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GETIN Holding S.A. - wyniki za 2010 rok znacząco powyżej oczekiwań
W 2010 roku Grupa kapitałowa GETIN Holding wypracowała 421,1 mln zł zysku netto, co stanowi wynik
o 52,6% lepszy niż w 2009 roku. Jest to wynik znacząco wyższy od oczekiwao analityków rynku
finansowego. Istotny wpływ na te wyniki miał wzrost sprzedaży oraz wysoka efektywność działania
Grupy.
„Mijający rok był dla Grupy GETIN Holding okresem dalszego dynamicznego rozwoju. Z sukcesem
umacnialiśmy nasze przewagi konkurencyjne w najważniejszych dla nas segmentach rynku finansowego.
Znaczący wzrost sprzedaży, innowacyjne produkty finansowe oraz wysoka efektywnośd kosztowa,
umożliwiły naszym spółkom osiągnięcie bardzo dobrych wyników finansowych” – powiedział Radosław
Boniecki, Prezes Zarządu GETIN Holding S.A. - „Dzięki intensywnym działaniom w zakresie akwizycji
i tworzenia nowych przedsięwzięd biznesowych, Grupa umocniła swoją pozycję na polskim rynku usług
finansowych oraz stworzyła mocne fundamenty do przyszłego rozwoju zarówno w kraju, jak i zagranicą”
– dodaje Radosław Boniecki.

Sukcesy i nowe inicjatywy Grupy w 2010 roku
W 2010 roku powstał Idea Bank – instytucja finansowa koncentrująca się na obsłudze mikro i małych
przedsiębiorstw. Nowy Bank został utworzony w oparciu o licencję GMAC Bank Polska S.A., który został
nabyty przez Grupę w połowie minionego roku. Strategia Idei Banku zakłada oferowanie
przedsiębiorcom szerokiej gamy innowacyjnych produktów finansowych oraz usług okołobankowych
przy ścisłej współpracy z takimi podmiotami jak PF Leasing, PDK (dawniej Fiolet PDK) oraz Tax Care.
GETIN Holding z sukcesem zrealizował transakcję nabycia większościowych udziałów w MW Trade,
notowanej na GPW w Warszawie spółki specjalizującej się w finansowaniu służby zdrowia. Dzięki
wykorzystaniu synergii Grupy oraz kompleksowej ofercie produktowej MW Trade osiągnął w 2010 roku
rekordowy zysk netto na poziomie 7 mln zł (+146% r/r). Rynek docenił także strategię Spółki i wejście jej
do Grupy Getin Holding, przez co jej wartośd rynkowa o ponad 130% w stosunku do wartości z dnia
transakcji.
Getin Holding w 2010 roku zwiększył także zaangażowanie na rynku pośrednictwa finansowego,
przejmując kontrolę nad Powszechnym Domem Kredytowym (PDK) - piątym pod względem wolumenów
sprzedaży kredytów hipotecznym pośredniku finansowym na rynku.

W listopadzie 2010 roku GETIN Holding podpisał umowę warunkową nabycia 100% akcji Allianz Bank
Polska i przejęcia jego działalności bankowej w Polsce. Podpisana umowa ma na celu umocnienie pozycji
Grupy na polskim rynku finansowym. Sfinalizowanie umowy jest uzależnione od otrzymania zgody
Komisji Nadzoru Finansowego.
Carcade Rosja podpisała również przedwstępną umowę nabycie akcji banku działającym na terenie
Federacji Rosyjskiej. Zakup ma na celu rozwój działalności bankowej na terenie Rosji, w szczególności
rozszerzenie oferty Grupy o kredyty samochodowe.
Z początkiem grudnia 2010 roku działalnośd biznesową rozpoczęła Panorama Finansów (PF Leasing),
niebankowa spółka leasingowa działająca w ramach GETIN Holding. Ofertę spółki cechuje przejrzystośd
zasad oraz minimum formalności, gwarantujące bezpieczny i łatwy dostęp do atrakcyjnych źródeł
finansowania. Dysponująca rozległą i mobilną siecią dystrybucji spółka ma duży potencjał efektywnego
wykorzystania synergii w ramach Grupy kapitałowej.
Z sukcesem została również przeprowadzona oferta publiczna podwyższenia kapitałów w Towarzystwie
Ubezpieczeniowym Europa. W ramach Emisji nowych akcji Spółka pozyskała ponad 231 mln zł na dalszy
rozwój. Dodatkowo Getin Noble Bank sprzedał 19,9% udziałów w TU Europa, podnosząc płynnośd akcji
Towarzystwa na GPW Warszawie i zwiększając jego atrakcyjności dla inwestorów.

Wyniki sprzedaży w Grupie
W ciągu 12 miesięcy 2010 roku, spółki Grupy kapitałowej GETIN Holding, sprzedały produkty finansowe
o wartości przekraczającej 16 mld zł, co stanowi wzrost o 27,8% w ujęciu rok do roku. Sprzedaż kredytów
hipotecznych o wartości ponad 6,5 mld zł umocniła Getin Noble Bank na pozycji wicelidera rynku
kredytów hipotecznych. Bank odnotował w tym segmencie rynku ponad 35,1% wzrost sprzedaży. Getin
Noble Bank utrzymał również silną pozycję lidera rynku kredytów samochodowych, osiągając sprzedaż
na poziomie 1,7 mld zł (+9,9% w ujęciu rok do roku). W całym 2010 roku Getin Noble Bank zwiększył
udziały w rynku kredytów do 4,8% (+0,9p.p.) oraz w rynku depozytów do 5,4% (+0,9 p.p.). Wskaźnik
kredyty do depozytów na dzieo 31 grudnia 2010 roku wynosił dla Banku 90,5%.
Grupa kapitałowa Europa osiągnęła w 2010 roku sprzedaż na poziomie 4,4 mld zł, co stanowi wzrost
o 45,1% r/r (wg PSR). Bardzo dobre wyniki sprzedaży pozwoliły Grupie Kapitałowej Europa umocnid
pozycję lidera na polskim rynku bancassurance.

Wyniki Spółek zagranicznych
Bardzo dobrze radziły sobie spółki zagraniczne Grupy Getin Holding. W 2010 roku wypracowały 45,3 mln
zł zysku netto.
Największą dynamikę rozwoju działalności biznesowej odnotował białoruski Sombelbank (wzrost
aktywów o 86,4% r/r). Dzięki intensywnym działaniom sprzedażowym (wzrost sprzedaży o 74,3% r/r)
oraz podwojeniu liczby posiadanych oddziałów (obecnie 20), Sombelbank odnotował 82,8% wzrost zysku
netto w porównaniu z 2009 rokiem (11,7 mln zł). W tym samym okresie wartośd portfela kredytowego
spółki wzrosła o 117,1%.
Działający na Ukrainie PlusBank umocnił pozycję lidera na lokalnym rynku kredytów samochodowych
(ponad 30% udziałów w rynku). Bank znacząco zwiększył również sprzedaż wysokoprowizyjnych
kredytów gotówkowych, pozyskując jednocześnie korzystniejsze od planowanych źródła finansowania.
Działania te pozwoliły grupie na wypracowanie 19,4 mln zł zysku netto za cały 2010 rok.
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Carcade Rosja odnotowała w 2010 roku stabilny wzrost sprzedaży na poziomie 51,1% w ujęciu rok do
roku. Dynamiczny wzrost przychodów prowizyjnych oraz obniżenie kosztów finansowania działalności,
pozwoliły spółce na odnotowanie 21,3 mln zł zysku netto (+14,5% r/r).

Podstawowe parametry finansowe
Kapitały własne GETIN Holding osiągnęły wartośd 4,43 mld zł, co stanowi wzrost o 15,7%
w stosunku do stanu na koniec 2009 roku. W tym samym okresie suma bilansowa wzrosła o kwotę 11,3
mld zł (+31,7%), osiągając poziom 46,9 mld zł.
Grupa utrzymała wysoki poziom efektywności kosztowej, poprawiając wskaźnik kosztów do dochodów
o 2,0 p.p. (38,2%).
Podjęte działania zmierzające do poprawy jakości portfela kredytowego przyczyniły się do stabilizacji
poziomu odpisów aktualizacyjnych w drugiej połowie 2010 roku. Po czterech kwartałach ich wartośd
osiągnęła 1 055,2 mln zł.
Zysk netto grupy kapitałowej Getin Noble Bank w 2010 roku wyniósł 450,1 mln zł, co jest wynikiem
lepszym o 45,5% w ujęciu rok do roku. Zysk netto grupy kapitałowej Europa wzrósł o 25,1%, osiągając
wartośd 150,5 mln zł.
mln PLN

2010

2009

2010 / 2009

Wynik z tytułu odsetek

1 273,5

977,5

+30,3%

Wynik z tytułu prowizji i opłat

556,4

380,8

+46,1%

Pozostałe przychody i koszty
operacyjne netto

613,1

629,0

-2,5%

Wynik z tytułu odpisów

-1 055,2

-829,4

+27,2%

Ogólne koszty administracyjne

-933,1

-799,7

+16,7%

Zysk netto dla akcjonariuszy

421,1

276,0

+52,6%

C/I

38,2%

40,2%

-2,0 p.p.
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