kondycję finansową spółki oraz wysoką skutecznośd realizowanej strategii. W wynikach Grupy
wzmocnieniu uległa również rola Grupy Kapitałowej Europa, której wynik netto
w porównaniu do pierwszego kwartału 2009 roku wzrósł o 26% do poziomu 34 mln zł.
GETIN Holding utrzymał wysoką dynamikę wzrostu salda oraz udziałów w rynku depozytów.
W porównaniu z pierwszym kwartałem 2009 roku, saldo depozytów wzrosło o 6,3 mld zł
(25,4%) osiągając poziom 31,1 mld zł. Wzrostowi temu towarzyszyło obniżenie kosztów
finansowania depozytów oraz wydłużenie ich terminów wymagalności. W tym samym okresie
saldo kredytów wzrosło o 3,1 mld zł (13,4%) do 26,3 mln zł. Odpisy aktualizacyjne wyniosły
279,4 mln zł.
W rezultacie restrukturyzacji oraz konsolidacji
Spółek Grupy, koszty operacyjne zostały
obniżone o 5% w stosunku do pierwszego
kwartału 2009 roku i wyniosły 203,2 mln zł
(213,7 mln zł rok wcześniej). Działania te
umożliwiły dalsze zwiększenie efektywności
działania Grupy, co bezpośrednio przyczyniło
się do dalszego obniżenia wskaźnika kosztów
do dochodów (C/I) do poziomu 37,2% z 40,0%
na koniec 2009 roku.

Suma bilansowa Grupy kapitałowej Getin Holding w pierwszym kwartale 2010 roku przekroczyła
38,1 mld zł, co stanowiło wzrost o 12 % w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku
(wzrost o 4 mld zł). Kapitał własny wzrósł rok do roku o 7% osiągając wartośd 3,9 mld zł.
Getin Noble Bank dzięki dynamicznemu rozwojowi sieci dystrybucji oraz atrakcyjnej ofercie
produktowej, umacnia swoją pozycję na rynku bankowym. W pierwszym kwartale 2010 roku,
Bank odnotował ponad 109% wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych. Umocnił również swoją
silną pozycję lidera w segmencie sprzedaży kredytów samochodowych, odnotowując wzrost
sprzedaży w stosunku do poprzedniego kwartału o 23,7% (do 391 mln zł). Na koniec marca
2010 roku współczynnik wypłacalności Getin Noble Banku wynosił 10,97%.
Grupa Kapitałowa Europa, ubezpieczeniowe ramie Getin Holding osiągnęła zysk netto na
poziomie 34 mln zł. Jest to między innymi wynik dynamicznego wzrostu sprzedaży oraz
umacnianiu się pozycji na rynku. Według PSR w pierwszych trzech miesiącach roku sprzedaż GK
Europa potroiła się względem pierwszego kwartału 2009 roku, osiągając wartośd 1,6 mld zł.
Według danych KNF, Towarzystwo Ubezpieczeo na Życie Europa zajęło drugie miejsce na rynku
ubezpieczeo na życie pod względem składki przypisanej w całym 2009 roku.
GETIN Holding, z sukcesem kontynuuje swoją działalnośd biznesową na rynkach
międzynarodowych. Zysk spółek zagranicznych w pierwszym kwartale 2010 roku wyniósł
6,2 mln zł co jest wynikiem trendu wzrostowego rozpoczętego w drugiej połowie 2009 roku.
Spółka leasingowa Carcade OOO wypracowała ponad 4,1 mln zł zysku. Natomiast zysk
działającego na Ukrainie Plus Banku wyniósł 2,1 mln zł. Po pierwszym kwartale Bank osiągnął
również ponad 10% udziałów w ukraioskim rynku kredytów samochodowych.
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