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SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY 
KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING 

za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2006 roku 
 

30.06.2006 31.12.2005
tys. PLN tys. PLN

AKTYWA
I.           Kasa, środki w Banku Centralnym 230 069 182 523

II.         Weksle uprawnione do redyskontowania w banku centralnym 841 2 063

III.      Należności od banków 1 549 070 1 888 578

IV.       Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 77 80

V.         Pochodne instrumenty finansowe 10 589 17 585

VI.       Pozostałe instrumenty finansowe wyceniane do wartości 

godziwej przez wynik finansowy

0 0

VII.    Kredyty i pożyczki udzielone klientom 4 417 437 3 290 435

VIII.  Należności z tytułu leasingu finansowego 106 761 83 078

IX.       Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe 1 911 216 1 551 514

1. Dostępne do sprzedaży 1 878 257 1 516 597

2. Utrzymywane do terminu wymagalności 32 959 34 917

X.         Inwestycje w jednostki stowarzyszone 2 736 2 736

XI.       Wartości niematerialne 444 770 437 904

XII.    Rzeczowe aktywa trwałe 92 546 96 325

XIII.  Nieruchomości inwestycyjne 17 341 17 602

XIV.  Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do 

sprzedaży
3 458 2 943

XV.     Aktywa z tytułu podatku dochodowego 141 579 93 109

1. Aktywa dotyczące bieżącego podatku dochodowego 5 065 3 630

2. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 136 514 89 479

XVI.  Inne aktywa 136 981 51 529

SUMA AKTYWÓW 9 065 471 7 718 004

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
Zobowiązania
I.            Zobowiązania wobec Banku Centralnego

II.          Zobowiązania wobec innych banków i instytucji 

finansowych

1 125 980 1 414 928

III.       Pochodne instrumenty finansowe 37 102 1 421

IV.        Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane do wartości 

godziwej przez wynik finansowy

0 0

V.          Zobowiązania wobec klientów 5 358 403 4 692 426

VI.        Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych

1 031 859 256 072

VII.        Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób 

prawnych

141 26

VIII.     Pozostałe zobowiązania 192 466 115 159

IX.   Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 76 334 48 206

X.        Rezerwy 42 865 64 867

XI.          Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami 

sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży
0 1 228

SUMA ZOBOWIĄZAŃ 7 865 150 6 594 333

Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 1 175 461 1 102 149

XII.        Kapitał zakładowy 535 328 534 335

XIII.     Niepodzielony wynik finansowy -19 561 -11 952

XIV.   Zysk (strata) netto 80 047 73 408

XV.   Pozostałe kapitały 579 647 506 358

Udziały mniejszości 24 860 21 522

Kapitał własny ogółem 1 200 321 1 123 671

SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 9 065 471 7 718 004

SKONSOLIDOWANY BILANS na dzień 30 czerwca 2006 roku oraz 31 grudnia 2005 roku
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okresy 6 miesięcy zakończone dnia 30 czerwca 2006 roku oraz 30 czerwca 2005 roku

01.04.2006-
30.06.2006

01.01.2006-
30.06.2006

01.04.2005-
30.06.2005

01.01.2005-
30.06.2005

tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN

I.                    Przychody z tytułu odsetek 160 355 306 453 126 963 229 538

II.                 Koszty z tytułu odsetek 73 211 134 432 54 248 101 294

III.               Wynik z tytułu odsetek 87 144 172 021 72 715 128 244

IV.               Przychody z tytułu prowizji i opłat 58 730 90 170 14 986 25 443

V.                  Koszty z tytułu prowizji i opłat 7 900 11 483 2 263 4 350

VI.               Wynik z tytułu prowizji i opłat 50 830 78 687 12 723 21 093

VII.             Przychody z tytułu dywidend 10 10

VIII.          Wynik na instrumentach finansowych wycenianych 

do wartości godziwej 10 354 16 137 740 824

IX.               Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach 

wartościowych -1 158 272 -570 -5

X.                  Wynik z pozycji wymiany 26 128 42 789 12 569 22 501

XI.               Pozostałe przychody operacyjne 11 813 23 591 4 721 10 895

XII.             Pozostałe koszty operacyjne 5 435 10 150 1 946 5 713

XIII.          Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 41 702 72 639 15 524 28 512

XIV.           Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu 

utraty wartości kredytów, pożyczek, należności leasingowych -27 340 -59 287 -11 191 -22 928

XV.             Ogólne koszty administracyjne 95 465 175 699 67 693 114 100

XVI.           Wynik z działalności operacyjnej 56 871 88 361 22 078 40 821

XVII.        Udział w zyskach (stratach) jednostek 

stowarzyszonych -505 228 -426

XVIII. Zysk/strata ze zbycia inwestycji 0 -123 0 0

XIX.      Zysk (strata) brutto 56 366 88 238 22 306 40 395

XX.           Podatek dochodowy -1 821 5 654 4 982 8 372

XXI.             Zysk (strata) netto 58 187 82 584 17 324 32 023

1. Przypadający na akcjonariuszy spółki 56 738 80 047 12 081 22 096

2. Przypadający na udziały mniejszości 1 449 2 537 5 244 9 928

Zysk na jedną akcję
– podstawowy z zysku za rok obrotowy (PLN) 0.11 0.15 0.04 0.07
– rozwodniony z zysku za rok obrotowy (PLN) 0.11 0.15 0.04 0.07

Zysk na akcję
01.04.2006-
30.06.2006

01.01.2006-
30.06.2006

01.04.2005-
30.06.2005

01.01.2005-
30.06.2005

Zysk netto za okres przypadający na zwykłych akcjonariuszy 

Spółki (w tys. zł) 56 738 80 047 12 081 22 096
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych 

zastosowana do obliczenia podstawowego zysku na jedną 
akcję 535 328 000 535 108 552 323 795 000 319 421 796

Zysk podstawowy na akcję ( w zł) 0.11 0.15 0.04 0.07
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych 

zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną 
akcję 536 800 527 536 678 405 323 795 000 319 421 796

Zysk rozwodniony na akcję (w zł) 0.11 0.15 0.04 0.07  
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SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2006 roku

Razem
Udziały 

mniejszości

Kapitał 
własny 
ogółem

Kapitał 
zapasowy

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny

Fundusz 
ogólnego 
ryzyka 

bankowego

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe
Różnice 
kursowe

Obligacje 
zamienne 
na akcje – 
składnik 

kapitałowy

Zysk 
(strata) 

netto
tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN

Na 31 grudnia 2005 roku wg MSSF 534 335 -11 952 469 352 12 128 0 22 709 214 1 955 59 242 1 087 983 10 411 1 098 394

Korekta rozliczenia nabycia Open Finance 14 166 14 166 11 111 25 277

Na 1 stycznia 2006 roku 534 335 -11 952 469 352 12 128 0 22 709 214 1 955 73 408 1 102 149 21 522 1 123 671

Zysk netto z tytułu aktywów finansowych 

dostępnych do sprzedaży -9 860 -9 860 -118 -9 978

Rozliczenie wartości g. kredytów i depozytów -487 -487 -487

Przeniesienie zysku poprzedniego okresu na 

niepodzielony wynik finansowy 73 408 -73 408 0 0

Róznice kursowe z wyceny jednostek 

działających za granicą 92 92 69 161

Zysk netto za okres 80 047 80 047 2 537 82 584

Podział zysku Getin Bank S.A. -80 554 80 554 0 0

Podział zysku Fiolet S.A. -695 695 0 0

Opcje menedżerskie 1 010 1 010 1 010

Wyemitowany kapitał podstawowy 993 1 284 2 277 2 277

Nabycie Open Finance 0 -14 604 -14 604

Zbycie WBC S.A. 0 15 288 15 288

Nabycia konsolidacyjne/ emisja GB serii U 0 193 193

Skup akcji GB 0 -27 -27

Pozostałe 233 233 233

Na 31 marca 2006 roku wg MSSF 535 328 -19 561 470 636 1 781 0 103 959 306 2 965 80 047 1 175 461 24 860 1 200 321

Przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej

Kapitał 
podstawowy

Niepodzielo
ny wynik 
finansowy

Pozostałe kapitały
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SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2005 roku

Razem
Udziały 

mniejszości

Kapitał 
własny 
ogółem

Kapitał 
zapasowy

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny

Fundusz 
ogólnego 
ryzyka 

bankowego

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe
Różnice 
kursowe

Obligacje 
zamienne 
na akcje – 
składnik 

kapitałowy

Zysk 
(strata) 

netto
tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN

Na 31 grudnia 2004 roku 315 000 -25 708 95 678 2 380 -112 22 074 409 312 121 938 531 250

Wpływ zastosowania MSR 39 w zakresie zasad 

tworzenia odpisów na utratę wartości kredytów i 

pożyczek 10 882 10 882 4 402 15 284

Na 1 stycznia 2005 roku wg MSSF 315 000 -14 826 95 678 2 380 0 0 -112 0 22 074 420 194 126 340 546 534

Emisja akcji 114 335 233 429 347 764 347 764

Przeniesienie zysku poprzedniego okresu na 

niepodzielony wynik finansowy 22 074 -22 074 0 0

Zmiana inwestycji dostępnych do sprzedaży 

pomniejszona o podatek odroczony 20 483 20 483 8 124 28 607

Różnice kursowe z przeliczenia zagranicznych 

jednostek zależnych 146 146 58 204

Zysk (strata) netto okresu 22 095 22 095 9 928 32 023

Podział zysku Getin Bank S.A. -22 709 22 709 0 0

Pokrycie straty Getin Holding S.A. 3 608 -3 608 0 0

Nabycia konsolidacyjne/ GB emisja serii S 0 2 089 2 089

Nabycia konsolidacyjne - GB emisja aportowa 

akcji serii I 0 -138 062 -138 062

Pozostałe 36 36 -124 -88

Na 30 czerwca 2005 roku wg MSSF 429 335 -11 817 325 499 22 863 0 22 709 34 0 22 095 810 718 8 353 819 071

Przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej

Kapitał 
podstawowy

Niepodzielo
ny wynik 
finansowy

Pozostałe kapitały
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okresy 6 miesięcy zakończone dnia 30 czerwca 2006 roku i 30 czerwca 2005 roku

01.01.2006-
30.06.2006

01.01.2005-
30.06.2005

tys. PLN tys. PLN
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto 82 584 32 023

Korekty razem: -1 087 354 89 764

Amortyzacja 13 067 10 143

Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych 0 426

(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych 190 -8 566

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 15 813 -1 059

Odsetki i dywidendy 1 099 7 337

Zmiana stanu należności od banków 433 243

Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz 

pozostałych instrumentów finansowych wycenianych w wartości 

godziwej

4

Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (aktywo) 6 977

Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom -1 150 339 -635 210

Zmiana stanu należności z tytułu leasingu finansowego -19 217

Zmiana stanu papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży -368 619 -466 700

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku -48 304 -11 378

Zmiana stanu pozostałych aktywów -79 433 8 775

Zmiana stanu zobowiązań wobec banków -636 320 765 946

Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (zobowiązanie)  

oraz pozostałych zobowiązań finansowych wycenianych do wartości 

godziwej

35 700

Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 669 372 432 511

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych

7 427

Zmiana stanu rezerw -15 509 2 835

Zmiana stanu pozostałych zobowiązań 47 369 -17 654

Pozostałe korekty 1 292 1 284

        Zapłacony podatek dochodowy -33 767 -21 970

        Bieżące obciążenie podatkowe (RZIS) 32 601 23 044

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 004 770 121 787

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy z działalności inwestycyjnej 13 173 6 816
Zbycie jednostki zależnej, po potrąceniu zbytych środków pieniężnych 0

Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 0

Zbycie inwestycyjnych papierów wartościowych 1 958 1 818

Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 11 215 4 998

Inne wpływy inwestycyjne 0

Wydatki z działalności inwestycyjnej -29 095 -19 415
Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu nabytych środków pieniężnych -240

Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 0

Nabycie inwestycyjnych papierów wartościowych 0

Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -28 681 -19 415

Inne wydatki inwestycyjne -174

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej -15 922 -12 599
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu emisji akcji 2 383

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 777 387 3 924

Wykup wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych -10 197

Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej 0

Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym 0

Inne wpływy/wydatki finansowe netto -113 -130

Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej 769 460 3 794

Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich 

ekwiwalentów 

-251 232 112 982

Różnice kursowe netto 91 1 103

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 765 358 395 384

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 514 217 509 469
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 75  
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Pozostałe informacje do raportu kwartalnego za II kwartał roku 2006 
 
1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu (w szczególności 

informację o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości). 
 

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za II kwartał 2006 roku zawiera: 

• Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za okresy 

sprawozdawcze od 01.04.2006 do 30.06.2006, od 01.01.2006 do 30.06.2006 roku oraz na dzień 
30.06.2006 roku w tym: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie 

zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, 

• Porównawcze dane finansowe do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 3 

miesięcy zakończony 30.06.2005, za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2005 oraz na dzień 
31.12.2005, 

• Skrócone sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A. za okresy sprawozdawcze od 01.04.2006 do 

30.06.2006, od 01.01.2006 do 30.06.2006 roku oraz na dzień 30.06.2006 roku w tym: bilans, rachunek 

zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych,  

• Porównawcze dane finansowe do skróconego sprawozdania finansowego za okres 3 miesięcy 

zakończony 30.06.2005, za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2005 oraz na dzień 31.12.2005, 

• Informację dodatkową oraz inne informacje o zakresie określonym w § 91 RMF z dnia 19 października 

2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych. 

 

Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A., w której podmiotem dominującym jest Spółka, zobowiązana jest 

sporządzać skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF przyjętymi przez Unię Europejską za 

okresy rozpoczynające się po dniu 1 stycznia 2005 roku.  

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za okres sprawozdawczy od 

01.01.2006 do 30.06.2006 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej.  

 

Korekta początkowego rozliczenia nabycia Open Finance S.A. 
 

Getin Holding w dniu 04.10.2005r. nabył od Spółki LC CORP B.V. 350.000 akcji zwykłych na okaziciela 

Spółki Open Finance S.A. stanowiących 70% kapitału zakładowego Open Finance i dających prawo do 

70% głosów na Walnym Zgromadzeniu Open Finance. Cena sprzedaży akcji wyniosła 6.500.000,00 zł i 

zostanie w całości opłacona w środkach pieniężnych do dnia 3 lipca 2006 roku.  

Ze względu na fakt, że wiarygodne oszacowanie wartości godziwej przejętych aktywów, zobowiązań i 

zobowiązań warunkowych Open Finance na dzień nabycia nie było możliwe do dnia sporządzenia 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005r., Grupa dokonała początkowego rozliczenia 

nabycia ustalonego prowizorycznie. Różnicę pomiędzy wartością godziwą aktywów netto a wartością 
aktywów netto wg. wartości księgowej rozpoznano jako wartość znaku towarowego Open Finance. Emitent 

dokonał  wyceny wartości godziwych nabytych składników niematerialnych Open Finance. Wpływ wyceny 

nabytych wartości niematerialnych i prawnych na skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia 

tabela.   

 

Wartości 

niematerialne i 

prawne Zobowiązania

Kapitał własny 

przypisany 

akcjonariuszom 

jednostki 

dominującej

Udziały 

mniejszości

Wpływ korekt na dane finansowe bilansu otwarcia 2006 roku

Korekta wartości godziwych przejętych aktywów netto na moment połączenia 37 038 11 761 14 166 11 111  
 

 

Rozliczenia nabycia WBC S.A. (obecnie NOBLE Bank S.A. z siedzibą w Lublinie; postanowieniem z dnia 

08.06.2006r. Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do 

Rejestru Przedsiębiorców zmianę nazwy i siedziby Spółki na NOBLE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie.) 
Getin Holding w dniu 12 grudnia 2005 roku nabył 200.000.000 akcji WBC co stanowi 99,91% udziału w 

kapitale zakładowym tej spółki. 
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W sprawozdaniach skonsolidowanych 2005r. dokonano prowizorycznego rozliczenia nabycia, ze względu na 

datę objęcia kontroli. 

Ostateczne rozliczenia nabycia WBC przez Getin Holding nastąpiło w kwietniu 2006r., a wyliczenie wartości 

godziwej przejętych aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych WBC na dzień nabycia było zgodne z 

przyjętymi szacunkami do prowizorycznego rozliczenia nabycia w grudniu 2005r. 

 

I Wartość firmy na dzień połączenia tys. zł 
1 Aktywa ogółem 633 661 

2 Zobowiązania 456 886 

3 Aktywa netto wg bilansu WBC S.A. 176 775 

4 Korekta przejętych aktywów netto do wartości godziwych 27 078 

5 Aktywa netto skorygowane do wartości godziwej 203 853 

6 Aktywa netto skorygowane do posiadanego udziału 99,91%  203 669 

7 Cena przejęcia 210 000 

8 Koszty poniesione w związku z przejęciem 594 

9 Wartość firmy na dzień przejęcia kontroli  6 925 

 

Wybrane dane finansowe 
Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego przeliczono na EURO wg następujących zasad: 

• Poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy 

Bank Polski obowiązujących na dzień 30.06.2006 w wysokości 4,0434 zł oraz na dzień 31.12.2005 

w wysokości 3,8598 zł, 

• Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według 

kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank 

Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 

30.06.2006 oraz 30.06.2005r. (odpowiednio: 3,9002 zł oraz 4,0805 zł). 

 

2. Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za II kwartał 2006 roku 
 

Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w sprawozdaniu 

finansowym 

 



GETIN HOLDING S.A. Skonsolidowany raport dane w tys. zł 
 kwartalny QSr 2/2006 
 

 8 

 

SKONSOLIDOWANY                                                                                   
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

II kwartał 
2006

Przychody z tytułu odsetek 306 453

Koszt z tytułu odsetek 134 432

Wynik z tytułu odsetek 172 021
Przychody z tytułu prowizji i opłat 90 170
Koszt z tytułu prowizji i opłat 11 483
Wynik z tytułu prowizji i opłat 78 687
Przychody z tytułu dywidend 0
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej16 137
Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach wartościowych 272
Wynik z pozycji wymiany 42 789
Pozostałe przychody operacyjne 23 591

Pozostałe koszty operacyjne 10 150

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości 

kredytów, pożyczek, należności leasingowych -59 287

Ogólne koszty administracyjne 175 699

Wynik z działalności operacyjnej 88 361
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych 0
Zysk/strata ze zbycia inwestycji -123

Zysk (strata) brutto 88 238
Podatek dochodowy 5 654

Zysk (strata) netto 82 584
       Przypadający na akcjonariuszy spółki 80 047

       Przypadający na udziały mniejszości 2 537  
 

Aktualna sytuacja finansowa Grupy na podstawie sprawozdań sporządzonych zgodnie z MSSF 

 

Grupa Kapitałowa Getin Holding w okresie 6 miesięcy zakończonych 30.06.2006r. wypracowała zysk netto 

w wysokości 82 584 tys. zł, w tym zysk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 

80.047 tys. zł, zaś na udziały mniejszości 2.537 tys. zł.  

Największy wpływ na wynik Grupy miał zysk wypracowany przez GETIN Bank w okresie 6 miesięcy 

zakończonych 30.06.2006r. Wynik Getin Banku zgodnie z MSSF wyniósł 83.449 tys. zł.  

Wyniki jednostkowe wypracowane przez pozostałe spółki objęte konsolidacją metodą pełną w okresie 6 

miesięcy zakończonych 30.06.2006r. przedstawiają się następująco: 

• Getin Holding  - zysk netto w wysokości 46.185 tys. zł.  

• Carcade OOO – zysk netto w wysokości 1.099 tys. zł  

• Fiolet S.A. -  zysk netto na poziomie 1.921 tys. zł. 

• NOBLE Bank S.A. (dawniej Wschodni Bank Cukrownictwa S.A. z siedzibą w Lublinie; 

postanowieniem z dnia 08.06.2006r. Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do Rejestru Przedsiębiorców zmianę nazwy i siedziby 

Spółki na NOBLE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie.) -  zysk netto na poziomie 15.058 tys. zł. 

• Open Finance S.A. - zysk netto na poziomie 9.703 tys. zł. 

• Getin Raty S.A. - strata netto w wysokości 324 tys. zł.  

 

Wpływ na wynik skonsolidowany miały korekty transakcji przeprowadzone wewnątrz grupy: 

• Eliminacja transakcji sprzedaży Open Finance wewnatrz Grupy Getin Holding na kwotę 51.154 

tys. zł 

• Eliminacja zysku na sprzedaży Getin Raty do Getin Holding na kwotę 1.167 tys. zł 

• Korekta wyceny wpływów z windykacji na moment nabycia NOBLE Bank na kwotę 7.682 tys. 

zł 

• Eliminacja transakcji pomiędzy pośrednikami a Getin Bankiem na kwotę 12.204 tys. zł   
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3. Informacje o korektach z tytułu rezerw oraz o rezerwie i aktywach z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego. 

 

30.06.2006 31.03.2006 Zmiana
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 136 514 108 780 27 734
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 76 334 58 104 18 230
3. Rezerwy, w tym: 43 829 52 486 -8 657

Rezerwa na restrukturyzację 30 611 36 007 -5 396

Rezerwa na sprawy sporne 673 673 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne 280 287 -7

Rezerwa na udzielone zobowiązania i gwarancje 193 235 -42

Inne rezerwy 5 528 8 865 -3 337

Rezerwy na urlopy wypoczynkowe 2 720 3 350 -630

Rezerwy na pozostałe zobowiązania pracownicze 1 180 1 183 -3

Rezerwa na koszty do zapłacenia 2 644 1 886 758  

 

4. Informacje o dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów 
 

Odpisy aktualizujące wartość aktywów 30.06.2006 31.03.2006 Zmiana
Rzeczowe aktywa trwałe 407 409 -2

Wartości niematerialne i prawne 659 659 0

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 563 814 544 484 19 330

Należności z tytułu leasingu finansowego 4 154 4 064 90

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 15 079 15 137 -58

Pozostałe aktywa 6 540 6 599 -59

Razem odpisy aktualizujące wartość aktywów 590 653 571 352 19 301  
 

 

5. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy Kapitałowej Getin Holding 
w II kwartale 2006 r., wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących tych 
dokonań lub niepowodzeń. 
 

Działania Grupy Getin Holding SA w okresie II kwartału 2006r. ukierunkowane były na rozwijanie się na 

rynku usług finansowych oraz realizację strategii inwestycyjnej.  

 

Przejawem powyższego było: 

1. zwiększenie udziału w kapitale zakładowym GETIN Banku, jednostki zależnej Emitenta, do 

152.071.506 akcji stanowiących 99,29% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 152.071.506 

(99,29%) głosów na Walnym Zgromadzeniu GETIN Banku. 

2. podjęcie w dniu 07.04.2006r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał o: 

• podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie niższą niż 1 złoty i nie wyższą niż 22.483.776  

złotych w drodze emisji nie mniej niż 1 akcji i nie więcej niż 22.483.776 akcji serii K z prawem 

poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda. 

 

• podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 80.188.224 złote, w drodze emisji 80.188.224 akcji 

serii L, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda. Z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy. Akcje serii L przeznaczone zostały do objęcia w następujący sposób: 

(i) LC CORP B.V. z siedzibą w Amsterdamie obejmie 59.923.652 akcji 

serii L  i pokryje je wkładem niepieniężnym w postaci 5.853.353 akcji 

zwykłych, na okaziciela, w pełni opłaconych spółki Towarzystwo 
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Ubezpieczeń EUROPA S.A., z siedzibą we Wrocławiu, o wartości 

nominalnej 4,00 złote każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 

23.413.412 złotych i wartości, według wyceny Zarządu Getin Holding 

SA, 420.270.745, 40 złotych, 

(ii) Pan Leszek Czarnecki obejmie 20.264.572 akcji serii L  i pokryje je 

wkładem niepieniężnym w postaci 1.979.447 akcji zwykłych, na 

okaziciela, w pełni opłaconych spółki Towarzystwo Ubezpieczeń 

EUROPA S.A., z siedzibą we Wrocławiu, o wartości nominalnej 4,00 

złote każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 7.917.788 złotych i 

wartości, według wyceny Zarządu Getin Holding SA, 142.124.294,60 

złotych.  

 

Ważniejsze wydarzenia, o których Emitent informował raportami bieżącymi w okresie objętym raportem 

kwartalnym: 

1. raportem bieżącym nr 31/2006 z dnia 04.04.2006r. Emitent informował o powołaniu w dniu 03.04.2006r. 

przez Radę Nadzorczą Emitenta Pana Piotra Stępniaka do składu Zarządu na kolejną kadencję oraz powierzeniu 

mu funkcji Prezesa Zarządu.  

2. raportem bieżącym nr 32/2006 z dnia 04.04.2006r. Emitent informował o podjętych przez NOBLE Bank, 

działaniach zmierzających do realizacji kolejnych postanowień biznes planu złożonego przez Emitenta Komisji 

Nadzoru Bankowego w toku postępowania o zezwolenie na nabycie akcji NOBLE Bank („biznes plan”). 

NOBLE Bank zawarł w dniu 31.03.2006 r. umowę inwestycyjną dotyczącą Przedsięwzięcia, rozumianego jako 

utworzenie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („TFI”). Działalność założonego na podstawie 

powyższej umowy TFI będzie stanowiła komplementarne usługi do profilu NOBLE Bank, oferującego usługi 

private banking dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych  Przewidywany termin rozpoczęcia 

działalności TFI to wrzesień 2006. TFI będzie prowadzone w formie spółki akcyjnej, której przedmiotem 

działalności będzie: tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i 

odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym 

portfelem papierów wartościowych, zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, 

doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi, pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek 

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub 

tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych. Środki 

na opłacenie kapitału pochodzić będą z NOBLE Bank.  

 

3. raportem bieżącym nr 33/2006 z dnia 05.04.2006r. Emitent informował o nabyciu w dniach od 4 stycznia 

2006r. do 4 kwietnia 2006r. łącznie 7.353 akcji GETIN Bank za łączna kwotę 40.441,50 zł.  

 

4. raportem bieżącym nr 34/2006 z dnia 05.04.2006r. Emitent informował o zawarciu w dniu 31.03.2006 r. przez 

GETIN Bank z Powszechnym Domem Kredytowym we Wrocławiu S.A. (dalej „PDK”) umowy o wykup 

wierzytelności. Umowa zawarta została na okres od dnia 31.03.2006r. do dnia 21.04.2010r. Zgodnie z jej treścią 
PDK, jako Zbywca, zbył i przenióśł na GETIN Bank, jako Nabywcę, wierzytelności w wysokości 3.200.000,00 

PLN, a GETIN Bank wierzytelności te nabył.  

5. raportem bieżącym nr 35/2006 z dnia 06.04.2006r. Emitent podał do wiadomości treść Sprawozdania Zarządu 

sporządzonego w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji 

serii L, obejmowanych za wkłady niepieniężne.  

6. raportem bieżącym nr 36/2006 z dnia 06.04.2006r. Emitent informował o otrzymaniu w dniu 05.04.2006r. od 

GETIN Bank informacji, iż Sąd Gospodarczy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego postanowieniem z dnia 30.03.2006r. zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego GETIN Bank 

o kwotę 13.500.000 zł. poprzez emisję 10.000.000 akcji zwykłych imiennych serii U oraz o aktualnej wysokość 
kapitału zakładowego Getin Bank która wynosi 206.756.024,85 zł., ogólnej liczbie głosów wynikająca ze 

wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, która wynosi 

153.152.611, a także iż Emitent na dzień 6 kwietnia 2006r. posiada 152.062.775, co stanowi 99,29% kapitału 

zakładowego GETIN Banku i uprawnia do 152.062.775 (99,29%) głosów na Walnym Zgromadzeniu GETIN 

Bank. 
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7. raportami bieżącymi nr 37/2006 z dnia 07.04.2006r. oraz 38/2006 z dnia 13.04.2006r.  Emitent informował o 

treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 07.04.2006r. oraz o 

akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu.  

8. raportem bieżącym nr 39/2006 z dnia 13.04.2006r. oraz 43/2006 z dnia 21.04.2006r. Emitent informował o 

zawarciu przez GETIN Bank w dniu 12.04.2006 r. umów tworzących program emisji instrumentów dłużnych o 

wartości do 1.000.000.000. EURO, stanowiącej równowartość 3.920.300.000 PLN (dalej "Program"). Program 

zakłada, iż emitentem instrumentów dłużnych w ramach Programu będzie podmiot zależny GETIN Banku 

Spółka Getin Finance Public Limited Company z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania ("Getin Finance").  

Instrumenty dłużne wyemitowane w ramach Programu będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Londynie. W dniu 12.04.2006 został opublikowany w Wielkiej Brytanii prospekt emisyjny dotyczący Programu 

sporządzony przez Getin Finance. W ramach Programu GETIN Bank zawarł z Getin Finance umowę gwarancji 

określającą zasady gwarantowania przez GETIN Bank świadczeń wynikających z instrumentów dłużnych 

wyemitowanych przez Getin Finance, na mocy której GETIN Bank zobowiązał się do gwarantowania świadczeń 
na rzecz posiadaczy instrumentów dłużnych wynikających z instrumentów dłużnych emitowanych przez Getin 

Finance w ramach Programu do maksymalnej łącznej wysokości 1.000.000.000 EURO, co stanowi 

równowartość 3.920.300.000 PLN. Wysokość gwarancji będzie każdorazowo uzależniona od wartości 

niewykupionych instrumentów dłużnych wyemitowanych w poszczególnych transzach w ramach Programu. 

Gwarancja została udzielona na okres trwania Programu tzn. do momentu spłaty wszelkich zobowiązań z 

poszczególnych transz instrumentów dłużnych wyemitowanych w ramach Programu. W celu zabezpieczenia 

należności GETIN Bank z tytułu gwarancji Spółki zawarły w dniu 12.04. 2006 umowę ramową zobowiązującą 
do ustanawiania kaucji pieniężnej. Na podstawie tej umowy Getin Finance zobowiązał się do ustanawiania na 

rachunku GETIN Bank kaucji w rozumieniu art. 102 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe z 

wszelkich środków uzyskanych z tytułu emisji instrumentów dłużnych w ramach Programu.  

W dniu 20.04.2006r. w ramach powyższego Programu GETIN Bank poprzez Getin Finance dokonał emisji 

obligacji o wartości 150.000.000 EURO, stanowiących równowartość 584.115.000 PLN. W tym samym dniu 

GETIN Bank zawarł z Getin Finance umowę kaucji o wartości 149.145.000 EURO. Kaucja ustanowiona została 

na okres 2 lat i 5 dni. Równowartość kaucji wyniosła 580.785,544,50 PLN. W dniu 19.04.2006r. agencja 

Moody’s przyznała wyemitowanym obligacjom rating na poziomie Ba2, odnoszący się do całego Programu jak i 

do pierwszej transzy serii obligacji.  

 

9. raportem bieżącym nr 40/2006 z dnia 14.04.2006r. Emitent przekazał wykaz informacji przekazywanych 

przez Spółkę do publicznej widomości w 2005r.  

10. raportem bieżącym nr 41/2006 z dnia 14.04.2006r. Emitent poinformował o zawarciu w dniu 13.04.2006r. ze 

spółką LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie aneksu do umowy nabycia udziałów spółki Fiolet S.A. Zgodnie 

z aneksem termin płatności za akcje ustalony został na dzień 18.07.2006r.  

11. raportem bieżącym nr 42/2006 z dnia 14.04.2006r. Emitent poinformował o zawarciu w dniu 13.04.2006r. ze 

spółką ASK Investments S.A. z siedzibą w Luksemburgu aneksu do umowy zbycia akcji NOBLE Bank. Zgodnie 

z aneksem, warunek zawieszający umowy miał zostać spełniony w terminie 180 dni od dnia zawarcia umowy 

(lub w późniejszym terminie uzgodnionym przez strony).  

12. raportem bieżącym nr 44/2006 z dnia 27.04.2006r. Emitent przekazał do publicznej wiadomości treść opinii 

biegłego rewidenta o prawidłowości i rzetelności sprawozdania Zarządu sporządzonego w związku z 

podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii L obejmowanych w zamian za wkład 

niepieniężny w postaci akcji TU EUROPA S.A. z siedzibą we Wrocławiu.  

13. raportem bieżącym nr 45/2006 z dnia 09.05.2006r. Emitent poinformował o wynikach finansowych GETIN 

Banku osiągniętych po I kwartale 2006r.  

14. raportem bieżącym nr 46/2006 z dnia 09.05.2006r. Emitent informował o powzięciu informacji, iż Pan 

Leszek Czarnecki złożył z dniem 09.05.2006r. rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu GETIN Bank.  

15. raportem bieżącym nr 47/2006 z dnia 19.05.2006r. Emitent poinformował, iż w dniu 19.05.2006r. miało 

miejsce Zwyczajne Walne Zgromadzenie NOBLE Bank, które podjęło uchwałę zezwalającą na zbycie przez 

Emitenta na rzecz spółki ASK Investments S.A. z siedzibą w Luksemburgu 15.000.000 akcji imiennych 
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uprzywilejowanych serii G, NOBLE Banku stanowiących 7,49% kapitału zakładowego NOBLE Bank i dających 

prawo do 7,5% głosów na Walnym Zgromadzeniu NOBLE Bank.  

16. raportem bieżącym nr 48/2006 z dnia 19.05.2006r. Emitent poinformował, iż maksymalna cena emisyjna 

akcji serii K określona została przez Zarząd Emitenta na kwotę nie większą niż 8 PLN.  

17. raportem bieżącym nr 49/2006 z dnia 19.05.2006r. Emitent informował, iż w dniu 18.05.2006r. GETIN Bank 

zawarł z Raiffeisen Bank Polska S.A z siedzibą w Warszawie (dalej „Raiffeisen Bank”) oraz PKO Bank Polski 

S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „PKO BP”), zwane dalej łącznie „Bankami Uczestniczącymi” Umowę 
Bankowego Konsorcjum Kredytowego (dalej „Umowa Konsorcjum Bankowego”), której celem jest udzielenie 

Spółce „Arkady Wrocławskie” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Arkady Wrocławskie”) kredytu 

konsorcjalnego w łącznej kwocie 60.300.000 EUR, co stanowi równowartość 238.106.610 PLN. Jednocześnie w 

dniu 19.05.2006r. Banki Uczestniczące zawarły z Arkadami Wrocławskimi Umowę Kredytu Konsorcjalnego. 

Wypłata Kredytu konsorcjalnego będzie sfinansowana przez Banki Uczestniczące stosownie do ich udziału w 

zobowiązaniu Kredytowym. Zobowiązanie kredytowe GETIN Banku wynosi 20.300.000 EUR, co stanowi 

równowartość 80.158.610 PLN , tj. 33,66% Kredytu konsorcjalnego. 

 

18. raportem bieżącym nr 50/2006 z dnia 23.05.2006r. Emitent poinformował o otrzymaniu od Pana Leszka 

Czarneckiego pisma, w którym Pan Leszek Czarnecki, jako akcjonariusz Getin Holding S.A. reprezentujący 

bezpośrednio oraz pośrednio 67,86% akcji Getin Holding S.A. oświadcza, iż zamierza zbyć przysługujące mu 

prawa poboru do akcji serii K Getin Holding S.A oraz poinformował Spółkę, iż w przypadku, gdy planowane 

przez niego zbycie całości lub części praw poboru nie dojdzie do skutku, zamierza złożyć zapisy na akcje serii K 

w wykonaniu posiadanych praw poboru oraz ewentualnie na pozostałe akcje serii K, które zostaną nieobjęte w 

ramach prawa poboru.   

 

19. raportem bieżącym nr 51/2006 z dnia 29.05.2006r. Emitent poinformował o otrzymaniu uchwały Zarządu 

Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z dnia 26.05.2006r., zgodnie z którą Zarząd Krajowego 

Depozytu postanowił zarejestrować w dniu 29.05.2006r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 

535.328.000 jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii K Getin Holding S.A. o wartości 

nominalnej 1,00 zł. każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 3 NWZ Getin Holding S.A. z dnia 

07.04.2006r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K i nadać im kod 

PLGSPR000154.  

20. raportem bieżącym nr 52/2006 z dnia 29.05.2006r. Emitent podał do wiadomości planowane terminy 

realizacji oferty publicznej 22.483.776 akcji serii K z prawem poboru.  

21. raportem bieżącym nr 53/2006 z dnia 01.06.2006r. Emitent poinformował o publikacji prospektu emisyjnego 

sporządzonego w związku z publiczna ofertą 22.483.776 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości 

nominalnej 1 zł. każda, kierowanych do dotychczasowych akcjonariuszy Getin Holding S.A. i dopuszczeniem 

do obrotu na rynku regulowanym od 1 do 22.483.776 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 

1 zł. każda oraz 80.188.224 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł. każda, oferowanych 

Panu Leszkowi Czarneckiemu i Spółce LC Corp B.V. w zamian za aport w postaci 7.832.800 akcji zwykłych na 

okaziciela Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA S.A. we Wrocławiu, a także dopuszczeniem do obrotu na rynku 

regulowanym od 1do 22.483.776 Praw do Akcji serii K oraz 535.328.000 praw poboru do Akcji serii K.  

22. raportem bieżącym nr 54/2006 z dnia 05.06.2006r. Emitent poinformował o wynikach finansowych GETIN 

Banku oraz NOBLE Banku sporządzonych na dzień 31 maja 2006r.  

23. raportem bieżącym nr 55/2006 z dnia 05.06.2006r. Emitent poinformował, iż w związku z planami 

intensywnego rozwoju na rynkach zagranicznych oraz kontynuacją dynamicznego rozwoju spółek wchodzących 

w skład grupy kapitałowej Emitenta, zamierza podjąć działania celem przeprowadzenia znaczącej emisji akcji na 

rynku międzynarodowym. Emisja taka mogłaby nastąpić nie wcześniej niż pod koniec bieżącego roku.  

24. raportem bieżącym nr 56/2006 z dnia 07.06.2006r. Emitent poinformował, iż Zarząd Spółki ustalił cenę 
emisyjną akcji serii K, oferowanych w ramach wykonywania prawa poboru, w wysokości 1 zł. za każdą akcję.  

25. raportem bieżącym nr 57/2006 z dnia 07.06.2006r. Emitent poinformował o otrzymaniu Komunikatu 

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 07.06.2006r. dotyczącego notowania prawa 

poboru akcji serii K Emitenta. 
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26. raportami bieżącymi nr 58/2006 z dnia 07.06.2006r., nr 63/2006 z dnia 21.06.2006r. i 67/2006 z dnia 

30.06.2006r. Emitent informował kolejno o zwołaniu na dzień 30.06.2006r. Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia, projektach uchwał na ZWZ oraz uchwałach podjętych przez ZWZ Emitenta.  

27. raportem bieżącym nr 59/2006 z dnia 07.06.2006r. Emitent poinformował, iż otrzymał od Pana Leszka 

Czarneckiego pismo, w którym Pan Leszek Czarnecki poinformował spółkę, iż w związku z opublikowaniem 

ceny emisyjnej akcji serii K w wysokości 1 zł., wykona prawo poboru tych akcji oraz obejmie wszystkie 

nieobjęte akcje serii K bezpośrednio lub pośrednio przez podmiot zależny.  

 

28. raportem bieżącym nr 61/2006 z dnia 07.06.2006r. Emitent poinformował o otrzymaniu Uchwały nr 272/06 

Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 9 czerwca 2006r., zgodnie z którą Zarząd 

KDPW postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych  

a) od 1 do 22.483.776 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki Getin Holding S.A. o wartości 

nominalnej 1 zł. każda oraz oznaczyć je kodem PLGSPR000170, 

b) od 1 do 22.483.776 akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki Getin Holding S.A. o wartości nominalnej 1 

zł. każda, oraz oznaczyć je kodem PLGSPR000014. 

 

29. raportem bieżącym nr 62/2006 z dnia 07.06.2006r. Emitent poinformował o nabyciu w dniach od 18 

kwietnia  2006r. do 19 czerwca 2006r. łącznie 8.731 akcji GETIN Bank za łączna kwotę 48.020,50 zł 

 

30. raportem bieżącym nr 64/2006 z dnia 23.06.2006r. Emitent poinformował o wynikach zapisów na akcje serii 

K.  

 

31. raportem bieżącym nr 65/2006 z dnia 26.06.2006r. Emitent poinformował o powzięciu informacji o podjęciu 

przez Komisję  Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych w dniu 23.06.2006r. uchwały w przedmiocie 

wyrażenia sprzeciwu co do bezpośredniego nabycia akcji krajowego zakładu ubezpieczeń: Towarzystwa 

Ubezpieczeń EUROPA S.A. oraz pośredniego nabycia akcji krajowego zakładu ubezpieczeń: Towarzystwa 

Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółek i 50% udziału w kapitale zakładowym Spółek przez GETIN Holding S.A. 

 

32. raportem bieżącym nr 66/2006 z dnia 28.06.2006r. Emitent przekazał do publicznej wiadomości dokonaną 
przez Radę Nadzorczą Emitenta ocenę sytuacji Spółki oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej Emitenta.  

 

6. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających 
znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Getin Holding. 

Za czynniki i zdarzenia, które wywarły wpływ na wyniki finansowe Grupy Getin Holding  uznać należy:  

W przypadku Emitenta: 

1. Podjęcie w dniu 07.04.2006r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał o: 

 

• podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie niższą niż 1 złoty i nie wyższą niż 22.483.776 

złotych w drodze emisji nie mniej niż 1 akcji i nie więcej niż 22.483.776 akcji serii K z prawem 

poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda. 

 

• podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 80.188.224 złote, w drodze emisji 80.188.224 akcji 

serii L, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy. Akcje serii L przeznaczone zostały do objęcia w następujący sposób: 

(iii) LC CORP B.V. z siedzibą w Amsterdamie obejmie 59.923.652 akcji 

serii L  i pokryje je wkładem niepieniężnym w postaci 5.853.353 akcji 

zwykłych, na okaziciela, w pełni opłaconych spółki Towarzystwo 

Ubezpieczeń EUROPA S.A., z siedzibą we Wrocławiu, o wartości 

nominalnej 4,00 złote każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 

23.413.412 złotych i wartości, według wyceny Zarządu Getin Holding 

SA, 420.270.745, 40 złotych  
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(iv) Pan Leszek Czarnecki obejmie 20.264.572 akcji serii L  i pokryje je 

wkładem niepieniężnym w postaci 1.979.447 akcji zwykłych, na 

okaziciela, w pełni opłaconych spółki Towarzystwo Ubezpieczeń 

EUROPA S.A., z siedzibą we Wrocławiu, o wartości nominalnej 4,00 

złote każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 7.917.788 złotych i 

wartości, według wyceny Zarządu Getin Holding SA, 142.124.294,60 

złotych. 

2. zwiększenie udziału w kapitale zakładowym GETIN Banku do 152.071.506 akcji stanowiących 99,29% 

kapitału zakładowego oraz uprawniających do 152.071.506 (99,29%) głosów na Walnym Zgromadzeniu 

GETIN Banku.  

 

W przypadku GETIN Banku: 

1. podjęcie przez Walne Zgromadzenie GETIN Banku uchwały o podziale zysku za 2005r. i 

przeznaczeniu go na podwyższenie kapitału zapasowego o kwotę 81,2 mln. zł.   

2. w oparciu o otrzymane w styczniu 2006 roku pozytywne stanowisko Izby Skarbowej dotyczące 

możliwości zaliczania do kosztów podatkowych danego roku rezerw, dla których przesłanka 

uprawdopodabniająca nieściągalność (o których mowa w art. 16.2 ustawy o podatku dochodowym 

od osób prawnych) wystąpiła w latach wcześniejszych, Bank po dokonaniu przeglądu portfela 

kredytowego i rezerw w sytuacji straconej zaliczył do wyniku I półrocza ok. 17 mln zł z tytułu 

podatku dochodowego i odroczonego na kredyty, dla których zaistniała przesłanka 

uprawdopodabniająca o której mowa powyżej, a które nie uległy przedawnieniu oraz nie były 

włączone wcześniej ani do podatku dochodowego, ani odroczonego. Z kwoty tej na koniec czerwca 

2006 roku ok. 10,4 mln złotych znajdowało się na podatku odroczonym.  

3. wpływ środków z programu emisji euroobligacji dokonanej za pośrednictwem podmiotu zależnego 

Getin Finance Public Limited Company z siedzibą w Londynie w kwocie 149 mln EUR 

 

W przypadku NOBLE Banku:  

 

1. podjęcie działań zmierzających do realizacji kolejnych postanowień biznes planu złożonego przez Getin 

Holding Komisji Nadzoru Bankowego w toku postępowania o zezwolenie na nabycie akcji NOBLE Banku 

(„biznes plan”). NOBLE Bank zawarł w dniu 31.03.2006 r. umowę inwestycyjną dotyczącą 
Przedsięwzięcia, rozumianego jako utworzenie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („TFI”). 

Działalność założonego na podstawie powyższej umowy TFI będzie stanowiła komplementarne usługi do 

profilu NOBLE Bank, oferującego usługi private banking dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych  

Przewidywany termin rozpoczęcia działalności TFI to wrzesień 2006. TFI będzie prowadzone w formie 

spółki akcyjnej, której przedmiotem działalności będzie: tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie 

nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec 

osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych, zarządzanie cudzym 

pakietem papierów wartościowych na zlecenie, doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi, 

pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych 

przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, 

pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych. Środki na opłacenie kapitału pochodzić będą z 

NOBLE Banku.  

Na wyniki FIOLETU wpływ miało wejście w życie ustawy antylichwiarskiej, która ograniczyła sprzedaż 
kredytów gotówkowych, a także zamknięcie w maju b.r. oddziału Spółki w Krośnie spowodowane brakiem 

jego rentowności.  

Na wyniki GETIN Raty wpływ miała prowadzona od grudnia 2005r. intensywna budowa sieci sprzedaży 

bezpośredniej kart kredytowych. W stosunku do I kwartału 2006r. w II kwartale 2006r. zatrudnienie wzrosło  

o 35 osób i na dzień 30.06.2006r. wyniosło 275 osób.  

 

Głównym czynnikiem nieprzewidzianym w planie finansowym Carcade OOO mającym wpływ na jej 

wyniki było wprowadzenie przez władze Federacji Rosyjskiej zmian w ustawie dotyczącej podatku od 

środków trwałych.  
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7. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy w II 

kwartale 2006 r. 
 

Nie dotyczy Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. 

 
8. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów 

wartościowych. 
 

W dniu 20.04.2006r. w ramach programu emisji instrumentów dłużnych GETIN Bank poprzez swój podmiot 

zależny Getin Finance Public Limited Company z siedzibą w Londynie dokonał emisji obligacji o wartości 

150.000.000 EURO, stanowiących równowartość 584.115.000 PLN.  

 

Emitent w omawianym okresie sprawozdawczym dokonał: 

• w dniu 30.06.2006r. emisji obligacji zerokuponowych imiennych serii M o numerach od 1 do 11 o 

łącznej wartości nominalnej 11.853.230,07. Seria obligacji została w całości zaoferowana Towarzystwu 

Ubezpieczeń Europa S.A. Wpływy z emisji zostały przez Emitenta wykorzystane w całości na 

finansowanie statutowej działalności.  

• w dniu 30.06.2006r. emisji obligacji zerokuponowych imiennych serii N o numerach od 1 do 19 o 

łącznej wartości nominalnej 20.473.761,03. Seria obligacji została w całości zaoferowana Towarzystwu 

Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Wpływy z emisji zostały przez Emitenta wykorzystane w całości na 

finansowanie statutowej działalności.  

• w dniu 30.06.2006r. wykupu od Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu  11 

obligacji imiennych serii K wyemitowanych w dniu 01.12.2005r.  

• w dniu 30.06.2006r. wykupu od Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu  19 obligacji imiennych serii L wyemitowanych w dniu 01.12.2005r.  

• emisji nie mniej niż 1 akcji i nie więcej niż 22.483.776 akcji serii K z prawem poboru dla 

dotychczasowych akcjonariuszy, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda. 

• emisji 80.188.224 akcji serii L, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda z wyłączeniem prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje serii L przeznaczone zostały do objęcia w następujący sposób: 

(i) LC CORP B.V. z siedzibą w Amsterdamie obejmie 59.923.652 akcji serii L  i 

pokryje je wkładem niepieniężnym w postaci 5.853.353 akcji zwykłych, na 

okaziciela, w pełni opłaconych spółki Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA S.A., 

z siedzibą we Wrocławiu, o wartości nominalnej 4,00 złote każda, tj. o łącznej 

wartości nominalnej 23.413.412 złotych i wartości, według wyceny Zarządu 

Getin Holding SA, 420.270.745, 40 złotych  

(ii) Pan Leszek Czarnecki obejmie 20.264.572 akcji serii L  i pokryje je wkładem 

niepieniężnym w postaci 1.979.447 akcji zwykłych, na okaziciela, w pełni 

opłaconych spółki Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA S.A., z siedzibą we 

Wrocławiu, o wartości nominalnej 4,00 złote każda, tj. o łącznej wartości 

nominalnej 7.917.788 złotych i wartości, według wyceny Zarządu Getin Holding 

SA, 142.124.294,60 złotych. 

 

 

Emitent nie wykupywał ani nie spłacał dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. 

Carcade OOO, Fiolet S.A., GETIN Raty oraz NOBLE Bank nie emitowały, nie wykupywały ani nie spłacały 

dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. 

 
9. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej w Grupie Getin Holding 

dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i 
uprzywilejowane. 

 

W omawianym okresie sprawozdawczym w Grupie Getin Holding SA nie były wypłacane dywidendy. 
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10. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu 30.06.2006 r., mogących w znaczący 
sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. 

 
W dniu 6 lipca 2006r. dokonane zostało przeniesienie własności łącznie z wszelkimi prawami i obowiązkami 

związanymi z 15.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii „G” NOBLE Bank o wartości nominalnej 1 

złoty każda, stanowiących 7,49% kapitału zakładowego NOBLE Bank i dających prawo do 7,5% głosów na 

Walnym Zgromadzeniu NOBLE Bank. W związku z powyższym na dzień przekazania raportu. Emitent posiada 

185.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii „G” NOBLE Bank stanowiących 92,41% udziału w 

kapitale zakładowym NOBLE Bank i uprawniających do 370.000.000 głosów (92,45%) na Walnym 

Zgromadzeniu NOBLE Bank. 

 

W dniu 17.07.2006r. Emitent złożył, w pierwszym terminie poboru, zapis na 1.986.053 akcje serii „W” 

emitowane przez GETIN Bank oraz dokonał wpłaty na akcje w wysokości 9.930.265 PLN.  

 
Wprowadzone od 01.07.2006r. ograniczenia dla klientów biorących kredyty hipoteczne w walutach obcych, 

mogą mieć wpływ na ilość zarówno wniosków kredytowych jaki i udzielanych kredytów przez Fiolet. Spółka 

Fiolet w dniu 31.07.2006r. zamknęła kolejny ze swoich oddziałów z siedzibą w Warszawie ze względu na brak 

perspektyw na jego rentowność.  

 
W dniu 07.08.2006r. Emitent skierował do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenie o 

zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 września 2006r. z porządkiem obrad 

obejmującym, między innymi, podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia 

Spółki z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L 

oraz podjęcia uchwał w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji 

warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy. Zgodnie z podjętą w 

kwietniu br. uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji akcji serii L, emisja ta miała zostać pokryta 

przez większościowych akcjonariuszy Spółki, LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie (dalej „LC Corp B.V.”) i 

Pana Leszka Czarneckiego w całości aportem w postaci akcji TU Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej 

„TU Europa”). W czerwcu 2006 r. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (dalej „KNUiFE”) 

wyraziła jednak sprzeciw wobec zamiaru nabycia przez Spółkę akcji TU Europa w drodze aportu. Pomimo 

złożenia przez Spółkę wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz z uwagi na przedłużającą się procedurę i 
niepewny wynik postępowania Zarząd w porozumieniu z LC Corp B.V. oraz Panem Leszkiem Czarneckim  

postanowił zrealizować zamierzone nabycie akcji TU Europa poprzez przeprowadzenie emisji gotówkowej i 

nabycie akcji TU Europa za środki pieniężne pozyskane z tej emisji, przy utrzymaniu dotychczasowych 

parametrów finansowych transakcji zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie w dniu 7 kwietnia bieżącego 

roku i w konsekwencji przy tożsamym efekcie ekonomicznym. 

Transakcja ma zostać przeprowadzona w kilku etapach. W pierwszym etapie Spółka zamierza wyemitować do 

70.000.000 akcji serii L. Celem emisji będzie zebranie środków pieniężnych na nabycie od LC Corp B.V. i Pana 

Leszka  Czarneckiego 7.832.800  akcji TU Europa stanowiących 99,46% kapitału zakładowego tej spółki. Nowa 

emisja zostanie skierowana do inwestorów kwalifikowanych na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych.  

Po przeprowadzeniu emisji akcji serii L nabycie 7.832.800 akcji TU Europa przez Spółkę nastąpi po cenie 

równej 71,6625 PLN za akcję, to jest po cenie wynikającej ze średniego parytetu wymiany akcji wynikającego z 

uchwały Walnego Zgromadzenia z 07.04.2006r. i będzie realizowane w dwóch etapach:  

� Bezpośrednio po emisji akcji, Spółka nabędzie 1.574.212 akcji stanowiących 19,99% ogólnej liczby 

akcji TU Europa,  

� Po uzyskaniu braku sprzeciwu KNUiFE Spółka nabędzie pozostałą część akcji TU Europa należących 

do LC Corp B.V. oraz Pana Leszka Czarneckiego, tj. 6.258. akcji stanowiących 79,4% ogólnej liczby 

akcji TU Europa.  

W przypadku zgłoszenia przez KNUiFE sprzeciwu co do nabycia pozostałych akcji TU Europa przez Spółkę 
środki z emisji akcji serii L Spółka przeznaczy na rozwój działalności na rynkach zagranicznych, oraz 

kontynuację dynamicznego rozwoju spółek wchodzących w skład grupy. 

W przypadku nabycia pozostałej części akcji TU Europa, Spółka przeprowadzi kolejną emisję akcji serii M 

skierowaną do Pana Leszka Czarneckiego oraz LC Corp B.V., w ramach której wyemituje 80.188.224 akcje 

Spółki po cenie 7 PLN (to jest taką samą liczbę akcji oraz po tej samej cenie co liczba akcji i cena ustalona w 

uchwale Walnego Zgromadzenia z 07.04.2006r.). Łączna wartość emisji wyniesie 561.317.568 PLN i będzie 

równa kwocie uzyskanej przez Pana Leszka Czarneckiego oraz LC Corp B.V. z tytułu sprzedaży akcji TU 

Europa. Zarząd oczekuje, że warunkiem nabycia akcji TU Europa od LC Corp B.V.  i Pana Leszka Czarneckiego 
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będzie ich zobowiązanie się w stosunku do Spółki do objęcia akcji serii M. Środki uzyskane z emisji akcji serii 

M posłużą Spółce do rozwoju działalności. 

W efekcie emisji akcji serii L i M Spółka wyemituje dodatkowo w stosunku do pierwotnych planów wyrażonych 

w Uchwale nr 4 Walnego Zgromadzenia z 07.04.2006r. do 70.000.000 akcji w wyniku czego planuje pozyskać 
nowy kapitał, który zostanie przeznaczony na rozwój działalności Spółki, na rynkach zagranicznych, oraz 

kontynuację dynamicznego rozwoju spółek wchodzących w skład grupy. 

Planowana emisja akcji serii L i M zostanie przeprowadzona w drodze warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego poprzez emisje warrantów subskrypcyjnych uprawniających inwestorów do objęcia akcji.  

Emitent przewiduje, że emisja akcji serii L zostanie przeprowadzona w IV kwartale 2006 roku, a wyżej opisany 

proces nabycia akcji TU Europa i emisja akcji serii M zakończy się do końca kwietnia 2007 r. 

W dniu 10.08.2006r. Emitent otrzymał decyzję KNUiFE z dnia 07.08.2006r. w przedmiocie utrzymania w mocy 

zaskarżonej przez Emitenta decyzji KNUiFE z dnia 23 czerwca 2006r. wyrażającej sprzeciw co do 

bezpośredniego nabycia akcji krajowego zakładu ubezpieczeń: Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA S.A. oraz 

pośredniego nabycia akcji krajowego zakładu ubezpieczeń: Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. 

w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu Spółek i 50% udziału w kapitale 

zakładowym Spółek przez GETIN Holding S.A. 

 
Dnia 03.08.2006r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta, uchwalone uchwałą nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 7 kwietnia 2006r. Aktualna wysokość kapitału zakładowego 

Emitenta wynosi 557.811.776 zł. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po 

zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 557.811.776 

 

 

11. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych 
Spółki, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. 

 

30.06.2006 31.12.2005

Zobowiazania warunkowe 1 485 130 244 038
        a) finansowe 829 347 224 897

        b) gwarancyjne 655 783 19 141

Aktywa warunkowe 324 923 242 738
        a) finansowe 190 002 160 400
        b) gwarancyjne 134 921 82 338

 

 

12. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek 
podlegających konsolidacji. 
 

W skład Grupy Kapitałowej Getin Holding na dzień 30.06.2006r. wchodzą następujące podmioty: 

• Getin Holding  S.A. 

• GETIN Bank  S.A. 

• Carcade OOO  

• GETIN Raty S.A.  

• Górnoślązak Sp. z o.o. 

• GETIN Leasing S.A. 

• Powszechny Dom Kredytowy S.A. 

• Fiolet S.A. 

• Open Finance S.A. 

• NOBLE Bank S.A.  

• Getin Finance PLC 

 

GBG Serwis Sp. z o.o. była jednostką zależną Grupy do dnia 22.01.2006 r., kiedy to nastąpiła sprzedaż tej 

spółki. 

 

W skład Grupy Kapitałowej wchodzą ponadto następujące jednostki podporządkowane nie objęte 

konsolidacją lub wyceną metodą praw własności. 

- BTG sp. z o.o. 
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- BR Real Nieruchomości S.A. 

- BP Telervis S.A. 

- KONWIN-Kruszwica sp. z o.o. 

 

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za II kwartał 2006 objęty został Getin Holding S.A. oraz 

następujące spółki Grupy Kapitałowej Getin Holding: 

 

 

Nazwa i siedziba Rodzaj działalności
Udział w kapitale 

zakładowym
Metoda 

konsolidacji

GETIN Bank S.A. z siedzibą w Katowicach usługi bankowe 99,29% pełna

Carcade OOO z siedzibą w Kaliningradzie (Federacja Rosyjska) leasing 60,00% pełna

GBG Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

ochrona osób i mienia, działalność 
usługowa 100,00%

1)
pełna

GETIN Raty S.A. z siedzibą w Będzinie leasing i pośrednictwo finansowe 100,00% pełna

Górnoślązak Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach działalność windykacyjna 49,00%
2)

praw własności

GETIN Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu działalność leasingowa 12,24% praw własności

Powszechny Dom Kredytowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu

pośrednictwo w zakresie usług 

finansowych 21,00% praw własności

Fiolet S.A.

pośrednictwo w zakresie usług 

finansowych i ubezpieczeniowych 60% pełna

Open Finance S.A. doradztwo finansowe 100%
3)

pełna

Noble Bank S.A. (dawniej Wschodni Bank Cukrownictwa S.A.) usługi bankowe 92,41%
4)

pełna

Getin Finance PLC z siedzibą w Wielkiej Brytanii usługi finansowe 100%
5)

pełna

4) udział w liczbie głosów wynosi 92,46%

5) 99.99% udziałów posiada Getin Bank S.A., 0.01% Getin Holding S.A.

1) – GBG Serwis Sp. z o.o. była spółką zależną do dnia 22.01.2006, kiedy to nastąpiła sprzedaż GBG Serwis Sp. z o.o. przez Getin Bank S.A., który posiadał 

100% udziałów GBG Serwis Sp. z o.o.

3) Noble Bank S.A. posiada 100% udziałów w Open Finance S.A.

2)   Górnoślązak Sp. z o.o. był spółką zależną do dnia 22.01.2006, kiedy to nastapiła sprzedaż GBG Serwis Sp. z o.o., który posiadał 49% udziałów 

Górnoślązak Spółka z o.o. Na dzień 31 marca 2006  GETIN Raty S.A. posiada 49% udziałów spółki Górnoślązak Sp.

 
 
13. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku 

połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy 
kapitałowej Emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i 
zaniechania działalności. 

 
  

W dniu 6 lipca 2006r. w wykonaniu umowy z dnia 25.01.2006r. dokonane zostało przeniesienie własności 

łącznie z wszelkimi prawami i obowiązkami związanymi z 15.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii 

„G” NOBLE Bank o wartości nominalnej 1 złoty każda, stanowiących 7,49% kapitału zakładowego NOBLE 

Bank i dających prawo do 7,5% głosów na Walnym Zgromadzeniu NOBLE Bank na rzecz spółki ASK 

Investments S.A. z siedzibą w Luksemburgu. W związku z powyższym na dzień przekazania raportu Emitent 

posiada 185.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii „G” NOBLE Bank stanowiących 92,41% udziału 

w kapitale zakładowym NOBLE Bank i uprawniających do 370.000.000 głosów (92,45%) na Walnym 

Zgromadzeniu NOBLE Bank. 

 

 
14. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych 

prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie 
kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. 

 
Zarząd Emitenta nie publikował prognoz finansowych.  

 

 

15. Podanie informacji dot. akcjonariuszy Spółki posiadających bezpośrednio lub 
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pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy na dzień przekazania raportu kwartalnego.  

 

 
AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO CO NAJMNIEJ 5% 
OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ 
PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO  

Lp

. Akcjonariusz 

Liczba 

posiadanych 

akcji 

Liczba głosów 

wynikająca z 

posiadanych 

akcji 

Udział  

procentowy 

w kapitale 

zakładowym 

Udział 

procentowy 

głosów w 

walnym 

zgromadzeniu  

1  Leszek Czarnecki bezpośrednio i pośrednio*  363.297.156 363.297.156 65,13% 65,13% 

 

w tym: 

LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie 297.893.088 297.893.088 53,40% 53,40% 

2 

 Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny 

BPH CU WBK  53.139.268 53.139.268 9,53% 9,53% 

 
* Pan Leszek Czarnecki posiada bezpośrednio 64.639.468 akcji, stanowiących 11,59% kapitału zakładowego i 11,59% 

udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu oraz pośrednio poprzez podmioty od siebie zależne Pan Leszek Czarnecki 

posiada 298.657.688 akcji stanowiących 53,54% kapitału zakładowego i 53,54% udziału w głosach na Walnym 

Zgromadzeniu. Podmiotami zależnymi bezpośrednio lub pośrednio od Pana Leszka Czarneckiego są Spółki LC Corp B.V. z 

siedzibą w Amsterdamie posiadająca 297.893.088 akcji stanowiących 53,40% kapitału zakładowego i 53,40% udziału w 

głosach na Walnym Zgromadzeniu oraz Spółka RB Investcom sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu posiadająca 764.600 akcji 

stanowiących 0,14% kapitału zakładowego i 0,14% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu. 

 

16. Informacja na temat zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji, które 
nastąpiły w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.  

 
Struktura własności znacznych pakietów akcji na dzień przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2006 

zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta: 

 

 

AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO CO NAJMNIEJ 5% 
OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ 
PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO  

Lp

. Akcjonariusz 

Liczba 

posiadanych 

akcji 

Liczba głosów 

wynikająca z 

posiadanych 

akcji 

Udział  

procentowy 

w kapitale 

zakładowym 

Udział 

procentowy 

głosów w 

walnym 

zgromadzeniu  

1  Leszek Czarnecki bezpośrednio i pośrednio*  363.297.156 363.297.156 67,86% 67,86% 

 

w tym: 

LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie 297.893.088 297.893.088 55,65% 55,65% 

2 

 Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny 

BPH CU WBK  53.139.268 53.139.268 9,93% 9,93% 

 
* Pan Leszek Czarnecki posiada bezpośrednio 64.639.468 akcji, stanowiących 12,07% kapitału zakładowego i 12,07% 

udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu oraz pośrednio poprzez podmioty od siebie zależne Pan Leszek Czarnecki 

posiada 298.657.688 akcji stanowiących 55,79% kapitału zakładowego i 55,79% udziału w głosach na Walnym 

Zgromadzeniu. Podmiotami zależnymi bezpośrednio lub pośrednio od Pana Leszka Czarneckiego są Spółki LC Corp B.V. z 

siedzibą w Amsterdamie posiadająca 297.893.088 akcji stanowiących 55,65% kapitału zakładowego i 55,65% udziału w 

głosach na Walnym Zgromadzeniu oraz Spółka RB Investcom sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu posiadająca 764.600 akcji 

stanowiących 0,14% kapitału zakładowego i 0,14% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu. 

 

 
Struktura własności znacznych pakietów akcji na dzień przekazania raportu kwartalnego za II kwartał 2006 

zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta: 
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AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO CO NAJMNIEJ 5% 
OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ 
PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO  

Lp

. Akcjonariusz 

Liczba 

posiadanych 

akcji 

Liczba głosów 

wynikająca z 

posiadanych 

akcji 

Udział  

procentowy 

w kapitale 

zakładowym 

Udział 

procentowy 

głosów w 

walnym 

zgromadzeniu  

1  Leszek Czarnecki bezpośrednio i pośrednio*  363.297.156 363.297.156 65,13% 65,13% 

 

w tym: 

LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie 297.893.088 297.893.088 53,40% 53,40% 

2 

 Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny 

BPH CU WBK  53.139.268 53.139.268 9,53% 9,53% 

 
* Pan Leszek Czarnecki posiada bezpośrednio 64.639.468 akcji, stanowiących 11,59% kapitału zakładowego i 11,59% 

udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu oraz pośrednio poprzez podmioty od siebie zależne Pan Leszek Czarnecki 

posiada 298.657.688 akcji stanowiących 53,54% kapitału zakładowego i 53,54% udziału w głosach na Walnym 

Zgromadzeniu. Podmiotami zależnymi bezpośrednio lub pośrednio od Pana Leszka Czarneckiego są Spółki LC Corp B.V. z 

siedzibą w Amsterdamie posiadająca 297.893.088 akcji stanowiących 53,40% kapitału zakładowego i 53,40% udziału w 

głosach na Walnym Zgromadzeniu oraz Spółka RB Investcom sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu posiadająca 764.600 akcji 

stanowiących 0,14% kapitału zakładowego i 0,14% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu. 

 

 
17. Zestawienie wszystkich zmian, jakie zaszły w okresie od przekazania poprzedniego 

raportu kwartalnego w stanie posiadania akcji lub uprawnień do tych akcji (opcji) 
Emitenta, posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółki, zgodnie z 
posiadanymi informacjami. 

 
Osoby nadzorujące, będące w posiadaniu akcji Emitenta - stan na dzień przekazania raportu 
kwartalnego za I Kwartał 2006: 
 
Rada Nadzorcza Getin Holding S.A.: 

         

1) Marek Grzegorzewicz - Członek Rady Nadzorczej – 161.273 akcji  

2) Jarosław Leszczyszyn – Członek Rady Nadzorczej – 24.570 akcji  

 
Osoby zarządzające, będące w posiadaniu akcji Emitenta - stan na dzień przekazania raportu 
kwartalnego za I kwartał 2006: 
 

Zarząd Getin Holding S.A.: 

 

1) Piotr Stępniak  –  Prezes Zarządu Spółki – 446.000 akcji  

2) Tomasz Mihułka – Prokurent – 7.000 akcji 

3) Małgorzata Głąbicka – Prokurent – 7.000 akcji  

 
 

Osoby nadzorujące, będące w posiadaniu akcji Emitenta - stan na dzień przekazania raportu 
kwartalnego za II Kwartał 2006: 
 
Rada Nadzorcza Getin Holding S.A.: 

         

1) Marek Grzegorzewicz - Członek Rady Nadzorczej – 161.273 akcji  

2) Jarosław Leszczyszyn – Członek Rady Nadzorczej – 24.570 akcji  

 

 
Osoby zarządzające, będące w posiadaniu akcji Emitenta - stan na dzień przekazania raportu 
kwartalnego za II kwartał 2006: 
 

Zarząd Getin Holding S.A.: 
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1) Piotr Stępniak  –  Prezes Zarządu Spółki – 446.000 akcji  

2) Tomasz Mihułka – Prokurent – 7.000 akcji 

3) Małgorzata Głąbicka – Prokurent – 7.000 akcji  

 
 
18. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem lub organem właściwym dla 

postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.  
 

Nie występuje postępowanie dotyczące zobowiązań oraz wierzytelności Emitenta lub jednostek od niego 

zależnych, 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 : 96.499.912,17 PLN 

 

Informacje o największym postępowaniu w zakresie zobowiązań: powodem w sprawie jest Spółka „Sonag” 

sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, pozwanym GETIN Bank S.A., pozew o zapłatę kwoty 32.188.986,40 zł. 

tytułem odszkodowania (szkoda rzeczywista oraz utracone korzyści) za nieudzielanie przez Bank 

Przemysłowy S.A. kredytu pomimo wydania promes kredytowych. Postępowanie wszczęte zostało w dniu 

15.09.2004r. Pozew został doręczony do oddziału GETIN Bank w Łodzi w dniu 08.06.2005r. Odpowiedź na 

pozew została złożona w dniu 21.06.2005r.  

Bank wniósł o oddalenie powództwa w całości. W ocenie Banku powództwo może zostać uwzględnione w 

zakresie poniesionej przez powoda szkody rzeczywistej związanej z kosztami udzielenia promes 

kredytowych, t.j. w kwocie ok. 150.000,00 PLN, w pozostałej części zaś powództwo powinno zostać 
oddalone.  

 

 

W grupie wierzytelności łączna wartość postępowań wynosi: 195.709.804,96 PLN 

 
Informacje o największym postępowaniu w zakresie wierzytelności: GETIN Bank S.A. przeciwko BP Real 

Nieruchomości S.A. w postępowaniu upadłościowym z możliwością układu. Postępowanie wszczęto 30 

kwietniu  2004r. Cała suma wierzytelności w kwocie 16.781.213,49 zł. objęta została układem.  

 

 

19. Informacja o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną transakcji 
z podmiotem powiązanym, jeżeli wartość tej transakcji lub wartość wszystkich 
zawartych z tym samym podmiotem transakcji w okresie od 01.01.2006r. do 
30.06.2006r. przekracza wyrażoną w złotych polskich równowartość kwoty 
500.000 euro, jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, 
zawieranymi na warunkach rynkowych. 

 
 

Łączna wartość transakcji zawartych w okresie od 01.01.2006r. do 30.06.2006 r. przez Emitenta lub 

jednostki od niego zależne z podmiotami powiązanymi, które nie były transakcjami typowymi i rutynowymi 

zawieranymi na warunkach rynkowych, wyniosła 726.649.654,53 zł.  

 

Informacja o transakcji o największej wartości zawartej w II kwartale 2006 r., będącej jednocześnie 

transakcją o największej wartości zawartą od początku roku: 

W dniu 20 kwietnia 2006r. GETIN Bank zawarł ze swoim podmiotem zależnym Spółką Getin Finance 

Public Limited Company z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania ("Getin Finance PLC"), umowę kaucji                

o wartości 149.145.000 EUR. Kaucja ustanowiona została na okres 2 lat i 5 dni na zabezpieczenie 

ewentualnych roszczeń Getin Banku S.A. wobec Getin Finance PLC z tytułu gwarancji udzielonej Getin 

Finance PLC przez Getin Bank, w związku z emisją I transzy obligacji w ramach programu emisji obligacji 

na rynkach międzynarodowych. Równowartość kaucji według średniego kursu ustalonego przez Narodowy 

Bank Polski dla waluty EURO wyniosła na dzień zawarcia umowy 580.785.544,50 PLN. 
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20. 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. 

 

GETIN Bank w ramach programu emisji instrumentów dłużnych o wartości do 1.000.000.000. (jednego 

miliarda) EURO, co stanowi równowartość 3.920.300.000 PLN ("Program"), których emitentem jest spółka 

specjalnego przeznaczenia Getin Finance Public Limited Company z siedzibą w Londynie, Wielka 

Brytania ("Getin Finance"), zależna od Getin Banku, zawarł w dniu 12 kwietnia 2006 r. umowę gwarancji 

określającej zasady gwarantowania przez Getin Bank świadczeń wynikających z instrumentów dłużnych 

wyemitowanych przez Getin Finance ("Umowa Gwarancji"). 

 

Na mocy Umowy Gwarancji Getin Bank zobowiązał się do gwarantowania świadczeń na rzecz posiadaczy 

instrumentów dłużnych wynikających z instrumentów dłużnych emitowanych przez Getin Finance w 

ramach Programu do maksymalnej łącznej wysokości 1.000.000.000 (jednego miliarda) EURO, co stanowi 

równowartość 3.920.300.000 PLN ("Gwarancja"). 

Wysokość Gwarancji jest każdorazowo uzależniona od wartości niewykupionych instrumentów dłużnych 

wyemitowanych w poszczególnych transzach w ramach Programu. 

 

Gwarancja została udzielona na okres trwania Programu tzn. do momentu spłaty wszelkich zobowiązań z 

poszczególnych transz instrumentów dłużnych wyemitowanych w ramach Programu. W celu 

zabezpieczenia należności Getin Bank z tytułu gwarancji Getin Finance zawarł z Getin Bank w dniu 12 

kwietnia 2006 Umowę ramową zobowiązującą do ustanawiania kaucji pieniężnej. Na podstawie tej umowy 

Getin Finance zobowiązał się do ustanawiania na rachunku Getin Bank kaucji w rozumieniu art. 102 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe z wszelkich środków uzyskanych z tytułu emisji 

instrumentów dłużnych w ramach Programu. Getin Bank będzie miał prawo do zaspokojenia się z kaucji w 

razie dokonania wypłat z tytułu Gwarancji na rzecz posiadaczy instrumentów dłużnych zgodnie z 

warunkami Programu. Gwarancja została udzielona przez GETIN Bank nieodpłatnie. 

 

W dniu 20.04.2006r. Getin Finance dokonał emisji obligacji o wartości 150.000.000 Euro, co stanowi 

równowartość 584.115.000 PLN. W tym samym dniu GETIN Bank zawarł Getin Finance umowę kaucji o 

wartości 149.145.000 EUR. Kaucja ustanowiona została na okres 2 lat i 5 dni na zabezpieczenie 

ewentualnych roszczeń GETIN Banku wobec Getin Finance PLC z tytułu gwarancji udzielonej Getin 

Finance przez Getin Bank, w związku z emisją I transzy obligacji w ramach programu emisji obligacji na 

rynkach międzynarodowych. Równowartość kaucji według średniego kursu ustalonego przez Narodowy 

Bank Polski dla waluty EURO wyniosła na dzień zawarcia umowy 580.785.544,50 PLN. W związku z 

powyższym kwota gwarancji udzielonej przez GETIN Bank dla Getin Finance w omawianym okresie 

wynosi 149.145.000 EUR, co stanowi równowartość  580.785.544,50 PLN. 

 

 

 

21. 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 Emitenta 

wpływać działalność GETIN Banku i NOBLE Banku a także rozwój projektów związanych z inwestycjami 

w sektor finansowy w Polsce i na rynkach międzynarodowych 

Na wyniki finansowe wpływ będzie miała również planowana przez Emitenta emisja akcji serii L i M, z 

której wpływy planowane są na przełomie II i III kwartału 2007r.  

 

 
 

22. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji 
kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz 
informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez 
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Emitenta.  
 

W omawianym okresie sprawozdawczym w Grupie Kapitałowej nie wystąpiły zdarzenia istotne dla oceny 

sytuacji kadrowej majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz zdarzenia, które są istotne 

dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta 

 

23. Przychody i wyniki przypadające na poszczególne segmenty działalności. 
 
• Segmenty branżowe 
Działalność operacyjną Grupy Kapitałowej podzielono w II kwartale 2006 roku na trzy główne segmenty: 

Segment Usług Bankowych, Segment Leasingowi, Segment Pośrednictwa Finansowego. 

 

Segment Usług Bankowych obejmuje usługi z zakresu udzielania kredytów i pożyczek, gwarancji  

i poręczeń, przyjmowania depozytów. 

Segment Usługi Leasingowe obejmuje usługi z zakresu czasowego oddania (przekazania) przedmiotu 

leasingu przez jeden podmiot drugiemu, w zamian za okresowe płatności. 

Segment Pośrednictwa Finansowego obejmuje sprzedaż produktów i usług banków, towarzystw 

ubezpieczeniowych oraz funduszy inwestycyjnych. 

 

Ceny wewnętrzne w transakcjach pomiędzy segmentami są zbliżone do cen rynkowych. 

 

• Segmenty geograficzne  
Grupa prowadzi swoją działalność głównie na terenie Polski południowej (segment usług bankowych, 

pośrednictwa finansowego) i Federacji Rosyjskiej (segment usług leasingowych), a segmenty geograficzne 

pokrywają się z segmentami branżowymi.  

Działalność spółek Grupy na terenie Polski nie wykazuje regionalnego zróżnicowania w zakresie ryzyka i 

poziomu zwrotu z poniesionych nakładów inwestycyjnych.  

 

Okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2006 
roku Usługi 

bankowe
Usługi 

Leasingowe

Usługi 
Pośrednictwa 
Finansowego

Razem 
segmenty Wyłączenia

Razem 
Grupa 

Kapitałow
a

tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN

Przychody

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 334 061 23 249 39 313 396 623 396 623

Sprzedaż między segmentami 6 175 20 039 26 214 (26 214)

Przychody segmentu ogółem 340 236 23 249 59 352 422 837 (26 214) 396 623

Wynik segmentu

Wynik segmentu 80 848 1 749 14 242 96 839 (12 274) 84 565

Koszty/przychody  nieprzypisane 3 796

Wynik z działalności operacyjnej 88 361

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych -

Zysk/strata ze zbycia inwestycji (123)

Zysk przed opodatkowaniem i udziałami mniejszości 88 238

Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe) (5 654)

Zysk netto za rok obrotowy 82 584  
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Okres 6 miesięcy  zakończony dnia 30 czerwca 2005 
roku Usługi 

bankowe
Usługi 

Leasingowe

Usługi 
Pośrednictwa 
Finansowego

Razem 
segmenty Wyłączenia

Razem 
Grupa 

Kapitałow
a

tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN

Przychody

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 241 257 13 724 254 981 254 981

Sprzedaż między segmentami 2 168 2 168 (2 168)

Przychody segmentu ogółem 243 425 13 724 257 149 (2 168) 254 981

Wynik segmentu

Wynik segmentu 41 279 1 606 42 885 (37) 42 848

Koszty/przychody  nieprzypisane 2 027

Wynik z działalności operacyjnej 40 821

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych (426)

Zysk/strata ze zbycia inwestycji -

Zysk przed opodatkowaniem i udziałami mniejszości 40 395

Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe) (8 372)

Zysk netto za rok obrotowy 32 023  
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SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. 

za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2006 roku 
 

BILANS 30.06.2006
tys. PLN

31.12.2005
tys. PLN

AKTYWA
I. Aktywa trwałe 1 061 264 1 025 770
Rzeczowe aktywa trwałe 863 1 187

Nieruchomości inwestycyjne 0 0

Wartości niematerialne 92 118

Inwestycje w udziały i akcje 1 060 053 1 022 302

Należności długoterminowe 0 0

Pozostałe aktywa finansowe 0 0

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 256 2 163

Pozostałe aktywa 0 0

II. Aktywa obrotowe 29 979 9 413
Zapasy 0 0

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 17 209 1 307

Pozostałe aktywa finansowe 77 80

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10 497 7 610

Pozostałe aktywa 2 196 416

AKTYWA RAZEM 1 091 243 1 035 183

PASYWA
Kapitał własny 1 032 014 982 881
Kapitał podstawowy 535 328 534 335

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 470 635 469 351

Pozostałe kapitały rezerwowe 1 969 1 298

Niepodzielony wynik finansowy -22 103 -22 867

Zysk roku bieżącego 46 185 764

Zobowiązania długoterminowe 1 1
Długoterminowe kredyty i pożyczki 0 0

Zobowiązania finansowe i pozostałe zobowiązania 0 0

Podatek odroczony 1 1

Długoterminowe rezerwy na zobowiązania 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 59 228 52 301
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 0 0

Zobowiązania finansowe i pozostałe zobowiązania 59 228 52 301

Zobowiązania z tytułu podatku bieżącego 0 0

Krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania 0 0

PASYWA RAZEM 1 091 243 1 035 183  
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

01.04.2006-
30.06.2006
tys. PLN

01.01.2006-
30.06.2006
tys. PLN

01.04.2005-
30.06.2005
tys. PLN

01.01.2005-
30.06.2005
tys. PLN

Przychody ze sprzedaży 193 413 500 1 802
    - Przychody ze sprzedaży produktów 193 413 486 879

    - Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 14 923

Koszt własny sprzedaży 91 181 163 1 101
    - Koszty sprzedanych produktów 91 181 140 189

    - Koszty sprzedanych towarów i materiałów 0 0 23 912

Zysk brutto ze sprzedaży 102 232 337 701

Koszty sprzedaży 0 0 0 0

Koszty ogólnego zarządu 1 488 3 300 1 773 3 797

Pozostałe przychody operacyjne 95 136 28 95

Pozostałe koszty operacyjne 85 120 98 130

Zysk z działalności operacyjnej -1 376 -3 052 -1 506 -3 131

Przychody finansowe 72 62 230 1 280 2 478
   - Dywidendy 0 0 0 0

   - Odsetki 111 330 381 838

   - Zysk ze zbycia inwestycji -38 61 900 0 0

   - Pozostałe -1 0 899 1 640

Koszty finansowe 508 1 274 464 888
   - Odsetki 507 1 150 458 882

   - Strata ze zbycia inwestycji 0 123 6 6

   - Pozostałe 1 1 0 0

Zysk brutto -1 812 57 904 -690 -1 541

Podatek dochodowy -17 11 719 271 537

Zysk netto -1 795 46 185 -961 -2 078
Zysk przypadający na jedna akcję (w zł) 0.00 0.09 0.00 -0.01

Rozwodniony zysk przypadający na jedna akcję (w zł) 0.00 0.09 0.00 -0.01  
 
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2006 roku 

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 
okres 6 miesięcy zakończony dnia 30.06.2006

Kapitał 

podstawowy

Nadwyżka ze 

sprzedaży akcji 

powyżej wartości 

nominalnej

Pozostałe 

kapitały 

rezerwowe

Niepodzielony 

wynik 

finansowy 

Zysk roku 

bieżącego

Kapitał 
własny 
ogółem

Na dzień 1 stycznia 2006 roku 534 335 469 351 1 298 -22 867 764 982 881

Zysk lub (strata) za okres 46 185 46 185
Przeniesienie wyniku z roku poprzedniego na 

pokrycie straty z lat ubiegłych 764 -764 0
Emisja akcji 993 1 390 2 383
Koszty emisji akcji -106 -106
Wypłata dywidendy 0
Opcje menedżerskie 671 671

Na dzień 30 czerwca 2006 roku 535 328 470 635 1 969 -22 103 46 185 1 032 014  
 
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2005 roku 

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 
okres 6 miesięcy zakończony dnia 30.06.2005

Kapitał 

podstawowy

Nadwyżka ze 

sprzedaży akcji 

powyżej wartości 

nominalnej

Pozostałe 

kapitały 

rezerwowe

Niepodzielony 

wynik 

finansowy 

Zysk roku 

bieżącego

Kapitał 
własny 
ogółem

Na dzień 1 stycznia 2005 roku 315 000 95 678 0 -24 227 -2 248 384 203

Zysk lub (strata) za okres -2 078 -2 078
Pokrycie straty z lat ubiegłych z kapitalu 

zapasowego

-3 608

1 360 2 248 0
Emisja akcji 114 335 234 387 348 722
Koszty emisji akcji -959 -959
Wypłata dywidendy 0
Opcje menedżerskie 0

Na dzień 30 czerwca 2005 roku 429 335 325 498 0 -22 867 -2 078 729 888  
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

01.01.2006-
30.06.2006
tys. PLN

01.01.2005-
30.06.2005
tys. PLN

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk/(strata) brutto 57 904 -1 541

Korekty o pozycje: -71 149 2 073

Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw 

własności

0 0

Amortyzacja 172 452

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0 -1 651

Odsetki i dywidendy, netto 1 150 -662

(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej -61 777 39

(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu należności -176 353

(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów 0 21

Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i 

pożyczek

223 6 840

Zmiana stanu pozostałych aktywów -1 777 -3 323

Zmiana stanu rezerw 0 0

Podatek dochodowy zapłacony -9 812 0

Pozostałe 848 4

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -13 245 532
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 34 128

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych -12 -484

Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych 0 0

Nabycie nieruchomości inwestycyjnych 0 0

Sprzedaż aktywów finansowych 85 000 401

Nabycie aktywów finansowych -60 210 -2 837

Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych 0 0

Dywidendy i odsetki otrzymane 4 658

Spłata udzielonych pożyczek 0 4 647

Udzielenie pożyczek 0 0

Pozostałe -764

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 24 052 2 513
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy z tytułu emisji akcji 2 383 0

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 0 0

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów 0 0

Spłata pożyczek/kredytów 0 0

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartosciowych 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych -10 000 0

Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej 0 0

Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym 0 0

Odsetki zapłacone -197 0

Pozostałe -106 -958

Środki pieniężne netto z działalności finansowej -7 920 -958
Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 887 2 087

Różnice kursowe netto 0 731

Środki pieniężne na początek okresu 7 610 5 989
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym 10 497 8 807
O ograniczonej możliwości dysponowania 75
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1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu sprawozdania (w 

szczególności informację o zmianach stosowanych zasad (polityki) 
rachunkowości).  

 
Zgodnie z uchwałą podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 07.04.2006 r. 

(Uchwała nr 6), począwszy od 1 stycznia 2005r. Spółka sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z 

Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 

Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji 

Europejskiej. Informacja ta została podana do publicznej wiadomości Raportem bieżącym nr 37/2006. 

 
Skrócone sprawozdanie finansowe za II kwartał 2006 roku zostało sporządzone zgodnie z zgodnie z 

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Przy sporządzeniu skróconego 

sprawozdania finansowego miał zastosowanie MSSF 1. Dane porównawcze zostały również przekształcone 

do zgodności z MSSF. 

Skrócone sprawozdanie finansowe Getin Holding za II kwartał 2006 roku sporządzone zostało za okresy: 3 

miesięcy zakończony 30 czerwca 2006 roku, 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2006  oraz na dzień 30 

czerwca 2006 roku i zawiera bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, 

rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową. 
Porównawcze dane finansowe do skróconego sprawozdania finansowego zawierają dane finansowe za 

okresy: 3 miesięcy zakończony 30 czerwca 2005, 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2005 oraz na dzień 31 

grudnia 2005. 

 

Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zasadami zastosowanymi przy sporządzeniu rocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Getin za rok zakończony 31 grudnia 2005 roku, 

opublikowanego w dniu  3 kwietnia 2006 roku. 

 

Wpływ przekształcenia sprawozdań z PZR na MSSF na aktywa netto i skonsolidowany zysk netto: 

Dane wykazane w  sprawozdaniu finansowym sporządzonym 
zgodnie z polskimi standardami rachunkowości

981 915 729 245 383 080 920 -1 599

Zastosowanie MSSF 1: 967 643 1 123 -156 -479

Korekta kosztów podwyższenia kapitału zakładowego -92 -205 -318 226 113

Korekta wyceny udziałów w podmiotach powiązanych

wyrażonych w walutach obcych 1307 1047 1779 -472 -732

Korekta podatku odroczonego -248 -199 -338 90 140

Dane wykazane w  sprawozdaniu finansowym sporządzonym 
zgodnie z MSSF 982 882 729 888 384 203 764 -2 078

Zysk netto za 
okres 6 miesięcy 
zakończony 30 
czerwca 2005

Kapitały własne  
na dzień 1 

stycznia 2005 

Kapitały własne 
na dzień 31 

grudnia 2005

Zysk netto za 
rok zakończony 
31 grudnia 2005

Kapitały własne 
na dzień 30 

czerwca 2005

                       
 
Wybrane dane finansowe 
Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego 

przeliczono na EURO wg następujących zasad: 

• Poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy 

Bank Polski obowiązujących na dzień 30.06.2006 w wysokości 4,0434 zł oraz na dzień 31.12.2005 

w wysokości 3,8598 zł, 

• Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według 

kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank 

Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okres 6 miesięcy zakończony dnia 

30.06.2006 oraz 30.06.2005r. (odpowiednio: 3,9002 zł oraz 4,0805 zł). 
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2. Informacje o korektach z tytułu rezerw oraz o rezerwie i aktywach z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego. 

 

30.06.2006 31.03.2006 Zmiana
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 256 239 17
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 2 -1
3. Rezerwy, w tym: 547 205 342

Rezerwy na urlopy wypoczynkowe 32 32 0

Rezerwa na koszty do zapłacenia 515 173 342  

3. Informacje o dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników 
aktywów. 

 
Odpisy aktualizujące wartość aktywów 30.06.2006 31.03.2006 Zmiana
Rzeczowe aktywa trwałe 347 347 0

Wartości niematerialne i prawne 659 659 0

Należności krótkoterminowe 98 107 -9

Razem odpisy aktualizujące wartość aktywów 1104 1 113 -9
 

 

4. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej 
publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników 
zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników 
prognozowanych. 

  

Nie dotyczy, Zarząd nie publikował prognoz na rok 2006. 

 

5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez 
podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze 
wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego 
udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich 
procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. 

 

 
AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO CO NAJMNIEJ 5% 
OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ 
PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO  

Lp

. Akcjonariusz 

Liczba 

posiadanych 

akcji 

Liczba głosów 

wynikająca z 

posiadanych 

akcji 

Udział  

procentowy 

w kapitale 

zakładowym 

Udział 

procentowy 

głosów w 

walnym 

zgromadzeniu  

1  Leszek Czarnecki bezpośrednio i pośrednio*  363.297.156 363.297.156 65,13% 65,13% 

 

w tym: 

LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie 297.893.088 297.893.088 53,40% 53,40% 

2 

 Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny 

BPH CU WBK  53.139.268 53.139.268 9,53% 9,53% 

 

* Pan Leszek Czarnecki posiada bezpośrednio 64.639.468 akcji, stanowiących 11,59% kapitału zakładowego i 11,59% 

udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu oraz pośrednio poprzez podmioty od siebie zależne Pan Leszek Czarnecki 

posiada 298.657.688 akcji stanowiących 53,54% kapitału zakładowego i 53,54% udziału w głosach na Walnym 

Zgromadzeniu. Podmiotami zależnymi bezpośrednio lub pośrednio od Pana Leszka Czarneckiego są Spółki LC Corp B.V. z 

siedzibą w Amsterdamie posiadająca 297.893.088 akcji stanowiących 53,40% kapitału zakładowego i 53,40% udziału w 

głosach na Walnym Zgromadzeniu oraz Spółka RB Investcom sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu posiadająca 764.600 akcji 

stanowiących 0,14% kapitału zakładowego i 0,14% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu. 
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6. Informacja na temat zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji, 
które nastąpiły w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.  

 
Struktura własności znacznych pakietów akcji na dzień przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2006 

zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta: 

 

 

AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO CO NAJMNIEJ 5% 
OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ 
PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO  

Lp

. Akcjonariusz 

Liczba 

posiadanych 

akcji 

Liczba głosów 

wynikająca z 

posiadanych 

akcji 

Udział  

procentowy 

w kapitale 

zakładowym 

Udział 

procentowy 

głosów w 

walnym 

zgromadzeniu  

1  Leszek Czarnecki bezpośrednio i pośrednio*  363.297.156 363.297.156 67,86% 67,86% 

 

w tym: 

LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie 297.893.088 297.893.088 55,65% 55,65% 

2 

 Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny 

BPH CU WBK  53.139.268 53.139.268 9,93% 9,93% 

 
* Pan Leszek Czarnecki posiada bezpośrednio 64.639.468 akcji, stanowiących 12,07% kapitału zakładowego i 12,07% 

udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu oraz pośrednio poprzez podmioty od siebie zależne Pan Leszek Czarnecki 

posiada 298.657.688 akcji stanowiących 55,79% kapitału zakładowego i 55,79% udziału w głosach na Walnym 

Zgromadzeniu. Podmiotami zależnymi bezpośrednio lub pośrednio od Pana Leszka Czarneckiego są Spółki LC Corp B.V. z 

siedzibą w Amsterdamie posiadająca 297.893.088 akcji stanowiących 55,65% kapitału zakładowego i 55,65% udziału w 

głosach na Walnym Zgromadzeniu oraz Spółka RB Investcom sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu posiadająca 764.600 akcji 

stanowiących 0,14% kapitału zakładowego i 0,14% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu. 

 

 
Struktura własności znacznych pakietów akcji na dzień przekazania raportu kwartalnego za II kwartał 2006 

zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta: 

 

 
AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO CO NAJMNIEJ 5% 
OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ 
PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO  

Lp

. Akcjonariusz 

Liczba 

posiadanych 

akcji 

Liczba głosów 

wynikająca z 

posiadanych 

akcji 

Udział  

procentowy 

w kapitale 

zakładowym 

Udział 

procentowy 

głosów w 

walnym 

zgromadzeniu  

1  Leszek Czarnecki bezpośrednio i pośrednio*  363.297.156 363.297.156 65,13% 65,13% 

 

w tym: 

LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie 297.893.088 297.893.088 53,40% 53,40% 

2 

 Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny 

BPH CU WBK  53.139.268 53.139.268 9,53% 9,53% 

 
* Pan Leszek Czarnecki posiada bezpośrednio 64.639.468 akcji, stanowiących 11,59% kapitału zakładowego i 

11,59% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu oraz pośrednio poprzez podmioty od siebie zależne Pan 

Leszek Czarnecki posiada 298.657.688 akcji stanowiących 53,54% kapitału zakładowego i 53,54% udziału w 

głosach na Walnym Zgromadzeniu. Podmiotami zależnymi bezpośrednio lub pośrednio od Pana Leszka 

Czarneckiego są Spółki LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie posiadająca 297.893.088 akcji stanowiących 

53,40% kapitału zakładowego i 53,40% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu oraz Spółka RB 

Investcom sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu posiadająca 764.600 akcji stanowiących 0,14% kapitału 

zakładowego i 0,14% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu. 

 
 

 
7. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich 
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(opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta, zgodnie z posiadanymi 
przez Emitenta informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu 
kwartalnego. 

 
Osoby nadzorujące, będące w posiadaniu akcji Emitenta - stan na dzień przekazania raportu 
kwartalnego za I Kwartał 2006: 
 
Rada Nadzorcza Getin Holding S.A.: 

         

3) Marek Grzegorzewicz - Członek Rady Nadzorczej – 161.273 akcji  

4) Jarosław Leszczyszyn – Członek Rady Nadzorczej – 24.570 akcji  

 
Osoby zarządzające, będące w posiadaniu akcji Emitenta - stan na dzień przekazania raportu 
kwartalnego za I kwartał 2006: 
 

Zarząd Getin Holding S.A.: 

 

4) Piotr Stępniak  –  Prezes Zarządu Spółki – 446.000 akcji  

5) Tomasz Mihułka – Prokurent – 7.000 akcji 

6) Małgorzata Głąbicka – Prokurent – 7.000 akcji  

 
 

Osoby nadzorujące, będące w posiadaniu akcji Emitenta - stan na dzień przekazania raportu 
kwartalnego za II Kwartał 2006: 
 
Rada Nadzorcza Getin Holding S.A.: 

         

3) Marek Grzegorzewicz - Członek Rady Nadzorczej – 161.273 akcji  

4) Jarosław Leszczyszyn – Członek Rady Nadzorczej – 24.570 akcji  

 

 
Osoby zarządzające, będące w posiadaniu akcji Emitenta - stan na dzień przekazania raportu 
kwartalnego za II kwartał 2006: 
 

Zarząd Getin Holding S.A.: 

 

4) Piotr Stępniak  –  Prezes Zarządu Spółki – 446.000 akcji  

5) Tomasz Mihułka – Prokurent – 7.000 akcji 

6) Małgorzata Głąbicka – Prokurent – 7.000 akcji  

 

 

8. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla 
postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. 

 

Nie występuje postępowanie dotyczące zobowiązań oraz wierzytelności Emitenta lub jednostek od niego 

zależnych, 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  96.499.912,17 PLN 

 

Informacje o największym postępowaniu w zakresie zobowiązań: powodem w sprawie jest Spółka „Sonag” 

sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, pozwanym GETIN Bank S.A., pozew o zapłatę kwoty 32.188.986,40 zł. 

tytułem odszkodowania (szkoda rzeczywista oraz utracone korzyści) za nieudzielanie przez Bank 

Przemysłowy S.A. kredytu pomimo wydania promes kredytowych. Postępowanie wszczęte zostało w dniu 

15.09.2004r. Pozew został doręczony do oddziału GETIN Bank w Łodzi w dniu 08.06.2005r. Odpowiedź na 

pozew została złożona w dniu 21.06.2005r.  
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Bank wniósł o oddalenie powództwa w całości. W ocenie Banku powództwo może zostać uwzględnione w 

zakresie poniesionej przez powoda szkody rzeczywistej związanej z kosztami udzielenia promes 

kredytowych, t.j. w kwocie ok. 150.000,00 PLN, w pozostałej części zaś powództwo powinno zostać 
oddalone.  

 

 

W grupie wierzytelności łączna wartość postępowań wynosi  195.709.804,96 PLN 

 
Informacje o największym postępowaniu w zakresie wierzytelności: GETIN Bank S.A. przeciwko BP Real 

Nieruchomości S.A. w postępowaniu upadłościowym z możliwością układu. Postępowanie wszczęto 30 

kwietniu  2004r. Cała suma wierzytelności w kwocie 16.781.213,49 zł. objęta została układem.  

 

 

9. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub 
wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji 
(łączna wartość transakcji od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną 
w złotych polskich równowartość kwoty 500.000 euro - jeżeli nie są one 
transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych. 

 
 

Łączna wartość transakcji zawartych w okresie od 01.01.2006r. do 30.06.2006 r. przez Emitenta lub 

jednostki od niego zależne z podmiotami powiązanymi, które nie były transakcjami typowymi i rutynowymi 

zawieranymi na warunkach rynkowych, wyniosła 726.649.654,53 zł.  

 

Informacja o transakcji o największej wartości zawartej w II kwartale 2006 r., będącej jednocześnie 

transakcją o największej wartości zawartą od początku roku: 

W dniu 20 kwietnia 2006r. GETIN Bank zawarł ze swoim podmiotem zależnym Spółką Getin Finance 

Public Limited Company z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania ("Getin Finance PLC"), umowę kaucji                

o wartości 149.145.000 EUR. Kaucja ustanowiona została na okres 2 lat i 5 dni na zabezpieczenie 

ewentualnych roszczeń Getin Banku S.A. wobec Getin Finance PLC z tytułu gwarancji udzielonej Getin 

Finance PLC przez Getin Bank, w związku z emisją I transzy obligacji w ramach programu emisji obligacji 

na rynkach międzynarodowych. Równowartość kaucji według średniego kursu ustalonego przez Narodowy 

Bank Polski dla waluty EURO wyniosła na dzień zawarcia umowy 580.785.544,50 PLN. 

 
10. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostki od niego zależne 

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 

 

GETIN Bank w ramach programu emisji instrumentów dłużnych o wartości do 1.000.000.000. (jednego 

miliarda) EURO, co stanowi równowartość 3.920.300.000 PLN ("Program"), których emitentem jest spółka 

specjalnego przeznaczenia Getin Finance Public Limited Company z siedzibą w Londynie, Wielka 

Brytania ("Getin Finance"), zależna od Getin Banku, zawarł w dniu 12 kwietnia 2006 r. umowę gwarancji 

określającej zasady gwarantowania przez Getin Bank świadczeń wynikających z instrumentów dłużnych 

wyemitowanych przez Getin Finance ("Umowa Gwarancji"). 

 

Na mocy Umowy Gwarancji Getin Bank zobowiązał się do gwarantowania świadczeń na rzecz posiadaczy 

instrumentów dłużnych wynikających z instrumentów dłużnych emitowanych przez Getin Finance w 

ramach Programu do maksymalnej łącznej wysokości 1.000.000.000 (jednego miliarda) EURO, co stanowi 

równowartość 3.920.300.000 PLN ("Gwarancja"). 

Wysokość Gwarancji jest każdorazowo uzależniona od wartości niewykupionych instrumentów dłużnych 

wyemitowanych w poszczególnych transzach w ramach Programu. 
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Gwarancja została udzielona na okres trwania Programu tzn. do momentu spłaty wszelkich zobowiązań z 

poszczególnych transz instrumentów dłużnych wyemitowanych w ramach Programu. W celu 

zabezpieczenia należności Getin Bank z tytułu gwarancji Getin Finance zawarł z Getin Bank w dniu 12 

kwietnia 2006 Umowę ramową zobowiązującą do ustanawiania kaucji pieniężnej. Na podstawie tej umowy 

Getin Finance zobowiązał się do ustanawiania na rachunku Getin Bank kaucji w rozumieniu art. 102 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe z wszelkich środków uzyskanych z tytułu emisji 

instrumentów dłużnych w ramach Programu. Getin Bank będzie miał prawo do zaspokojenia się z kaucji w 

razie dokonania wypłat z tytułu Gwarancji na rzecz posiadaczy instrumentów dłużnych zgodnie z 

warunkami Programu. Gwarancja została udzielona przez GETIN Bank nieodpłatnie. 

 

W dniu 20.04.2006r. Getin Finance dokonał emisji obligacji o wartości 150.000.000 Euro, co stanowi 

równowartość 584.115.000 PLN. W tym samym dniu GETIN Bank zawarł Getin Finance umowę kaucji o 

wartości 149.145.000 EUR. Kaucja ustanowiona została na okres 2 lat i 5 dni na zabezpieczenie 

ewentualnych roszczeń GETIN Banku wobec Getin Finance PLC z tytułu gwarancji udzielonej Getin 

Finance przez Getin Bank, w związku z emisją I transzy obligacji w ramach programu emisji obligacji na 

rynkach międzynarodowych. Równowartość kaucji według średniego kursu ustalonego przez Narodowy 

Bank Polski dla waluty EURO wyniosła na dzień zawarcia umowy 580.785.544,50 PLN. W związku z 

powyższym kwota gwarancji udzielonej przez GETIN Bank dla Getin Finance w omawianym okresie 

wynosi 149.145.000 EUR, co stanowi równowartość  580.785.544,50 PLN. 

. 

 

11. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji 
kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz 
informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez 
Emitenta. 

 

Nie występują.  

 

12. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte 
przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. 

 

 

Na wyniki finansowe wpływ będzie miała planowana przez Emitenta emisja akcji serii L i M, z której 

wpływy planowane są na przełomie II i III kwartału 2007r.  

 

 


