Pozostałe informacje do raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2004
(zgodnie z § 61 ust. 4 RRM)

1. Zasady sporządzenia skonsolidowanego
Kapitałowej Getin Holding S.A.

sprawozdania

finansowego

Grupy

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2004 roku został sporządzony zgodnie z obowiązującymi
polskimi przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem współmierności przychodów i kosztów, na
podstawie zdarzeń, w tym operacji gospodarczych, ujmowanych w księgach zgodnie z ich treścią
ekonomiczną, z zachowaniem zasady ostrożności.
Skonsolidowany raport za IV kwartał Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za okres sprawozdawczy od
dnia 01.01.2004 do 31.12.2004 roku zawiera:
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za okres sprawozdawczy
od dnia 01.01.2004 do 31.12.2004 roku, Getin Holding.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding.
Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2004r. zostały przedstawione w tys. zł. i w EURO. Poszczególne
pozycje aktywów i pasywów za okres objęty raportem zostały przeliczone na EURO wg średniego kursu
ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy 31.12.2004r. w wysokości 4,079 zł.
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat za IV kwartał 2004 roku zostały przeliczone na EURO na
podstawie tabel kursów ogłoszonych przez NBP:
- za IV kwartały 2004 roku średnia arytmetyczna : 1EUR = 4,5182 zł
- za IV kwartały 2003 roku średnia arytmetyczna : 1EUR = 4,4326 zł
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony został metodą pośrednią.
W skład Grupy Kapitałowej Getin Holding na dzień 31.12.2004r. wchodzą następujące podmioty:
GETIN Bank S.A. (poprzednio Górnośląski Bank Gospodarczy S.A.)
Carcade OOO (dalej „Carcade”)
GBG Serwis Sp. z o.o.
Getin Raty S.A. (poprzednio GBG Finanse S.A.)
Górnoślązak Sp. z o.o.
iCentrum S.A.
Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za IV kwartał objęte zostały następujące spółki Grupy
Kapitałowej Getin Holding:
Nazwa Spółki

rodzaj działalności

procent posiadanego
kapitału akcyjnego
/zakładowego

metoda
konsolidacji

GETIN Bank S.A.

bankowa

71,21%

pełna

Carcade OOO

leasingowa

60,00%

pełna

GBG Serwis Sp. z o.o.

ochrona osób i mienia

100,00%

pełna

GETIN Raty S.A.

100,00%

pełna

Górnoślązak Sp. z o.o

pośrednictwo finansowe
leasing
windykacja

98,00%

pełna

iCentrum S.A.

windykacja

35,00%

praw własności

W IV kwartale 2004 roku miały miejsce następujące zmiany kapitałowe w Grupie Kapitałowej Getin
Holding :
W dniu 15 grudnia 2004 roku Spółka dokonała sprzedaży na rzecz ProBell sp. z o.o. z siedzibą w
Dębrzniku oraz Pana Radosława Dębskiego, wszystkich posiadanych przez siebie, 3403 udziałów Getin
Direct sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Getin Direct"), stanowiących 48,61 % kapitału
zakładowego Getin Direct (Raport bieżący 101/2004).

2. Komentarz dotyczący wyników finansowych grupy kapitałowej za IV kwartały
2004r.
Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych sprawozdaniu finansowym
za IV kwartał 2004r.

Podstawowe wielkości Rachunku Zysków i Strat
Przychody ze sprzedaży
Koszty działalności operacyjnej

2004r.
w tys. zł
204 875
183 627

Wynik ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne

21 248
9 905
10 883

Wynik na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Odpis wartości firmy jednostek podporzadkowanych

20 270
67 478
59 200
-163
11 599

Wynik finansowy brutto
Podatek dochodowy
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek
podporzadkowanych wycenianych metodą praw wlasnosci

16 786
3 432

(Zyski) straty mniejszości
Wynik finansowy netto

817
-7 730
6 441

W IV kwartale 2004r. Grupa Kapitałowa Getin Holding wypracowała zysk netto w wysokości
272 tys. zł. Największy wpływ na wynik Grupy miał zysk wypracowany przez GetinBank w wysokości
8.983 tys. zł oraz strata uzyskana przez Getin Holding w IV kwartale. Strata Getin Holding wynika z
umocnienia złotego w IV kwartale, tzn. zrealizowanych ujemnych różnic kursowych wynikających ze
spłaty pożyczek przez Carcade OOO w IV kwartale, które wyniosły 630 tys. zł oraz straty powstałej ze
sprzedaży w miesiącu grudniu udziałów spółki Getin Direct Sp.z o.o . za cenę 400 tys. zł. Wartość
udziałów w cenie nabycia wynosiła 1.701 tys. zł. strata na sprzedaży ww. udziałów wyniosła 1.301 tys. zł

3. Informacje o korektach z tytułu rezerw oraz o rezerwie i aktywach z tytułu
odroczonego podatku dochodowego.
Informacja o korektach z tytułu rezerw:

Tytuł
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
Rezerwa na ryzyko ogólne
Rezerwa na koszty zastępstwa procesowego
Rezerwa na niewykorzystane urlopy pracownicze
Rezerwa na koszty do zapłacenia
Rezerwa na zobowiązania pozabilansowe
Rezerwy na pozostałe koszty

Stan na
31.12.2004
5 875
23 735
5 303
2 360
2 468
693
2 209

Stan na
30.09.2004

Zmiana stanu rezerw w
IV kwartale 2004

4 315
23 128
146
1 618
6 556
380
1 462

1 560
607
5 157
742
-4 088
313
747

Informacja o korektach z tytułu rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego:
Stan na
Stan na
Zmiana stanu w IV
31.12.2004
30.09.2004
kwartale 2004
Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego
48 439
28 478
19 961
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy
35 373
8 789
26 584

4. Informacje o dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów.
Tytuł
1. Odpisy aktualizujące wartość należności
2. Odpisy aktual. wartość środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych
3. Odpisy aktualizujące wartość udziałów
4. Odpisy aktualizujące wartość pozostałych aktywów

Stan na
31.12.2004
355 159
16 192
1 163
733

Stan na
Zmiana stanu w
30.09.2004
IV kwartale 2004
175 528
179 631
7 340
1 163
1 206

8 852
0
-473

Wzrost odpisów aktualizujących wartość należności wynika z przejęcia Banku Przemysłowego w Łodzi
przez Getin Bank S.A.

5. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w IV kwartale 2004 r.
Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Getin Holding w IV kwartale 2004r, były:
usługi bankowe, świadczone przez GETIN Bank SA,
usługi leasingowe, świadczone przez Carcade OOO,
W IV kwartale 2004 rok Emitent realizował strategię zgodną z podstawowym rodzajem działalności, tj.
działalność inwestycyjną. Działania Grupy Getin Holding w okresie IV kwartału 2004r. były
ukierunkowane na rozwijanie rynku usług finansowych. Na podstawie Uchwały nr 148//KNB/ 04 Komisji
Nadzoru Bankowego z dnia 10 grudnia 2004r GETIN Bank S.A. przejął z dniem 13.12.2004 zarząd
majątkiem Banku Przemysłowego S.A. w Łodzi. Przejęcie Banku Przemysłowego S.A. przez Getin Bank
SA nastąpiło 27 grudnia 2004r.

6. Wykaz najważniejszych zdarzeń, o których emitent informował w formie raportów
bieżących w okresie objętym raportem kwartalnym:
1.
2.
3.

Raport bieżący nr 88/2004 z dnia 13.10.2004r.- Spółka poinformowała o rezygnacji przez Pana Leszka
Czarneckiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Getin Holding SA
Raport bieżący nr 90/2004 z dnia 23.10.2004r.- Spółka poinformowała, o uzyskaniu informacji od
Zarządu GPW, iż z dniem 29.10.2004r. Getin Holding S.A. zostanie umieszczony w sektorze ”banki”
Raport bieżący nr 91/2004 z dnia 28.10.2004r.- Spółka poinformowała o otrzymaniu informacji od

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK, że w dniu 27.10.2004r. Commercial
Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK posiadał 39.491.452 sztuk akcji Getin Holding
S.A., stanowiących 12,54% kapitału zakładowego Getin Holding SA
Raport bieżący nr 92/2004 z dnia 29.10.2004r.- Spółka poinformowała o powołaniu przez Radę
Nadzorczą Spółki z dniem 15.11.2004r. Pana Tadeusza Pietki do składu Zarządu Spółki i powierzeniu
mu funkcji Wiceprezesa Zarządu Getin Holding SA.
Raportami bieżącymi nr 94/2004 z dnia 19.11.2004r oraz 99/2004 z dnia 14.12.2004r. - Spółka
poinformowała o zawarciu przez podmiot zależny od Emitenta GETIN Bank SA. z siedzibą w
Katowicach umów z Raiffeisen Bank Polska S.A., których przedmiotem są kredyty udzielone na rzecz
Getin Bank S.A. o łącznej wartości 50.000.000 CHF.
Raportami bieżącymi nr 95/2004 z dnia 25.11.2004r. oraz 105/2004 z dnia 28.12.2004r. Spółka
informowała o procesie podwyższania kapitału zakładowego w Carcade Sp. z o.o. z siedzibą w
Kaliningradzie, podmiocie zależnym od Emitenta. Na poczet zwiększenia wartości udziału w kapitale
zakładowym Carcade Getin Holding S.A. wniosło wkład w wysokości 8.700.000 rubli rosyjskich. W
dniu 22 grudnia 2004r. właściwe organy Federacji Rosyjskiej zarejestrowały podwyższenie kapitału
zakładowego Carcade. Aktualna wartość kapitału zakładowego Carcade wynosi 141.291.954 rubli
rosyjskich. Getin Holding S.A. posiada 60% udziałów w kapitale zakładowym Carcade i tyle samo
głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
Raportami bieżącymi nr 97/2004 z dnia 10.12.2004r. oraz 104/2004 z dnia 28.12.2004r. Spółka
poinformowała o przejęciu przez GETIN Bank S.A. , jednostkę zależną od Emitenta, Banku
Przemysłowego S.A. z siedzibą w Łodzi. Zgodnie z uchwałą Komisji Nadzoru Bankowego nr
147/KNB/04 w tej sprawie z dniem 13.12.2004r. Getin Bank przejął zarząd majątkiem Banku
Przemysłowego, a z dniem 27.12.2004r. nastąpiło przejecie Banku Przemysłowego przez Getin Bank.
Raport bieżący nr 100/2004 z dnia 14.12.2004r. - Spółka poinformowała, że w dniu 14.12.2004r.
dokonała emisji serii obligacji o łącznej wartości nominalnej 21.000.000 PLN.
Raport bieżący nr 101/2004 z dnia 16.12.2004r. - Spółka poinformowała , że w dniu 15 grudnia 2004
roku dokonała sprzedaży na rzecz ProBell sp. z o.o. z siedzibą w Dębrzniku oraz Pana Radosława
Dębskiego, wszystkich posiadanych przez siebie, 3403 udziałów Getin Direct sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu (dalej "Getin Direct"), stanowiących 48,71 % kapitału zakładowego Getin Direct
Raport bieżący nr 102/2004 z dnia 16.12.2004r. - Spółka poinformowała o dokonaniu zapisu na akcje
serii S Getin Banku S.A. z siedzibą w Katowicach. Zapis został złożony przez Getin Holding w ramach
realizacji prawa poboru. Spółka dokonała zapisu na wszystkie, przysługujące mu, w ramach realizacji
prawa poboru w pierwszym terminie, akcje, tj. 21.363.061 sztuk oraz wpłaciła w dniu 16.12.2004r.
pełną kwotę na akcje.

7. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających
znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
W 27.12.2004r. GETIN Bank S.A., podmiot zależny od Emitenta, przejął Bank Przemysłowy S.A.
z siedzibą w Łodzi. Z dniem przejęcia GETIN Bank wszedł we wszystkie prawa i obowiązki Banku
Przemysłowego.

8. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone
kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących
w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta.
Nie dotyczy.

9. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych
prognoz wyników na 2004 rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie
kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.
Nie dotyczy, Zarząd Getin Holding nie publikował prognoz na rok 2004 dotyczących wyników

jednostkowych i skonsolidowanych Emitenta.

10. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez
podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy na dzień przekazania raportu kwartalnego oraz wskazanie zmian w
strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania
poprzedniego raportu kwartalnego - według informacji posiadanych przez emitenta.
Struktura własności znacznych pakietów akcji na dzień przekazania raportu kwartalnego za III kwartał
2004:
Udział w
k

Akcjonariusz
Leszek Czarnecki
LC Corp BV
Leszek Czarnecki
Commercial Union Otwarty Fundusz
Emerytalny BPH CU WBK
BZ WBK AIB Asset Management S.A.

Liczba
posiadanych akcji
48 144 114
137 668 566
48 144 114

Liczba głosów
48 144 114
137 668 566
48 144 114

39 491 452
21 199 509

39 491 452
21 199 509
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15.28%
43.70%
15.28%

12.54%
6.73%

12.54%
6.73%

Struktura własności znacznych pakietów akcji na dzień przekazania raportu kwartalnego za IV kwartał
2004:
Udział w
k

Akcjonariusz
Leszek Czarnecki
LC Corp BV
Leszek Czarnecki
Commercial Union Otwarty Fundusz
Emerytalny BPH CU WBK
BZ WBK AIB Asset Management S.A.

Liczba
posiadanych akcji
48 144 114
137 668 566
48 144 114

Liczba głosów
48 144 114
137 668 566
48 144 114

39 000 000
21 199 509

39 000 000
21 199 509
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11. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji)
przez osoby zarządzające i nadzorujące, zgodnie z posiadanymi przez emitenta
informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.
Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami:
Osoby nadzorujące, będące w posiadaniu akcji Spółki - stan na dzień przekazania raportu
kwartalnego za III Kwartał 2004:
Rada Nadzorcza Getin Holding S.A.
1) Marek Grzegorzewicz- Członek Rady Nadzorczej - 26 879 akcji
Osoby nadzorujące, będące w posiadaniu akcji Spółki - stan na dzień przekazania raportu
kwartalnego za IV Kwartał 2004:
Rada Nadzorcza Getin Holding S.A.
1) Marek Grzegorzewicz- Członek Rady Nadzorczej - 26 879 akcji
Osoby zarządzające, będące w posiadaniu akcji Spółki - stan na dzień przekazania raportu
kwartalnego za III kwartał 2004:

Zarząd Getin Holding S.A.
1)Leszek Czarnecki – Prezes Zarządu Spółki - 48.144.114 akcji
Osoby zarządzające, będące w posiadaniu akcji Spółki - stan na dzień przekazania raportu
kwartalnego za IV kwartał 2004:
Zarząd Getin Holding SA
1) Tadeusz Piętka – Wiceprezes Zarządu Spółki - 48.654 akcji

12. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla
postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.
Nie występują postępowania dotyczące zobowiązań oraz wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego
zależnej, którego wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.
Występują postępowania dotyczące zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi co
najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.
W grupie zobowiązań łączna wartość postępowań wynosi 47 438 tys. zł. Informacje o największym
postępowaniu w zakresie zobowiązań: H&O Construction Ltd przeciwko Bankowi Przemysłowemu S.A.,
pozew o zapłatę kwoty 24 544 802, 87 zł., wg danych uzyskanych od jednostki zależnej odpowiedź na
pozew Bank złożył 30.04.2004, w dniu 4.11.2004 r. odbyła się rozprawa.
W grupie wierzytelności łączna wartość postępowań wynosi 98 999 tys. zł. Informacje o największym
postępowaniu w zakresie wierzytelności: Bank Przemysłowy S.A. z siedzibą w Łodzi przeciwko BP Real
Nieruchomości S.A., zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym w dniu 28.05.2004 r.
i uzupełnienie w dniu 13.08.2004 r. w łącznej wysokości 16 781 213, 49 zł.
Blisko 99 % zobowiązań i 75% wierzytelności to zobowiązania i wierzytelności, które powstały w trakcie
działalności Banku Przemysłowego S.A. z siedzibą w Łodzi. W dniu 27 grudnia 2004 r. jednostka zależna
od Emitenta, Getin Bank S.A. z siedzibą w Katowicach przejął Bank Przemysłowy S.A. Przejęcie zostało
dokonane w oparciu o art. 148 – 152 ustawy Prawo Bankowe. Getin Bank wszedł we wszystkie prawa
i obowiązki Banku Przemysłowego, tym samym stając się stroną w postępowaniach, w których dotychczas
był Bank Przemysłowy S.A. Wg informacji uzyskanych z Getin Bank stosowne rezerwy na zobowiązania
zostały utworzone.

13. Opis transakcji z podmiotami
równowartość kwoty 500 000 euro.

powiązanymi

o

wartości

przekraczającej

Łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego do końca IV
kwartału przez Emitenta lub jednostki od niego zależne z podmiotami powiązanymi wyniosła 70.628 tys. zł.
Informacje o umowie o największej wartości zawartej w IV kwartale 2004 r., będącą jednocześnie umową o
największej wartości zawartą od początku roku:
W dniu 14.12 2004 r. Emitent dokonał emisji serii obligacji o łącznej wartości nominalnej 21.000.000 PLN.
Emisja objęta została przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
Cena emisyjna obligacji ustalona została w oparciu o wskaźnik WIBOR i marżę. Obligacje wyemitowane
zostały na okres 6 miesięcy. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000.000 PLN. Emisja ma
charakter niepubliczny. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "Europa" S.A. jest podmiotem zależnym od
Towarzystwa Ubezpieczeń "Europa" S.A. Podmiotem dominującym w stosunku do Towarzystwa
Ubezpieczeń "Europa" S.A. jest Pan Leszek Czarnecki. Pan Leszek Czarnecki jest podmiotem dominującym
w stosunku do Emitenta.

14. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną
poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu
podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość

istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych
Emitenta.
W omawianym okresie nie zostały ani przez Emitenta ani przez jednostki od niego zależne udzielone
poręczenia ani gwarancje spełniające powyższe warunki.

15. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej,
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian.
Istotnymi informacjami dotyczącymi sytuacji majątkowej i finansowej są, zdaniem Spółki, opisane w części
6, w punktach 6,7,8,9,10 zdarzenia, jakie dokonały się w okresie IV kwartału 2004 r.

16. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte
przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.
Na wyniki finansowe osiągane w perspektywie dłuższej niż jeden kwartał, będzie w ocenie Spółki wpływać
działalność GETIN Banku, rozwój projektów związanych z inwestycjami w sektor finansowy w Polsce oraz
w inwestycje w sektor finansowy w Rosji.

