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Wyniki finansowe grupy 

Tytuł testowy 



64,0 mln PLN zysku netto1) za Q2’2013 

• wzrost wyniku o 48% w ciągu kwartału 

• x2,4 wzrost2) w ujęciu r/r, do poziomu 107,1 mln PLN zysku netto1) za półrocze 

 

Grupa Idea Bank Polska 

• prawie 2x wzrost zysku netto w ujęciu q/q, do poziomu 30,1 mln PLN za półrocze 

 

Grupa Carcade 

• ponad 1,6 mld PLN salda należności leasingowych i kredytowych 

 

Idea Bank Białoruś 

• drugi kwartał z rzędu Idea Bank najefektywniejszym bankiem na Białorusi 

 

Grupa Idea Bank Ukraina 

• dynamiczny wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych do poziomu 101,5 mln PLN w Q2’2013, co oznacza wzrost o 44,8% q/q 

 
1) … przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding 

2) … bez wpływu związanego ze sprzedażą Grupy TU Europa w H1’2012 w kwocie 455,2mln PLN  

 

Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 
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Grupa Getin Holding 



Wynik wypracowany przez trzy główne grupy biznesowe. 

Najwyższy 32% udział w wyniku odsetkowym utrzymuje Grupa Carcade, kontrybucję zwiększył również Białoruski Idea Bank do 29% a utrzymała Grupa Idea Bank Polska 22%. 

Prowizyjnie najefektywniejsza pozostaje Grupa Idea Bank Polska (60% rezultatów Grupy Getin Holding), wynik osiągnięto dzięki wysokiej sprzedaży produktów zawierających element ubezpieczeniowy. 

1) … przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding 

Struktura wyniku finansowego za kwartał i półrocze 
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Grupa Getin Holding 

Kontrybucja grup biznesowych do wyniku1) Grupy 
(mln PLN) 

- 

mln PLN   |   r/r H1'2013

Przychody z tytułu odsetek 664,2

Koszty z tytułu odsetek -407,0

Wynik z tytułu odsetek 257,2

Wynik z tytułu prowizji  i  opłat 220,3

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 55,2

Przychody operacyjne netto 532,7

Koszty działania -317,7

Koszty rezerw -73,5

Zysk (strata) brutto 141,5

Podatek dochodowy -24,4

Zysk (strata) netto 117,1

Udziały niekontrolujące -10,0

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 107,1

Q2'2013 Q1'2013
Q2'2013 / 

Q1'2013

334,7 329,5 +1,6%

-202,3 -204,7 -1,1%

132,3 124,8 +6,0%

119,1 101,2 +17,7%

29,4 25,8 +13,8%

280,9 251,9 +11,5%

-157,1 -160,6 -2,1%

-39,7 -33,8 +17,4%

84,0 57,5 +46,1%

-13,7 -10,7 +27,8%

70,3 46,8 +50,3%

-6,3 -3,7 +73,7%

64,0 43,1 +48,4%

30,1

30,1

13,7

27,1
7,5

7,5 -8,8
107,1

Idea Bank
Polska

Idea Bank
Białoruś

Idea Bank
Ukraina

Carcade MW Trade Holding Korekty
konsolidacyjne

Grupa Getin
Holding



ROE2) dwóch grup biznesowych od ponad roku utrzymuje się powyżej poziomu 20%: 

• 49,8% - Idea Bank Białoruś, 

• 22,5% - Grupa Carcade. 

Wszystkie grupy biznesowe poprawiły swoją efektywność kosztową (wyrażoną poziomem wskaźnika C/I) w ujęciu r/r, co przy rosnącym ryzyku rynkowym odzwierciedlonym w jakości portfela kredytowego  
i leasingowego pozwala utrzymać wysoki zwrot na kapitale. 

Saldo kredytów netto osiągnęło poziom 5,3 mld PLN (wzrost o 550 tys. PLN w ciągu kwartału) przy jednoczesnym wzroście salda depozytów do 6,1 mld PLN (wzrost o 413 tys. PLN w ciągu kwartału). 
Wskaźnik K/D na koniec czerwca wyniósł 87,2% (vs 84,2% na koniec 2012 roku). 

 

1) … przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding; bez wpływu związanego ze sprzedażą Grupy TU Europa w kwocie 455,2mln PLN  

2) ROE = iloraz urocznionego zysku netto oraz średniej wartości kapitałów 

 

Dynamiczny rozwój biznesu przy zachowaniu wysokiej efektywności 
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Grupa Getin Holding 

Aktywa  
(mln PLN) 

Kapitał własny  
(mln PLN) 

Zysk netto1)  
(mln PLN) 

7 628,0

+50,0%

11 441,3

2012-06-30 2013-06-30

1 869,0

+12,5%

2 102,3

2012-06-30 2013-06-30

43,8

x2,4

107,1

H1'2012 H1'2013



Wg. stanu na 30.06.2013 

Struktura Grupy Kapitałowej 
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Grupa Getin Holding 

Polska Rosja Białoruś Ukraina 



 

Bank roku 2013 wg Gazety Bankowej i PricewaterhouseCoopers 
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Prawie 2x wzrost zysku netto w ujęciu q/q (19,4 mln vs 10,7 mln PLN). 

Spadek kosztów administracyjnych trzeci kwartał z rzędu (97,8 mln w Q4’12; 82,2 mln Q1’12; 72,8 mln w Q2’13). 

Uruchomienie  

• platformy kredytowej online i pozyskanie tym kanałem 8 mln PLN miesięcznej produkcji, 

• darmowej księgowości online. 

Pozyskanie 25 tys. aktywnych rachunków. 

Start Lion’s Bank w maju 2013 roku. 

Tytuł banku roku oraz specjalne wyróżnienia za najwyższą dynamikę i najlepszą strukturę portfela w grupie banków o kapitałach 
własnych do 2 mld zł w konkursie Gazety Bankowej i PricewaterhouseCoopers. 

Grupa Idea Bank Polska 

POLSKA 

mln PLN   |   r/r H1'2013 H1'2012
H1'2013 / 

H1'2012

Przychody z tytułu odsetek 183,5 108,9 +68,5%

Koszty z tytułu odsetek -127,5 -76,8 +66,0%

Wynik z tytułu odsetek 56,0 32,1 +74,5%

Wynik z tytułu prowizji  i  opłat 132,1 84,9 +55,5%

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 20,0 0,5 x38,7

Przychody operacyjne netto 208,1 117,5 +77,0%

Koszty działania -155,0 -98,1 +58,0%

Koszty rezerw -20,4 -6,1 x3,4

Zysk (strata) brutto 32,7 13,4 x2,4

Podatek dochodowy -2,6 -2,7 -4,2%

Zysk (strata) netto 30,1 10,7 x2,8

Udziały niekontrolujące 0,0 -0,7 -100,0%

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 30,1 10,0 x3,0

mln PLN   2013-06-30 2012-06-30
2013-06-30 / 

2012-06-30

Należności od banków i instytucji finansowych 61,8 86,3 -28,3%

Kredyty 3 767,2 2 402,6 +56,8%

Należności z tytułu leasingu finansowego 246,0 0,0 +100,0%

Instrumenty finansowe 1 130,6 597,1 +89,4%

Wartości niematerialne 386,5 328,0 +17,8%

Rzeczowe aktywa trwałe 82,3 77,9 +5,7%

Pozostałe aktywa 712,9 277,2 x2,6

Aktywa razem 6 387,2 3 769,0 +69,5%

Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 775,7 179,5 x4,3

Depozyty 4 536,6 2 871,6 +58,0%

Zobowiązania z tytułu emisji  papierów dłużnych 165,4 0,0 +100,0%

Pozostałe zobowiązania 171,8 123,9 +38,7%

Kapitał własny 737,8 594,0 +24,2%

Zobowiązania i kapitał razem 6 387,2 3 769,0 +69,5%

Saldo kredytów i depozytów 
(mln PLN) 

Sprzedaż  
(mln PLN) 

684,0
545,1

189,5

288,4

119,2 187,0
15,4

34,0
1 008,1

+4,6%

1 054,5

H1'2012 H1'2013

2 402,6

3 767,2

2 402,6

+56,8%

3 767,2

2 871,6

+58,0%

4 536,6

2012-06-30 2013-06-30

Kredyty samochodowe 
Skupione wierzytelności 
Kredyty operacyjne 
Kredyty inwestycyjne Depozyty 

Kredyty 



 

W TOP3 pod względem sprzedaży leasingu w Rosji 
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Grupa Carcade 

ROSJA 

Wzrost sprzedaży leasingu (+20,4% q/q) pomimo zastoju na rynku sprzedaży nowych samochodów w Rosji. 

Rozwój finansowania na rynku lokalnym: 

• uplasowanie na rynku lokalnym emisji obligacji o wartości 1,5 mld RUB, 

• podniesienie ratingu przez agencję Fitch do poziomu BB- (w skali międzynarodowej) i A+ (w skali rosyjskiej). 

Kubanbank: 

• sprzedaż kredytów na zakup samochodu w Q2 osiągnęła poziom 64,3 mln PLN (+97,4% q/q), 

• spółka rozpoczęła finansowanie  Carcade poprzez wykup wierzytelności leasingowych. 

mln PLN   |   r/r H1'2013 H1'2012
H1'2013 / 

H1'2012

Przychody z tytułu odsetek 175,4 124,4 +41,0%

Koszty z tytułu odsetek -95,2 -54,4 +74,9%

Wynik z tytułu odsetek 80,3 70,0 +14,7%

Wynik z tytułu prowizji  i  opłat 24,0 13,3 +80,9%

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 17,0 11,7 +45,6%

Przychody operacyjne netto 121,3 95,0 +27,7%

Koszty działania -71,5 -62,0 +15,3%

Koszty rezerw -15,1 -3,8 x4,0

Zysk (strata) brutto 34,7 29,2 +19,0%

Podatek dochodowy -7,4 -5,6 +32,9%

Zysk (strata) netto 27,3 23,6 +15,7%

Udziały niekontrolujące -0,2 -0,1 +74,5%

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 27,1 23,5 +15,4%

mln PLN   2013-06-30 2012-06-30
2013-06-30 / 

2012-06-30

Należności od banków i instytucji finansowych 110,8 62,0 +78,6%

Kredyty 215,4 81,4 x2,6

Należności z tytułu leasingu finansowego 1 392,9 933,6 +49,2%

Wartości niematerialne 27,3 27,4 -0,4%

Rzeczowe aktywa trwałe 9,3 9,1 +2,5%

Pozostałe aktywa 139,2 111,6 +24,7%

Aktywa razem 1 894,9 1 225,2 +54,7%

Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 1 075,5 707,0 +52,1%

Depozyty 220,0 61,6 x3,6

Zobowiązania z tytułu emisji  papierów dłużnych 246,8 176,1 +40,1%

Pozostałe zobowiązania 99,1 80,9 +22,5%

Kapitał własny 253,5 199,5 +27,1%

Zobowiązania i kapitał razem 1 894,9 1 225,2 +54,7%

Saldo kredytów i depozytów w banku 
(mln PLN) 

Sprzedaż  
(mln PLN) 

608,0

869,2

43,2

96,9

653,3

+49,4%

976,1

H1'2012 H1'2013

81,4

215,4

81,4

x2,6

215,4

61,6

x3,6

220,0

2012-06-30 2013-06-30

Kredyty detaliczne 
Kredyty samochodowe 
Leasing Depozyty 

Kredyty 



 

Elastyczność w reakcji na zmiany rynkowe 
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Sprzedaż kredytów gotówkowych w samym Q2 wzrosła do poziomu 101,5 mln z 70,1 mln w Q1 (+44,8% q/q), 

• przesunięcie akcentu na sprzedaż kredytów gotówkowych związana jest ze stagnacją na rynku sprzedaży samochodów,  
która przenosi się na rynek kredytowy. 

Zysk netto Grupy w drugim kwartale wyniósł 8,1 mln PLN, co oznacza 46,2% wzrost w ujęciu q/q. 

Wskaźnik C/I w Q2 spadł poniżej 50% (47,5%; YTD 50,1%). 

#4 miejsce banku w sektorze pod względem dynamiki przyrostu salda kredytów dla osób fizycznych w H1’2013. 

Grupa Idea Bank Ukraina 

UKRAINA 

mln PLN   |   r/r H1'2013 H1'2012
H1'2013 / 

H1'2012

Przychody z tytułu odsetek 98,2 64,3 +52,8%

Koszty z tytułu odsetek -66,7 -41,0 +62,7%

Wynik z tytułu odsetek 31,5 23,3 +35,4%

Wynik z tytułu prowizji i  opłat 39,6 25,5 +55,2%

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 2,2 4,3 -47,9%

Przychody operacyjne netto 73,3 53,0 +38,2%

Koszty działania -36,8 -28,9 +27,2%

Koszty rezerw -19,1 -9,1 x2,1

Zysk (strata) brutto 17,5 15,1 +15,9%

Podatek dochodowy -3,8 -4,1 -7,0%

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 13,7 11,0 +24,4%

mln PLN   2013-06-30 2012-06-30
2013-06-30 / 

2012-06-30

Należności od banków i instytucji finansowych 42,7 25,4 +67,9%

Kredyty 818,3 613,6 +33,3%

Instrumenty finansowe 111,1 0,2 x455,3

Wartości niematerialne 7,6 2,4 x3,1

Rzeczowe aktywa trwałe 41,3 36,2 +14,1%

Pozostałe aktywa 68,6 72,6 -5,5%

Aktywa razem 1 089,6 750,5 +45,2%

Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 141,5 8,4 x16,8

Depozyty 737,6 558,4 +32,1%

Pozostałe zobowiązania 13,2 31,6 -58,3%

Kapitał własny 197,3 152,2 +29,6%

Zobowiązania i kapitał razem 1 089,6 750,5 +45,2%

Saldo kredytów i depozytów 
(mln PLN) 

Sprzedaż  
(mln PLN) 

88,1

171,6

118,9

101,618,6

45,2

225,6

+41,1%

318,3

H1'2012 H1'2013

613,6

818,3

613,6

+33,3%

818,3

558,4

+32,1%

737,6

2012-06-30 2013-06-30

Kredyty dla MSP 
Kredyty samochodowe 
Kredyty detaliczne Depozyty 

Kredyty 



 

Najefektywniejszy bank na Białorusi 
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Idea Bank Białoruś 

Utrzymanie zysku brutto na poziomie blisko 20 mln PLN (19,5 mln w Q2 vs 19,2 mln w Q1). 

Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia 95,5% udziałów Białoruskiego Banku Małego Biznesu; 

• szacowana wartość transakcji 4,8 mln EUR; 

• wartość portfela kredytowego banku to ok 16 mln EUR; 

• bank posiada 8 oddziałów. 

Rozszerzenie sieci dystrybucji o kolejne  15 mikro-oddziałów. Na koniec półrocza Bank dysponuje 40 oddziałami 
oraz 67 mikro-oddziałami. 

Idea uznana najefektywniejszym bankiem na Białorusi przez agencję „Business News” z wynikiem 80/93 pkt. 

Bank Roku 2012 wg. największego portalu na Białorusi „finance.tut.by”. 

BIAŁORUŚ 

Saldo kredytów i depozytów 
(mln PLN) 

Sprzedaż  
(mln PLN) 

mln PLN   |   r/r H1'2013 H1'2012
H1'2013 / 

H1'2012

Przychody z tytułu odsetek 174,1 80,4 x2,2

Koszty z tytułu odsetek -100,7 -47,8 x2,1

Wynik z tytułu odsetek 73,4 32,6 x2,3

Wynik z tytułu prowizji i  opłat 25,4 5,2 x4,9

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 1,6 -0,1  - 

Przychody operacyjne netto 100,4 37,8 x2,7

Koszty działania -42,8 -23,1 +85,3%

Koszty rezerw -18,9 -3,2 x6,0

Zysk (strata) brutto 38,7 11,5 x3,4

Podatek dochodowy -8,6 -3,0 x2,9

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 30,1 8,5 x3,5

mln PLN   2013-06-30 2012-06-30
2013-06-30 / 

2012-06-30

Należności od banków i instytucji finansowych 72,2 48,1 +50,1%

Kredyty 626,0 252,6 x2,5

Instrumenty finansowe 16,7 26,3 -36,3%

Wartości niematerialne 3,7 2,1 +76,8%

Rzeczowe aktywa trwałe 26,5 13,3 +99,5%

Pozostałe aktywa 108,4 79,0 +37,2%

Aktywa razem 853,5 421,4 x2,0

Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 30,6 26,9 +14,1%

Depozyty 650,0 280,7 x2,3

Zobowiązania z tytułu emisji  papierów dłużnych 12,8 27,4 -53,2%

Pozostałe zobowiązania 22,2 9,8 x2,3

Kapitał własny 137,9 76,6 +79,9%

Zobowiązania i kapitał razem 853,5 421,4 x2,0

169,5

438,6

22,3

12,6

194,2

x2,4

466,7

H1'2012 H1'2013

252,6

626,0

252,6

x2,5

626,0

280,7

x2,3

650,0

2012-06-30 2013-06-30

Kredyty dla MSP 
Kredyty samochodowe 
Kredyty detaliczne Depozyty 

Kredyty 



Niniejsza prezentacja (dalej „Prezentacja”) została przygotowana przez Getin Holding S.A. (dalej „Spółka”) i w żadnym przypadku nie może być traktowana 
jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności nie może być traktowana jako proponowanie nabycia papierów 
wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich 
papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki. Informacje 
zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie 
ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w 
Prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Spółka nie jest zobowiązana do 
podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w 
przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nie przewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub 
zamiary Spółki. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognozy, ani za wyraźne lub dorozumiane 
oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto ani Spółka, ani osoby działające 
w jej imieniu nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej 
przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny 
sposób w związku z informacjami stanowiącymi cześć niniejszej Prezentacji. Publikowanie przez Spółkę danych zawartych w niniejszej Prezentacji nie 
stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez Spółkę 
w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia nałożonego na Spółkę, jako 
spółkę publiczną, obowiązku informacyjnego. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Spółki, prognoz, zdarzeń jej 
dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków 
informacyjnych. 

*** 

Dane sprzedażowe i finansowe zawarte w niniejszej prezentacji zostały zaokrąglone do mln PLN i zaprezentowane z dokładnością do jednego miejsca  
po przecinku. Przyrosty / spadki wartości obliczone zostały w oparciu o dane wyrażone z dokładnością do tys. PLN. Wszelkiego rodzaju wskaźniki i zmiany  
ich wartości prezentowane są z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 

  

 

Zastrzeżenia prawne i kontakt do Relacji Inwestorskich 
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 Bartosz Jakubiak 
 IR Manager 

 b.jakubiak@getin.pl 
 +48 222 888 225 

Grupa Getin Holding 


