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Prezentacja wyników finansowych Grupy 
za 2020 rok
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Grupa Getin Holding

Sytuacja makroekonomiczna

KURSY WALUT PRZYJĘTE DO PRZELICZENIA WYNIKÓW SPÓŁEK

▪ spadek PKB w IV kw. na poziomie 0,5% vs -3,5% w III kwartale.
▪ inflacja w marcu wyniosła 8,5%.
▪ bezrobocie na koniec 2020 roku na poziomie 10,1% vs 7,3% w na koniec 2019 roku.
▪ 15 kwietnia br. NBU zdecydował o podwyższeniu stóp procentowych o 50 bps, do 

poziomu 7,5% 
▪ zagrożenie negatywnym rozwojem sytuacji na wschodzie – Rosja zgromadziła ogromne 

siły na granicy z Ukrainą.

▪ spadek PKB w IV kw. na poziomie 2,8% vs spadek o 1,5% w III kw
▪ inflacja w marcu wyniosła 3,2% (w ujęciu rocznym)
▪ stopa bezrobocia we lutym na poziomie 6,5% (vs 5,7% w lutym 2020)
▪ stopy procentowe na poziomie 0,1%.
▪ niepewna sytuacja polityczna i duże straty dla gospodarki spowodowane 3. 

falą Covid-19.

▪ rumuńska gospodarka odnotowała trzeci kwartał z rzędu na minusie. Spadek PKB
w IV kw. 2020 wyniósł 1,4%.

▪ w marcu odnotowano inflację na poziomie 3,1% vs 2,1% w grudniu 2020.
▪ bezrobocie w lutym br. wyniosło 5,7% vs 5,2% w grudniu 2020,
▪ ROBOR 3M od początku roku waha się w przedziale 2,01% - 1,59%.

Zapoczątkowany pod koniec 2020 roku trend spadkowy, z minimum na poziomie
1,53% w dniu 3 lutego.

POLSKA UKRAINA

RUMUNIA

Kursy walut 2020'12 2019'12 Y/Y

UAH 0,1326 0,1602 -17,2%

UAH średni 0,1439 0,1502 -4,2%

BYN 1,4295 1,8005 -20,6%

BYN średni 1,5952 1,8394 -13,3%

RON 0,9479 0,8901 +6,5%

RON średni 0,9239 0,9053 +2,1%



*Wpływ transakcji sprzedaży aktywów w Rosji na wynik Grupy Getin Holding wyniósł -228,1 mln PLN. Na kwotę tę składają się przychód ze sprzedaży Carcade w kwocie 154,9 mln PLN, dekonsolidacja aktywów netto jednostki wraz z wartością firmy na dzień sprzedaży na kwotę 
-210,1 mln PLN, przeniesienie różnic kursowych z przeliczenia jednostki, z kapitałów do RZiS, na kwotę -164,3 mln PLN oraz podatek dochodowy wynoszący -8,7 mln PLN. 3

Grupa Getin Holding

Struktura i dynamika składowych wyniku Grupy za 2020 rok

Wszystkie rynki zagraniczne na plusie - Zysk netto zagranicy za 
2020 rok wyniósł 95,7 mln PLN  vs 154,9 mln PLN w roku 
ubiegłym – efekt spowolnienia wywołanego przez COVID-19

 Akumulacja gotówki jako skutek aktywnej polityki 
dywidendowej i udanych transakcji M&A.

 Na dzień sprawozdawczy, stan zobowiązań krótkoterminowych 
Getin Holding wynosił 33,0 mln zł, zaś stan środków pieniężnych 
4,9 mln zł. W ocenie Zarządu proces delewaryzacji został 
zakończony, a ryzyko utraty płynności przez Spółkę jest niskie.

 Pozytywne rozstrzygnięcie sprawy Gminy Ostrowice – MWT 
oczekuje w br. wpływu z tego tytułu na kwotę 37 mln PLN.

 Przymusowa restrukturyzacja Idea Banku SA – wpływ na wynik 
skonsolidowany w kwocie -111,8 mln PLN i trudne do 
oszacowania skutki reputacyjne.

 Negatywny wpływ transakcji sprzedaży aktywów w Rosji na 
wynik skonsolidowany, w kwocie  -228,1 mln PLN* oraz 
aktualizacją wartością inwestycji w aktywa na Białorusi, w 
kwocie -84,6mln PLN

 COVID-19 - odczuwalne spowolnienie na wszystkich rynkach w 
2020 roku, a w efekcie niższa sprzedaż i pogorszenie jakości 
portfeli, oczekiwana poprawa w drugiej połowie 2021 roku.

mln PLN

2020 2019 2020 / 2019

Zagranica 95,7 154,9 -38,2%

Rosja 7,8 32,1 -75,7%

Białoruś 14,9 16,9 -12,2%

Ukraina 57,0 91,9 -38,0%

Rumunia 16,0 14,0 +14,2%

MW Trade -3,8 -2,1 +86,0%

Getin Holding -153,4 62,7  - 

Udziały niekontrolujące -1,8 18,0  - 

Pozostałe i korekty konsolidacyjne 140,5 -132,2  - 

Zysk (strata) netto CORE BUSINESS przyp. akcj. większ. 77,2 101,3 -23,8%

Wpływ sprzedaży Carcade (one off)* -228,1 0,0 -

Aktualizacja wartości aktywów na Białorusi (one off) -84,6 0,0

Wpływ przymusowej restrukturyzacji Idea Banku SA -111,8 0,0

Zysk (strata) netto przyp. akcjonariuszy większ. -347,3 101,3  - 
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Grupa Getin Holding

Przymusowa restrukturyzacja Grupy Idea Banku SA przez BFG

W dniu 31 grudnia 2020 roku, Getin Holding otrzymał informację o decyzji Bankowego Funduszu

Gwarancyjnego (BFG) z dnia 30 grudnia 2020 r. o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji Idea Bank S.A.

z siedzibą w Warszawie (Idea Bank), umorzeniu instrumentów kapitałowych Idea Banku, zastosowaniu

instrumentu przymusowej restrukturyzacji w postaci przejęcia przedsiębiorstwa i powołaniu administratora

Idea Banku S.A. w Warszawie

Decyzję tę, tj. zastosowanie przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Banku SA oceniamy jako

działania nie mające uzasadnienia faktyczną sytuacją Banku. Przeprowadzone przez nas analizy

wykazują brak spełnienia przesłanek do wdrożenia tak drastycznych narzędzi. W naszej ocenie,

działania restrukturyzacyjne w Grupie Idea Banku (GIB) pozwalały na uzyskanie trwałej rentowności

i stopniową odbudowę wskaźników wymaganych przez regulatora. Getin Holding podejmował szereg

działań mających na celu wzmocnienie kapitałowe GIB, czego dowodem jest chociażby udział w emisji

akcji Idea Banku, czy wsparcie zmian w strukturze Grupy prowadzonych w 2020 roku.

Zarząd Getin Holding skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

w celu dochodzenia praw Spółki jako większościowego akcjonariusza Idea Banku, a także w obronie

interesu pozostałych akcjonariuszy, zarówno Getin Holding, jak i Idea Bank.
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Grupa Getin Holding

Transakcje M&A

Getin Holding realizuje podejście oportunistyczne w odniesieniu do posiadanych aktywów.
W sytuacji zainteresowania inwestorów i przy możliwości uzyskania zwrotu z danego aktywa na satysfakcjonującym
poziomie, podejmowane są decyzje dotyczące kontynuacji rozmów z zainteresowanymi podmiotami.

W 1. kwartale 2020 roku Grupa przeprowadziła z sukcesem transakcję sprzedaży aktywów w Rosji. Cena
uzyskana za aktywa rosyjskie wyniosła 2 933,4 mln RUB (co stanowiło równowartość blisko 154,9 mln PLN).

Po dacie bilansowej, tj. w dniu 1 kwietnia br., zakończona została transakcja sprzedaży aktywów Grupy na
Białorusi. Uzyskana cena wyniosła 50,0 mln BYN (co stanowiło równowartość ponad 75,7 mln PLN)

W realizacji:

Zaawansowany proces sprzedaży aktywów Grupy w Rumunii w trakcie. Realizacja przy wsparciu
międzynarodowego banku inwestycyjnego Rothschild & Co.

Spółka rozpoczęła projekt M&A dotyczący aktywów na Ukrainie. Także w tym procesie zaangażowany jest
międzynarodowy bank inwestycyjny Rothschild & Co.

Szczegółowe informacje na temat przeprowadzonych transakcji sprzedaży aktywów, Spółka publikowała w kolejnych raportach bieżących,
a także w sprawozdaniu z działalności za 2020 rok.
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Segment :: UKRAINA

Bank super dochodowy, ale wyniki pod presją COVID-19

Segment :: UKRAINA

mln PLN mln UAH

Rachunek zysków i strat 2020 2019 2020 / 2019 2020 2019 2020 / 2019

Przychody z tytułu odsetek 279,6 294,4 -5,0% 1 942,9 1 959,3 -0,8%

Koszty z tytułu odsetek -76,3 -79,1 -3,6% -530,0 -526,7 +0,6%

Wynik z tytułu odsetek 203,3 215,2 -5,5% 1 412,9 1 432,6 -1,4%

Wynik z tytułu prowizji  i  opłat 49,1 78,5 -37,5% 341,0 522,2 -34,7%

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 8,1 9,9 -18,4% 56,2 66,0 -14,8%

Przychody operacyjne netto 260,4 303,6 -14,2% 1 810,0 2 020,9 -10,4%

Koszty działania -99,4 -94,1 +5,6% -691,0 -626,6 +10,3%

Koszty rezerw -91,6 -94,9 -3,5% -636,9 -631,8 +0,8%

Zysk (strata) brutto 69,4 114,6 -39,4% 482,2 762,5 -36,8%

Podatek dochodowy -12,4 -22,6 -45,4% -85,9 -150,7 -43,0%

Zysk (strata) netto 57,0 91,9 -38,0% 396,3 611,8 -35,2%

mln PLN mln UAH

Bilans 2020-12-31 2019-12-31
2020-12-31 / 

2019-12-31
2020-12-31 2019-12-31

2020-12-31 / 

2019-12-31

Kasa, środki w Banku Centralnym 13,9 40,1 -65,5% 104,5 250,4 -58,3%

Należności od banków i instytucji finansowych 45,6 40,5 +12,4% 343,6 253,0 +35,8%

Należności od klientów 505,7 665,3 -24,0% 3 814,0 4 153,1 -8,2%

Instrumenty finansowe 69,3 75,3 -7,9% 522,6 469,8 +11,2%

Rzeczowe aktywa trwałe 21,6 26,0 -17,0% 162,8 162,3 +0,3%

Pozostałe aktywa 26,8 30,5 -12,3% 202,0 190,6 +6,0%

Aktywa razem 682,8 877,8 -22,2% 5 149,5 5 479,2 -6,0%

Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 11,5 11,7 -1,5% 87,0 73,2 +19,0%

Depozyty 506,9 667,8 -24,1% 3 822,6 4 168,3 -8,3%

Zobowiązania z tytułu emisji  papierów dłużnych 0,1 0,1 -19,6% 0,6 0,7 -2,9%

Pozostałe zobowiązania 36,4 36,4 -0,1% 274,4 227,4 +20,6%

Kapitał własny 127,9 161,7 -20,9% 964,8 1 009,6 -4,4%

Zobowiązania i kapitał razem 682,8 877,8 -22,2% 5 149,5 5 479,2 -6,0%

Zysk netto segmentu Ukraina wypracowany w 2020 r. wyniósł 396,3 mln UAH vs 611,8 mln UAH 

za 2019 r. Wynik segmentu uwzględnia:

• Zysk netto Banku 229,0 mln UAH vs 356 mln UAH

• Zysk netto Grupy NFS 162,4 mln UAH vs 278,9 mln UAH

Sprzedaż kredytów była niższa o 26,5% (w UAH) w porównaniu do 2019 roku.

Niższe przychody operacyjne w UAH o 10,4% w ujęciu r/r.

Koszty pod kontrolą – C/I 38,2% 

Spadek portfela kredytowego w UAH o 8,2% YTD za sprawą ograniczonej sprzedaży.

Pomimo mniejszego portfela kredytowego, koszty rezerw na poziomie z 2019 roku, w związku z 

pogorszeniem dyscypliny spłat od klientów – COVID-19

Na wynik Segmentu wpływ miał wynik z pozycji wymiany na poziomie +15,9 mln UAH.

Getin Holding otrzymał w 2020 roku dywidendę z Segmentu Ukraina, w kwocie 58,2 mln PLN, w 

tym:

• z Idea Banku Ukraina 31,9 mln PLN

• z New Finance Service 26,3 mln PLN 

CAR = 21,52% TIER 1 = 11,04% (Bank solo)

Wyniki Segmentu pod silną presją sytuacji związanej z COVID-19. W efekcie niższa sprzedaż, 

wyższe koszty ryzyka w wyniku pogorszenia dyscypliny spłat od klientów.

611,8

396,3

-35,2%

2019 2020

Zysk netto
[mln UAH]

Sprzedaż
[mln UAH]

Segment Ukraina: Idea Bank Ukraina, spółka Gwarant Legal Support, New Finance Service oraz korekty konsolidacyjne. 

3 957,0

-26,5%

2 906,4

2019 2020

Performance indicators 2020 2019

NIM 27,9% 31,3%

COR 15,7% 16,9%

COF 12,6% 13,6%

ROE 39,4% 70,4%

ROA 7,3% 12,5%

C/I 38,2% 31,0%



mln PLN

Rachunek zysków i strat 2020 2019 2020 / 2019

Przychody z tytułu odsetek 114,7 113,2 +1,4%

Koszty z tytułu odsetek -42,2 -41,4 +2,0%

Wynik z tytułu odsetek 72,5 71,8 +1,0%

Wynik z tytułu prowizji  i  opłat 35,4 28,5 +24,4%

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 28,1 30,5 -7,9%

Przychody operacyjne netto 136,1 130,8 +4,0%

Koszty działania -96,5 -94,6 +2,0%

Koszty rezerw -17,5 -17,7 -0,9%

Zysk (strata) brutto 22,0 18,5 +18,9%

Podatek dochodowy -6,1 -4,5 +33,5%

Zysk (strata) netto 16,0 14,0 +14,2%

mln PLN

Bilans 2020-12-31 2019-12-31
2020-12-31 / 

2019-12-31

Kasa, środki w Banku Centralnym 452,3 436,6 +3,6%

Należności od banków i instytucji finansowych 49,0 24,9 +97,0%

Należności od klientów 927,0 724,3 +28,0%

Należności z tytułu leasingu finansowego 886,3 791,3 +12,0%

Instrumenty finansowe 271,2 221,3 +22,6%

Wartości niematerialne 14,8 13,1 +12,9%

Rzeczowe aktywa trwałe 39,7 44,2 -10,3%

Pozostałe aktywa 60,0 61,7 -2,7%

Aktywa razem 2 700,4 2 317,4 +16,5%

Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 152,7 230,1 -33,7%

Depozyty 2 202,3 1 769,9 +24,4%

Zobowiązania z tytułu emisji  papierów dłużnych 46,2 42,4 +9,1%

Pozostałe zobowiązania 77,7 94,2 -17,6%

Kapitał własny 221,5 180,8 +22,5%

Zobowiązania i kapitał razem 2 700,4 2 317,4 +16,5%
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Segment Rumunia: Idea Bank, Grupa Idea Leasing, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne

Segment :: RUMUNIA

Wzrost dzięki zaawansowaniu cyfryzacji procesów i kanałów dostępu

Segment :: RUMUNIA

Dane skonsolidowane Wynik netto za 2020 rok na poziomie 16,0 mln PLN vs 14,0 mln PLN w 2019 roku

Sprzedaż Grupy wyniosła 1 041,2 mln PLN i była wyższa w stosunku do zeszłego roku o 
13,7%, w tym:

▪ Bank: 537,7 mln PLN, +27,3% vs 2019,

▪ Leasing: 503,5 mln PLN, +2,1% vs 2019.

Wynik odsetkowy wyniósł 72,5 mln PLN, kształtując się na poziomie zbliżonym do 
uzyskanego w 2019 roku

W ujęciu YTD odnotowano wzrost portfela kredytowego o 28%, a leasingu o 12%,

Obrona NIM na konkurencyjnym rynku

Wzrost sumy bilansowej Segmentu o 16,5% YTD

Digitalizacja, rozwój sieci sprzedaży.

CAR Grupa/Bank= 16,47%/17,00%; TIER 1 Grupa/Bank = 13,93%/14,32%

Grupa podjęła działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i 
dostępu klientom do usług i produktów poprzez kanały zdalne, co pozwoliło zachować 
ciągłość procesów i operacji. Wdrożono szereg rozwiązań dla klientów, których biznes 
został zablokowany przez wprowadzane restrykcje i obostrzenia.

Performance indicators 2020 2019

NIM 3,0% 3,3%

COR 1,1% 1,2%

COF 1,9% 2,0%

ROE 7,9% 8,0%

ROA 0,6% 0,6%

C/I 70,9% 72,3%
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MW Trade

Kontynuacja działalności w trudnym otoczeniu biznesowym

Wynik netto za 2020 rok na poziomie -3,8 mln PLN vs -2,1 mln PLN w 
2019 roku – Wynik obciążony  odpisem na aktywo z tytułu podatku 
odroczonego w kwocie -1,7 mln PLN i zawiązanie rezerwy na podatek 
odroczony  na -0,4 mln PLN.

Pozytywne rozstrzygnięcie kwestii Gminy Ostrowice – spodziewane 
wpływy z tego tytułu, na poziomie 37 mln PLN

Wpływ pandemii COVID -19 na biznes – Spółka zmuszona była 
wstrzymać bezpośrednie wizyty przedstawicieli u klientów - publicznych 
podmiotów medycznych, a aktywność działu sprzedaży spółki została 
ograniczona wyłącznie do pracy i kontaktów zdalnych.

Przymusowa Restrukturyzacja Idea Banku SA – utrata partnera w 
obszarze oferowania usług kredytowych klientom oraz finansowania 
portfela wierzytelności bilansowych wykupami wierzytelności.

Na dzień 31.12.2020 Spółka dysponowała środkami pieniężnymi na 
rachunkach bankowych w łącznej kwocie 14,1 mln PLN (uwzględnia bufor 
płynności).

mln PLN

Rachunek zysków i strat 2020 2019 2020 / 2019

Przychody z tytułu odsetek 4,1 12,7 -67,8%

Koszty z tytułu odsetek -1,9 -8,5 -77,1%

Wynik z tytułu odsetek 2,2 4,3 -49,5%

Wynik z tytułu prowizji  i  opłat 0,0 0,2 -87,1%

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 0,0 0,1 -62,0%

Przychody operacyjne netto 2,2 4,6 -51,6%

Koszty działania -4,0 -4,4 -9,7%

Zysk (strata) brutto -2,1 0,5  - 

Podatek dochodowy -1,7 -2,6 -34,3%

Zysk (strata) netto -3,8 -2,1 +86,0%

mln PLN

Bilans 2020-12-31 2019-12-31
2020-12-31 / 

2019-12-31

Należności od banków i instytucji finansowych 15,0 31,8 -52,7%

Wartości niematerialne 0,0 0,0 -71,4%

Rzeczowe aktywa trwałe 1,5 1,5 -5,9%

Pozostałe aktywa 87,1 105,5 -17,5%

Aktywa razem 103,6 138,9 -25,4%

Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 40,5 55,4 -26,9%

Pozostałe zobowiązania 1,8 0,8 x2,4

Kapitał własny 61,2 82,7 -25,9%

Zobowiązania i kapitał razem 103,6 138,9 -25,4%



Wg. stanu na 31.12.2020; na rysunku wskazano udziały Getin Holding w kapitale podmiotu dominującego w danym kraju
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Grupa Getin Holding

Struktura Grupy Kapitałowej

BIAŁORUŚ 100%

100%RUMUNIA

100%

100%

UKRAINA

51,27%POLSKA
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Grupa Getin Holding

Załącznik 1: Rachunek zysków i strat za IV kwartał 2020 roku

Segment Ukraina: Idea Bank Ukraina, spółka Gwarant Legal Support, New Finance Service oraz korekty konsolidacyjne. 
Segment Rumunia: Idea Bank Rumunia, Idea Leasing Rumunia, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne

Q4'2020  |  mln PLN
Segment 

Ukraina

Segment 

Rumunia
MW Trade

Getin 

Holding
Korekty

Grupa 

Getin 

Holding

Przychody z tytułu odsetek 64,7 31,0 0,7 0,0 -0,1 96,4

Koszty z tytułu odsetek -13,1 -11,4 -0,3 -1,1 0,0 -25,9

Wynik z tytułu odsetek 51,6 19,6 0,4 -1,1 0,0 70,5

Wynik z tytułu prowizji  i  opłat 11,2 9,1 0,3 0,1 0,0 20,7

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 2,9 7,0 0,0 -247,4 241,4 3,9

Przychody operacyjne netto 65,8 35,7 0,7 -248,4 241,3 95,1

Koszty działania -29,0 -25,1 -1,2 -3,7 2,0 -57,0

Koszty rezerw -4,9 -3,8 0,0 0,0 0,0 -8,7

Zysk (strata) brutto 31,8 6,9 -0,4 -252,1 243,3 29,4

Podatek dochodowy -5,7 -2,3 0,2 9,3 -0,1 1,4

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 26,1 4,6 -0,2 -242,7 243,1 30,9

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0,0 0,0 0,0 0,0 -192,6 -192,6

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej 0,0 0,0 0,0 0,0 -192,6 -192,6

Zysk (strata) netto 26,1 4,6 -0,2 -242,7 50,5 -161,7

Udziały niekontrolujące 0,1

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej -161,6
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Grupa Getin Holding

Załącznik 2: Rachunek zysków i strat za 2020 rok

Segment Ukraina: Idea Bank Ukraina, spółka Gwarant Legal Support, New Finance Service oraz korekty konsolidacyjne. 
Segment Rumunia: Idea Bank Rumunia, Idea Leasing Rumunia, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne

2020  |  mln PLN
Segment 

Ukraina

Segment 

Rumunia
MW Trade

Getin 

Holding
Korekty

Grupa Getin 

Holding

Przychody z tytułu odsetek 279,6 114,7 4,1 0,1 0,0 398,6

Koszty z tytułu odsetek -76,3 -42,2 -1,9 -6,9 8,3 -118,9

Wynik z tytułu odsetek 203,3 72,5 2,2 -6,7 8,4 279,6

Wynik z tytułu prowizji  i  opłat 49,1 35,4 0,0 0,4 0,3 85,2

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 8,1 28,1 0,0 -112,3 114,4 38,3

Przychody operacyjne netto 260,4 136,1 2,2 -118,6 123,1 403,2

Koszty działania -99,4 -96,5 -4,0 -19,0 8,0 -210,8

Koszty rezerw -91,6 -17,5 -0,4 0,0 0,0 -109,6

Zysk (strata) brutto 69,4 22,0 -2,1 -137,6 131,1 82,8

Podatek dochodowy -12,4 -6,1 -1,7 -15,8 8,4 -27,6

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 57,0 16,0 -3,8 -153,4 139,5 55,3

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0,0 0,0 0,0 0,0 -400,8 -400,8

Zysk (strata) netto 57,0 16,0 -3,8 -153,4 -261,2 -345,5

Udziały niekontrolujące -1,8

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej -347,3

Spółka otrzymała opinię audytora, bez zastrzeżeń do sprawozdania jednostkowego Getin Holding oraz z zastrzeżeniem do sprawozdania 
skonsolidowanego Grupy GH, w odniesieniu do utraty kontroli nad Idea Bankiem, a w efekcie niemożności ujęcia wyników Grupy Idea 
Bank Polska w składowych wyniku na działalności zaniechanej za 2020 rok.
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Załącznik 3: Bilans wg stanu na 31.12.2020 

Segment Ukraina: Idea Bank Ukraina, spółka Gwarant Legal Support, New Finance Service oraz korekty konsolidacyjne. 
Segment Rumunia: Idea Bank Rumunia, Idea Leasing Rumunia, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne

2020-12-31  |  mln PLN
Segment 

Ukraina

Segment 

Rumunia
MW Trade

Getin 

Holding
Korekty

Grupa Getin 

Holding

Kasa, środki w Banku Centralnym 13,9 452,3 0,0 0,0 0,0 466,1

Należności od banków i instytucji finansowych 45,6 49,0 15,0 4,9 1,3 115,8

Należności od klientów 505,7 927,0 0,0 0,0 1,1 1 433,9

Należności z tytułu leasingu finansowego 0,0 886,3 0,0 0,2 0,0 886,5

Pozostałe należności wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 0,0 0,0 86,8 0,0 0,0 86,8

Instrumenty finansowe 69,3 271,2 0,0 15,1 -0,2 355,4

Inwestycje w jednostki stowarzyszone 0,0 0,0 0,0 459,1 -459,1 0,0

Wartości niematerialne 8,8 14,8 0,0 0,0 26,3 50,0

Rzeczowe aktywa trwałe 21,6 39,7 1,5 3,1 -1,1 64,7

Nieruchomości inwestycyjne 0,9 2,5 0,0 0,0 0,0 3,5

Aktywa z tytułu podatku dochodowego 4,4 4,2 0,0 5,9 9,9 24,3

Pozostałe aktywa 12,7 53,3 0,3 267,0 503,7 836,8

Aktywa razem 682,8 2 700,4 103,6 755,2 81,8 4 323,8

Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych 11,5 152,7 40,5 24,0 0,0 228,7

Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Zobowiązania wobec klientów 506,9 2 202,3 0,0 0,0 -0,2 2 709,0

Zobowiązania z tytułu emisji  dłużnych papierów wartościowych 0,1 46,2 0,0 0,0 0,0 46,3

Pozostałe zobowiązania wycenione wg zamortyzowanego kosztu 7,4 39,2 0,1 60,2 -2,8 104,0

Pozostałe zobowiązania 29,0 38,5 1,7 4,9 506,9 581,1

Zobowiązania razem 554,9 2 478,9 42,3 89,1 503,9 3 669,1

Kapitał własny ogółem 127,9 221,5 61,2 666,1 -422,1 654,7

Zobowiązania i kapitał razem 682,8 2 700,4 103,6 755,2 81,8 4 323,8
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Zastrzeżenia prawne 

Niniejsza prezentacja (dalej „Prezentacja”) została przygotowana przez Getin Holding S.A. (dalej „Spółka”) wyłącznie w celach
informacyjnych 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 lub jej spółek
zależnych, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. 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 finansowe i sprzedażowe zawarte w niniejszej prezentacji zostały zaokrąglone do mln PLN i zaprezentowane z dokładnością
do jednego miejsca po przecinku.


