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Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta
Główne osiągnięcia oraz niepowodzenia Grupy Kapitałowej Getin Holding w I półroczu 2016 roku

1.

Getin Holding
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Cena akcji GH

Do najważniejszych zdarzeń w I półroczu 2016 r. należy zaliczyć rozwiązanie warunkowej umowy
sprzedaży udziału w Carcade (Rosja) oraz sprzedaż należących do Emitenta akcji Getin Leasing S.A.
W dniu 17.02.2016 r. Getin Holding otrzymał od Siderock Trading and Investments Limited z siedzibą
w Nikozji pismo wypowiadające warunkową umowę sprzedaży udziału stanowiącego 100% kapitału
zakładowego Carcade, zawartą w dniu 16.12.2015 r. Powyższe pismo skutkowało rozwiązaniem
warunkowej umowy sprzedaży z chwilą otrzymania pisma przez Spółkę.
W dniu 02.03.2016 r. Getin Holding zawarł umowę sprzedaży 2.957 akcji Getin Leasing S.A. oraz
warunkową umowę sprzedaży 755 akcji Getin Leasing S.A. na rzecz LC Corp BV. Transakcja miała
pozytywne przełożenie na rachunek przepływów pieniężnych i wynik Getin Holding. Szczegółowe
parametry transakcji opisane są w pkt. 5 niniejszego sprawozdania.
Walne Zgromadzenie Getin Holding w dniu 25.04.2016 r. podjęło uchwałę o pokryciu straty za rok 2015
w kwocie 44 mln zł z zysków z przyszłych okresów.
W dniu 17.06.2016 r. Getin Holding zbył na rzecz LC Corp BV z siedzibą w Amsterdamie 21.917.808
akcji własnych. Szczegółowe parametry transakcji opisane są w pkt. 5 niniejszego sprawozdania.
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W dniu 30.06.2016 r. pan František Babickŷ, Członek Zarządu, złożył rezygnację z zasiadania w
Zarządzie z upływem dnia 31.07.2016 r.
I.

Segment usług bankowych Polsce
W skład Grupy Idea Bank (Polska) wchodzą m.in. Idea Bank S.A., skupiający swoją działalność na
oferowaniu małym i średnim firmom różnorodnych produktów bankowych – kredytowych,
oszczędnościowych i depozytowych, a także Idea Leasing S.A. (leasing pojazdów i maszyn), Idea Fleet
S.A. (działalność flotowa), Idea Expert S.A. (doradztwo i pośrednictwo finansowe), Tax Care S.A.,
specjalizujący się w oferowaniu małym firmom usług w zakresie księgowości oraz doradztwa
finansowego, Idea Money S.A. (faktoring i windykacja należności) oraz do 15.06.2016 r. - GetBack S.A.
(kompleksowa windykacja należności).
Zysk netto Grupy Idea Banku za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2016 r. wyniósł 337,8 mln zł i był
wyższy o 175,2 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2015.
Na łączny wynik składają się następujące pozycje:
kPLN
Wynik z tytułu odsetek
Przychody z tytułu odsetek
Koszty z tytułu odsetek
Wynik z tytułu prowizji i opłat
Przychody z tytułu prowizji i opłat
Koszty z tytułu prowizji i opłat

270 354
461 667
-191 313
159 442
228 025
-68 583

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto

236 532

Koszty rezerw

-86 320

Koszty działania
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych
Podatek dochodowy
Zysk netto z działalności kontynuowanej
Zysk netto z działalności zaniechanej
Zysk netto z dz. Kontynuowanej i zaniechanej

-271 833
-16 041
1 984
294 118
43 681
337 799

Aktywa Grupy Idea Bank (Polska) na koniec I półrocza 2016 r. wynosiły 19,5 mld zł, co stanowi wzrost
o 21,8% w stosunku do końca I półrocza 2015 (16,0 mld zł).
Saldo depozytów na koniec okresu bilansowego wynosiło 13,7 mld zł, podczas gdy na koniec
analogicznego okresu w 2015 wynosiło ono 10,9 mld zł, co stanowi wzrost o 25,7%.
Saldo kredytów na koniec I półrocza 2016 r. wynosiło 10,2 mld zł, co stanowi wzrost o 27,6% w stosunku
do stanu na koniec I półrocza 2015 r. – 8 mld zł.
Głównym czynnikiem mającym wpływ na wzrost zysku netto o 108% było ujęcie w I półroczu 2016 r.
wyniku ze sprzedaży spółki GetBack. Wynik z tytułu odsetek w pierwszym półroczu 2016 r. wzrósł o
77% w porównaniu do pierwszego półrocza roku 2015, podczas gdy wynik z tytułu prowizji i opłat
zmniejszył się o 9%, a wynik z działalności bankowej (liczony jako suma wyniku odsetkowego, wyniku
z tytułu prowizji i opłat, wyniku na transakcji sprzedaży jednostki zależnej, wyniku na instrumentach
finansowych wycenianych do wartości godziwej oraz wyniku z pozycji wymiany) zwiększył się o 94%.
Zgodnie ze strategią, w pierwszym półroczu 2016 r. Grupa Idea Bank (Polska) dążyła do umocnienia
swojej pozycji na rynku kierując swoją ofertę produktową usług finansowych przede wszystkim do
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klientów z segmentu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a w szczególności do osób
prowadzących działalność gospodarczą.
Z dniem 15.06.2016 r. Idea Bank (Polska) dokonał, za pośrednictwem spółki zależnej Getin International
S.á r.l. sprzedaży 100% akcji spółki GetBack S.A. spółce Emest Investments sp. z o.o. za cenę 825 mln
zł. Poniżej zostało zaprezentowane wyliczenie wyniku na poziomie Grupy:
Rozliczenie sprzedaży GetBack S.A. (w tys. zł)
Cena sprzedaży

825 000

Skonsolidowane aktywa netto Spółki na dzień sprzedaży

482 994

Koszty i korekty ceny związane z transakcją *

92 776

Wynik brutto na sprzedaży

249 230

* Koszty i korekty ceny dotyczą dyskonta drugiej transzy płatności, kosztów związanych z transakcją oraz
odroczenia przychodu w związku z zapisami umowy.

Umowa sprzedaży zawiera określone zobowiązania sprzedającego na okres do dwóch lat od daty
15.06 2016 r., które mogą mieć wpływ na ostateczne rozliczenie i ustalenie wyniku transakcji, co zostało
uwzględnione w zaprezentowanym na dzień 30.06.2016 r. wyniku na transakcji. Realizacja zapisów z
umowy będzie podlegać okresowej weryfikacji w kolejnych okresach. Pozostałe warunki transakcji
zostały opisane w pkt. 5 sprawozdania.

II.

Segment usług bankowych na Ukrainie
W skład Grupy Idea Bank (Ukraina) wchodzi m.in. Idea Bank (Ukraina) skupiający swoją działalność w
obszarze produktów dla osób fizycznych. Głównymi produktami banku są kredyty gotówkowe, depozyty,
rachunki bieżące i karty płatnicze (debetowe). W zakresie swojej działalności bank oferuje również
kredyty dla przedsiębiorstw, depozyty od osób prawnych, usługi realizacji przelewów i płatności oraz
leasing środków transportu.
Grupa Idea Bank (Ukraina) w I półroczu 2016 r. znacząco poprawiła swoje wyniki odnotowując 1,0 mln
zł (6,7 mln UAH) zysku netto, przekraczając tym samym próg rentowności. W analogicznym okresie w
2015 r. strata wyniosła -14,7 mln zł (-84,8 mln UAH).
Na łączny wynik Grupy Idea Bank (Ukraina) składają się następujące pozycje:
kPLN
Wynik z tytułu odsetek

kUAH

18 836

122 737

53 787

350 480

-34 951

-227 743

16 215

105 658

17 138

111 672

-923

-6 014

1 111

7 239

Koszty rezerw

-15 956

-103 970

Koszty działania

-18 921

-123 291

-258
1 027

-1 681
6 692

Przychody z tytułu odsetek
Koszty z tytułu odsetek
Wynik z tytułu prowizji i opłat
Przychody z tytułu prowizji i opłat
Koszty z tytułu prowizji i opłat
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto

Podatek dochodowy
Zysk netto

Aktywa Grupy Idea Bank Ukraina na koniec I półrocza 2016 r. wynosiły 482,4 mln zł (3,0 mld UAH), co
stanowi wzrost o 3,8% w stosunku do końca I półrocza 2015 r. (464,7 mln zł – 2,6 mld UAH, co stanowi
wzrost o 15,3% w UAH).
Saldo depozytów na koniec okresu bilansowego wynosiło 379,1 mln zł (2,37 mld UAH), co stanowi
wzrost o 0,2 % w stosunku do I półrocza 2015 r. (378,6 mln zł – 2,13 mld UAH, co stanowi wzrost o
11,2% w UAH).
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Saldo kredytów na koniec I półrocza 2016 r. wynosiło 360,1 mln zł (2,2 mld UAH), co stanowi spadek o
0,04% w stosunku do I półrocza 2015 r. (361,5 mln zł – 2,0 mld UAH, co stanowi wzrost o 10,6% w
UAH).
Na wysokość osiągniętego wyniku finansowego netto istotny wpływ w okresie sprawozdawczym miały
następujące główne zdarzenia:










Wzrost sprzedaży wysokodochodowych kredytów gotówkowych o 62%, co skutkowało
zwiększeniem przychodów prowizyjnych o 45% w porównaniu do I półrocza 2015 r.;
Zwiększenie udziału ww. kredytów w średnim saldzie kredytowym z 23% do 52%, co skutkowało
zwiększeniem dochodowości aktywów odsetkowych z 22,7% do 26,5%;
Obniżenie kosztów finansowania w UAH z 24,3% do 19,8%;
Zwiększenie wskaźnika NIM banku do poziomu 9,3%;
Utrzymywanie wszystkich wskaźników na wymaganym przez Narodowy Bank Ukrainy
poziomie, pomimo trudnej sytuacji finansowo-ekonomicznej na Ukrainie;
Utrzymanie na odpowiednim poziomie wskaźników płynnościowych banku;
Zmniejszenie poziomu ryzyka nowej sprzedaży, a utrzymanie współczynnika COR portfela
kredytowego banku na poziomie 9%;
Ścisła dyscyplina kosztowa spowodowała obniżenie wskaźnika CIR z poziomu 97% do 52%.

W kwietniu Narodowy Bank Ukrainy obniżył stopę refinansowania z 22% do 19%, co wpłynie na
zwiększenie poziomu konsumpcji i popytu na kredyty bankowe.
III.

Segment usług bankowych na Białorusi
W skład Grupy Idea Bank (Białoruś) w okresie sprawozdawczym wchodził Idea Bank (Białoruś) oraz
spółki Idea Broker i Idea Finance, oferujące usługi finansowe dla klientów detalicznych i kompleksową
obsługę firm, specjalizując się w sprzedaży kredytów i pożyczek gotówkowych.
Idea Bank (Białoruś) to uniwersalna instytucja finansowa skupiająca się jednocześnie na biznesie
detalicznym tj. kredytowaniu osób fizycznych oraz zbieraniu depozytów poprzez sieć własnych
oddziałów, a także udzielaniu kredytów bezgotówkowych. Prowadzi także obsługę rozliczeniowokasową w oddziałach oraz wymianę walut w kantorach. Jednocześnie dążąc do dywersyfikacji ryzyka
bank rozwija także działalność w zakresie udzielania kredytów w sektorze małych i średnich
przedsiębiorstw.
Wynik netto Grupy Idea Bank (Białoruś) po I półroczu 2016 r. wyniósł 11,1 mln zł (57,2 mld BYR), co
stanowi wzrost o 30,5% w stosunku do analogicznego okresu w 2015 r. wyrażonego w zł (8,5 mln zł –
34,3 mld BYR, co stanowi wzrost o 66,9% w BYR). Na łączny wynik składają się następujące pozycje:
kPLN
Wynik z tytułu odsetek
Przychody z tytułu odsetek
Koszty z tytułu odsetek
Wynik z tytułu prowizji i opłat
Przychody z tytułu prowizji i opłat
Koszty z tytułu prowizji i opłat
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
Koszty rezerw
Koszty działania
Podatek dochodowy
Zysk netto

mBYR

31 531

162 391

71 132

366 345

-39 601

-203 954

1 895

9 760

5 524

28 450

-3 629

-18 690

14 915

76 815

1 303

6 711

-33 832

-174 242

-4 703
11 109

-24 221
57 214
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Aktywa Grupy Idea Bank Białoruś na koniec I półrocza 2016 r. wynosiły 676,1 mln zł (3,38 mld BYR) co
stanowi spadek o 16,1% w stosunku do końca I półrocza 2015 r. wyrażonego w zł (806 mln zł – 3,34
mld BYR, co stanowi wzrost o 1,1% w BYR).
Saldo depozytów na koniec okresu bilansowego wynosiło 464,1 mln zł (2,32 mld BYR), co stanowi
spadek o 18,2% w stosunku do I półrocza 2015 r. wyrażonego w zł (567,2 mln zł – 2,35 mld BYR, co
stanowi spadek o 1,4% w BYR).
Saldo kredytów na koniec I półrocza 2016 r. wynosiło 333,6 mln zł (1,67 mld BYR) co stanowi spadek o
27,5% w stosunku do I półrocza 2015 r. wyrażonego w zł (460 mln zł (1,91 mld BYR), co stanowi spadek
o 12,6% w BYR).
Bank zanotował 33,7%, wzrost sprzedaży kredytowej, liczonej w rublach białoruskich, jednak negatywny
wpływ różnic kursowych przyczynił się do ogólnego spadku dynamiki akcji kredytowej w przeliczeniu na
złotówki o 3,7%, przy czym sprzedaż kredytów detalicznych spadła o 15% (wzrost w BYR o 18,7%).
Wzrost odnotowano na sprzedaży dla MSP o 18,6%.
W ujęciu kwartalnym Q2/Q1 zanotowano istotną poprawę na całej sprzedaży o 18,7%. Łącznie sprzedaż
ukształtowała się na poziomie 102,8 mln zł.
W I półroczu 2016 r. Idea Bank (Białoruś) wypełnił wszystkie wymogi Narodowego Banku Białorusi, w
tym dot. wysokości kapitału zakładowego i wskaźnika wystarczalności kapitału, pomimo istotnego
zwiększenia wymaganych normatywów kapitałowych przez regulatora.
Idea Bank (Białoruś) uruchomił program bankowości internetowej dla przemysłu oraz bankowości
mobilnej dla osób fizycznych.
W związku z obniżeniem rentowności kredytów bezgotówkowych, bank zaprzestał ich udzielania od
lutego 2016 r., co wiąże się z wyjściem z segmentu Consumer Finance. Poprawa jakości portfela
kredytów gotówkowych z jednoczesną poprawą ich ściągalności umożliwiła rozwiązanie rezerw na złe
kredyty w wysokości 1,3 mln zł (6,7 mld BYR)
Ponadto, w I półroczu 2016 r. Idea Bank (Białoruś) dokonał zwrotu pożyczek, otrzymanych od Getin
International S.A. w łącznej kwocie 58 mln zł.
W II kwartale 2016 r. Idea Bank (Białoruś) otrzymał drugą transzę kredytu z Europejskiego Banku
Odbudowy i Rozwoju w wysokości 2,2 mln USD. Kredyt został udzielony w celu umożliwienia Idea Bank
(Białoruś) kredytowania małych i średnich przedsiębiorstw w kraju.
IV.

Segment usług leasingowych w Rosji
Grupa Carcade (Rosja) obejmuje Carcade, jedną z największych rosyjskich spółek leasingowych
specjalizującej się w leasingu samochodów oraz lekkich pojazdów dla małych i średnich
przedsiębiorstw, spółkę Centr Karawto, której celem jest podniesienie efektywności sprzedaży
samochodów poleasingowych, a także spółkę Carcade Service.
Wynik netto Grupy Carcade (Rosja) po I półroczu 2016 r. wyniósł 1,08 mln zł (18,8 mln RUB), co stanowi
wzrost o 231,1% w stosunku do analogicznego okresu w 2015 r. wyrażonego w zł (0,33 mln zł – 5,0 mln
RUB, co stanowi wzrost o 275% w RUB). Na łączny wynik składają się następujące pozycje:
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kPLN
Wynik z tytułu odsetek
Przychody z tytułu odsetek
Koszty z tytułu odsetek
Wynik z tytułu prowizji i opłat
Przychody z tytułu prowizji i opłat
Koszty z tytułu prowizji i opłat

kRUB

21 804

380 856

78 991

1 379 755

-57 187

-998 900

9 275

162 009

9 275

162 009

0

0

35 030

611 878

Koszty rezerw

-19 472

-340 122

Koszty działania

-44 577

-778 638

-984
1 076

-17 188
18 795

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto

Podatek dochodowy
Zysk netto

Aktywa Grupy Carcade na koniec I półrocza 2016 r. wynosiły 1,01 mld zł (16,3 mld RUB , co stanowi
spadek o 25,7% w stosunku do końca I półrocza 2015 r. wyrażonego w zł (1,36 mld zł -20,1 mld RUB,
co stanowi spadek o 19% w RUB).
Suma należności leasingowych na koniec I półrocza 2016 r. wynosiła 789,67 mln zł (12,7 mld RUB),
co stanowi spadek o 31,1 % w stosunku do końca I półrocza 2015 r. wyrażonego w zł (1,15 mld zł –
16,9 mld RUB, co stanowi spadek o 24,9% w RUB).
Niewątpliwym sukcesem Grupy Carcade w I półroczu 2016 r. okazała się emisja obligacji na kwotę 2,5
mld RUB, która została dokonana po zmianie kadry zarządzającej, pozytywnie wpłynęła na poziom
płynności spółki, pomimo obniżenia ratingu Carcade z pozycji BB- do B+ przez agencję ratingową Fitch.
W I półroczu dokonano zmian w składzie Zarządu, powołując nowego Dyrektora Generalnego Carcade.

V.

Segment bankowy w Rumunii
Idea Bank (Rumunia)
W skład Grupy Idea Bank (Rumunia) wchodzi Idea Bank (Rumunia) (dawniej Romanian International
Bank) będący bankiem uniwersalnym, spółka Idea Leasing IFN specjalizująca się w leasingu
finansowym i spółka Idea Broker de Asigurare (broker ubezpieczeniowy).
W I półroczu 2016 roku. Grupa odnotowała istotną poprawę rentowności. Wynik netto Grupy Idea Bank
(Rumunia) w raportowanym okresie wyniósł 7,0 mln zł (7,1 mln RON), w porównaniu do straty w
wysokości -9,0 mln zł (-9,6 mln RON) za analogiczny okres w 2015 r.

Na wynik banku składają się następujące pozycje:
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kPLN
Wynik z tytułu odsetek
Przychody z tytułu odsetek
Koszty z tytułu odsetek
Wynik z tytułu prowizji i opłat
Przychody z tytułu prowizji i opłat
Koszty z tytułu prowizji i opłat
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
Koszty rezerw
Koszty działania
Podatek dochodowy
Zysk netto

kRON

18 365

18 853

31 723

32 566

-13 358

-13 713

11 823

12 137

13 423

13 780

-1 600

-1 643

16 036

16 462

-388

-398

-39 350

-40 396

476
6 962

489
7 147

Aktywa Grupy Idea Bank Rumunia na koniec I półrocza 2016 r. wynosiły 1,5 mld zł (1,5 mld RON), co
stanowi wzrost o 28,5% w stosunku do końca I półrocza 2015 r. wyrażonego w zł (1,1 mld zł – 1,2 mld
RON, co stanowi wzrost o 22,6% w RON).
Saldo depozytów na koniec okresu bilansowego wynosiło 961,9 mln zł (982 mln RON), co stanowi
wzrost o 12,6% w stosunku do I półrocza 2015 r. wyrażonego w zł (854,4 mln zł – 913,9 mln RON, co
stanowi wzrost o 7,5% w RON)
Saldo kredytów na koniec I półrocza 2016 r. wynosiło 423,5 mln zł (432,3 mln RON), co stanowi wzrost
o 121,1% w stosunku do I półrocza 2015 r. wyrażonego w zł (191,5 mln zł – 204,9 mln RON, co stanowi
wzrost o 111% w RON)
W I półroczu 2016 r. Idea Bank (Rumunia) znacząco zwiększył portfel kredytów konsumpcyjnych.
Największym powodzeniem wśród klientów banku cieszył się kredyt „Selfie”. Ponadto bank odnotował
istotne wzrosty także w portfelu kredytów dla przedsiębiorstw.
Do najważniejszych osiągnięć Grupy Idea Bank (Rumunia) w I półroczu 2016 r. należą:







Podwojenie, z poziomu 18 mln RON do 35 mln RON wolumenu pożyczek dla klientów
indywidualnych, zachowując przy tym dotychczasowy poziom kosztów operacyjnych (na koniec
I półrocza łączny wolumen udzielonych pożyczek wynosił 174 mln RON);
Uruchomienie sprzedaży nowego produktu dla klientów indywidualnych – pożyczki Idea:Selfie+
z obowiązkowym ubezpieczeniem na życie Idea::Safe+, a także uruchomienie nowych aplikacji
pożyczkowych;
Odnotowanie najwyższego poziom sprzedaży produktów kredytowych - 40 mln RON (39 mln
zł) w czerwcu 2016 r., odnotowano także wzrost przychodów z prowizji ubezpieczeniowych;
Wzrost wartości sprzedaży produktów kredytowych Idea Bank (Rumunia), co skutkowało
zwiększeniem udziału banku w tym sektorze rumuńskiego rynku bankowego;
Grupa z powodzeniem wprowadza sprawdzony model działalności leasingowej, czego efektem
jest istotny wzrost sprzedaży produktów leasingowych. Łączna sprzedaż półrocza wyniosła
187,9 mln PLN przy dynamice na poziomie 13,8%.
Grupa otrzymała kolejną nagrodę, tym razem dla najlepszej instytucji finansowej w 2015 r.
Uznaniem w rankingach cieszą się także oferowane produkty. Pożyczka Idea:Selfie+ została
nagrodzona licznymi nagrodami branżowymi;

Zmniejszenie stawki ROBOR3M z poziomu 1,2% w październiku 2015 r. do poziomu 0,8% w kwietniu
spowodowało nieosiągnięcie przez bank założonego poziomu budżetu. Na wynik banku wpłynął również
niższy od zakładanego przychód z tytułu opłat i prowizji.
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VI.

Segment usług finansowych w Polsce
M.W. Trade
Wynik netto M.W. Trade po I półroczu 2016 r. wyniósł 7,5 mln zł i w stosunku do analogicznego okresu
w 2015 r. był niższy o ponad 13%.
Głównymi czynnikami wpływającymi negatywnie na wynik Spółki były ograniczenia w finansowaniu
nowej sprzedaży oraz niepewność co do dalszego finansowania publicznej opieki medycznej w związku
z planowanymi zmianami ustrojowymi w tym obszarze.
Na łączny wynik M.W. Trade składają się następujące pozycje:
kPLN
Wynik z tytułu odsetek
Przychody z tytułu odsetek
Koszty z tytułu odsetek
Wynik z tytułu prowizji i opłat
Przychody z tytułu prowizji i opłat
Koszty z tytułu prowizji i opłat
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
Koszty rezerw

13 702
31 751
-18 049
-899
8
-907
150
0

Koszty działania

-3 658

Podatek dochodowy
Zysk netto

-1 764
7 531

Wartość sumy bilansowej na koniec I półrocza 2016 r. w porównaniu do stanu na koniec I półrocza
2015 roku wynosiła 733,3 mln zł, co stanowi spadek o 9,7% (78,9 mln zł).
Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2016 r. wyniosły 31,7 mln zł, o 5,0 mln zł mniej niż w pierwszym
półroczu 2015 r., co oznacza spadek o 8,4%. W wyniku nominalnego obniżenia kosztów finansowania,
wynik odsetkowy z portfela bilansowego jest o 3,2% niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
W porównaniu do poprzednich okresów sprawozdawczych zachowana została struktura źródeł
uzyskiwanych przychodów. Spółka generuje głównie przychody ze sprzedaży produktów portfelowych
oferowanych podmiotom medycznym i jednostkom samorządu terytorialnego, które stanowią
dominującą pozycję we wszystkich osiągniętych przychodach. Udział tych drugich w omawianym
okresie wyniósł 18,9% całkowitych przychodów ze sprzedaży (w porównaniu z 14,9% na koniec I
półrocza 2015 r.).
Zagregowane koszty poniesione przez Spółkę w I półroczu 2016 r. wyniosły 22,7 mln zł i były niższe od
analogicznego okresu o 13,4%, co spowodowane było obniżeniem kosztów administracyjnych oraz
kosztów finansowania.
Na koniec I półrocza 2016 r. wolumen kontraktacji bilansowej M.W. Trade osiągnął wartość 156,3 mln
zł, co w porównaniu do I półrocza 2015 r., oznacza spadek o 55% (345,2 mln zł). Spółka, kontynuując
przyjętą strategię, koncentrowała się głównie na realizacji projektów bardziej rentownych, a
równocześnie mniej ryzykownych. W I półroczu 2016 r., w odróżnieniu do analogicznego okresu w 2015
r., Spółka nie oferowała usług pośrednictwa przy zawieraniu umów.
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Portfel wierzytelności Spółki, obejmujący należności długo- i krótkoterminowe oraz udzielone pożyczki,
w ostatnim dniu I półrocza osiągnął wartość 717,9 mln zł, co stanowi spadek o 9% w stosunku do
analogicznego okresu w 2015 r. M.W. Trade kontynuowało dywersyfikację źródeł finansowania portfela
aktywów. W omawianym okresie wydłużono posiadane umowy kredytowe, uzyskując na koniec okresu
limit ogólnie dostępnych środków w wysokości 182,9 mln zł. Na dzień 30.06.2016 r. wykorzystane było
z dostępnego limitu 159,9 mln zł.
2.

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

3.

Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń dla rozwoju spółek Grupy
Idea Bank (Polska) prowadzi działalność operacyjną na terenie Polski, w związku z tym wyniki
działalności, jak również sytuacja finansowa oraz perspektywy rozwoju banku w znaczącym stopniu
narażone są na zmiany sytuacji ekonomicznej, politycznej oraz prawnej w kraju. Ewentualna
dekoniunktura gospodarcza na rynkach europejskich może mieć znaczący negatywny wpływ na
kondycję przedsiębiorców – klientów banku prowadzących działalność na rynku polskim lub
europejskim. Dla działalności operacyjnej, a także związanej z nią działalności windykacyjnej, w
szczególności istotna jest zdolność kredytowa klientów banku oraz ich skłonność do prowadzenia
inwestycji związanych z prowadzoną przez nich działalnością.
W przypadku Idea Bank (Ukraina), ryzyko eskalacji sytuacji we wschodniej części Ukrainy, która wpływa
na destabilizację całego systemu finansowego Ukrainy, jest czynnikiem, który może doprowadzić do
dalszego pogarszania się ryzyka kredytowego w tych regionach oraz rozszerzenia terenów objętych
działaniami zbrojnymi. Dalsza eskalacja konfliktu może grozić zwiększeniem ryzyka płynności oraz
odpływem depozytów z banku.
Obniżenie tempa rozwoju głównych partnerów ekonomicznych Ukrainy (m.in. Chiny, Rosja), może mieć
istotny wpływ na bilans płatniczy Ukrainy i wartości głównych wskaźników makroekonomicznych.
Czynnikami mającymi wpływ na działalność Carcade są wprowadzane przez USA i UE sankcje, które
przekładają się na sektor finansowy przede wszystkim w zakresie zmniejszenia dostępności nowego
finansowania oraz stabilności już udzielonego. Inną niemniej istotną konsekwencją jest deprecjacja
lokalnej waluty, która przez zmniejszenie siły nabywczej konsumentów wpływa negatywnie na ich
zdolność do regulowania zobowiązań.
Dla Idea Bank (Białoruś), dewaluacja waluty krajowej i potencjalnie wysoki poziom inflacji są czynnikami,
które mogą negatywnie wpłynąć na ryzyko płynności i poziomu depozytów w przyszłości.
Spółka M.W. Trade prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług finansowych na
specyficznym rynku niszowym. Konsekwencją tego była koncentracja rynkowa i zależność przychodów
od sytuacji i zmian w sektorze służby zdrowia. Dlatego zmiany zachodzące w tym sektorze mogą mieć
wpływ na działalność M.W. Trade.
W związku z sytuacją na rynku bankowym, w którym aktualnie banki skoncentrowane są głównie na
dostosowywaniu wymogów kapitałowych oraz optymalizacji podatkowej, mając na celu utrzymanie
stabilności finansowej przy zagregowanych terminach zapadalności wykupów obligacji wyemitowanych
w 2013, M.W. Trade realizowało politykę asekuracyjną.
Skala ryzyka prowadzonej przez Grupę Kapitałową Getin Holding działalności w znacznej mierze
powiązana jest z koniunkturą gospodarczą. Słaba koniunktura gospodarek narodowych, gdzie
dokonywane są, bądź będą, inwestycje kapitałowe wpływać może negatywnie na zwrot z tych inwestycji.
Wahania koniunktury gospodarczej na rynkach, na których dokonano inwestycji nie są w obecnej
sytuacji łatwe do przewidzenia. Spółki Grupy Getin Holding na bieżąco dostosowują mechanizmy
zarządzania ryzykiem do panującej sytuacji gospodarczej.
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Getin Holding, co do zasady, jako spółka holdingowa koncentruje swoją działalność na pełnieniu funkcji
inkubatora dla nowych i innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych. W związku z powyższym do
czynników ryzyka i zagrożeń dla rozwoju Spółki zaliczyć należy ryzyka związane z podejmowaniem
nowych przedsięwzięć.

4.

Sezonowość lub cykliczność w działalności Grupy w I półroczu 2016 roku
Nie dotyczy Grupy Kapitałowej Getin Holding.

5.

Wskazanie skutków zmian w strukturze Grupy Kapitałowej
Getin Holding
a) Getin Holding zawarł w dniu 02.03.2016 r. z LC Corp B.V., przy udziale i za pośrednictwem domu
maklerskiego Noble Securities S.A.:
 umowę sprzedaży 2.957 akcji Getin Leasing S.A. stanowiących 39,26 % kapitału zakładowego Getin
Leasing S.A. za cenę sprzedaży 101,5 mln zł . Przeniesienie akcji nastąpiło za pośrednictwem Noble
Securities S.A. w dniu zawarcia umowy;
 warunkową umowę sprzedaży 755 akcji Getin Leasing S.A. stanowiących 10,02 % kapitału
zakładowego Getin Leasing S.A za cenę sprzedaży 25,9 mln zł. Przeniesienie akcji na podstawie tej
umowy oraz zapłata ceny nastąpi po ziszczeniu się warunków zawieszających określonych w
umowie, jednak nie później niż 31.01.2017 r.
W dniu 02.03.2016 r. Getin Holding zawarł z Getin Noble Bank S.A. przy udziale i za pośrednictwem
Noble Securities S.A. aneks do umowy sprzedaży 3 712 akcji Getin Leasing S.A. z dnia 30.01.2015
r., zgodnie z którym strony ustaliły, że Spółka zapłaci cenę sprzedaży bankowi w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 31.01.2017. W dniu 02.03.2016 r. Getin Holding S.A. dokonał rozliczenia ceny
sprzedaży z Getin Noble Bank S.A. w kwocie 101,5 mln zł.
O szczegółowych warunkach powyższych transakcji Getin Holding informował raportem bieżącym
nr 05/2016 z 02.03.2016 r.
b) W dniu 06.04.2016 r. Getin Holding zawarł z Idea Bank (Polska), Talanx International AG i Meiji
Yasuda Life Insurance oraz Getin Noble Bank S.A. porozumienie transakcyjne dotyczące
rozważanego nabycia przez Idea Bank (Polska) od Getin Holding 657.829 akcji T.U. Europa S.A.,
stanowiących 6,96% kapitału zakładowego. Ponadto, w tym samym dniu Idea Bank (Polska) zawał
porozumienie o strategicznym partnerstwie z T.U. Europa S.A. i T.U. na Życie Europa S.A.,
przedmiotem którego jest określenie zasad dystrybucji produktów ubezpieczeniowych klientom Idea
Banku w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2021 r.
O szczegółowych warunkach powyższych transakcji Getin Holding informował raportami bieżącymi
nr 08/20016 oraz 09/2016 z 06.04.2016 r.
c) W dniu 17.06.2016 r. Getin Holding zbył na rzecz LC Corp BV z siedzibą w Amsterdamie 21.917.808
akcji własnych po cenie 1,16 zł za każdą akcję. Wartość nominalna akcji wynosiła 21.917.808,00 zł,
co stanowi 3,00% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawnia do 21.917.808 głosów na Walnym
Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 3,00% z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
O szczegółowych warunkach zbycia akcji własnych Getin Holding informował raportem bieżącym nr
12/2016 z dnia 17.06.2016 r.
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Grupa Idea Bank (Polska)
a) W dniu 18.02.2016 r. Bakura sp. z o.o. SKA objęła 281.200 certyfikatów inwestycyjnych Open Finance
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych i obecnie posiada 96% certyfikatów
inwestycyjnych. Grupa Kapitałowa GetBack nadal posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych Open
Finance Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
b) W dniu 14.03.2016 r. spółki zależne od Idea Bank (Polska) - Idea Expert S.A. oraz Getin International
S.a.r.l w dniu zawarły umowy, na podstawie której Idea Expert wniosła do Getin International S.a.r.l w
formie wkładu niepieniężnego 20 mln posiadanych akcji zwykłych na okaziciela spółki GetBack S.A. o
wartości nominalnej 0,20 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 4 mln. zł, stanowiących 100 %
kapitału zakładowego GetBack S.A. i dających 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu GetBack
S.A., w zamian za 18.772.161.580 nowoutworzonych udziałów Getin International S.a.r.l o wartości
nominalnej 0,01 EUR każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 187.722 tys. EUR równej wartości
wnoszonego aportu.
c) W dniu 15.03.2016 r. Getin International S.a.r.l. zawarł ze spółką Emest Investments sp. z o.o.
warunkową umowę sprzedaży 100% akcji zwykłych na okaziciela spółki GetBack S.A. za cenę 825
mln zł. Płatność za sprzedane akcje została podzielona na dwie transze, z których pierwsza w kwocie
515 mln zł została zrealizowana 15 czerwca 2016 r., pozostała kwota zostanie zapłacona w terminie
do 18 miesięcy.
Umowa została zawarta pod następującymi warunkami zawieszającymi: uzyskanie zgód
odpowiednich urzędów, zamiana akcji GetBack S.A. na akcje imienne, wydanie oświadczeń lub
zawarcie porozumień z GetBack S.A. przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub fundusze
współpracujące z GetBack S.A. o braku podstaw do wypowiedzenia umów serwisowych i umów
obsługi prawnej oraz dotyczących ochrony danych osobowych, dokonanie do 25.03.2016 r. rejestracji
podmiotu działającego pod nazwą DNLD L.P. zgodnie z prawem wyspy Jersey po uzyskaniu zgody
wydanej przez Jersey Financial Services Commission (o zrzeczeniu tegoż warunku Idea Bank
poinformował raportem bieżącym nr 13/2016 z dnia 26.03.2016 r.).
W tym samym dniu Idea Bank (Polska) zawarł z Emest Investments sp. z o.o. umowę poręczenia, na
podstawie której Idea Bank (Polska) odpowiada za wykonanie jedynie obecnych i przyszłych
zobowiązań Getin International S.a r.l wynikających z ww. umowy na wypadek ich nie wykonania, do
wysokości ceny za akcje GetBack S.A., w przypadku, gdy cena zapłacona zostanie jednorazowo bądź
do wysokości pierwszej transzy ceny, w przypadku, gdy cena płatna będzie w dwóch transzach, przy
czym odpowiedzialność banku z tytułu poręczenia ulegnie zwiększeniu do wysokości 100% ceny za
akcje GetBack S.A. po zapłacie drugiej transzy ceny. W celu zabezpieczenia tej wierzytelności
ustanowiony został zastaw na akcjach GetBack S.A. stanowiących 62% kapitału spółki.
Przeniesienie własności akcji GetBack S.A. nastąpiło w dniu 15.06.2016 r., po spełnieniu
przewidzianych w umowie warunków zawieszających. O zamknięciu transakcji Idea Bank informował
raportem bieżącym nr 33/2016 z dnia 15.06.2016 r.)
d) W dniu 01.04.2016 r. pomiędzy Idea Bank S.A. a spółką Tax Care S.A. została zawarta umowa
nabycia przez Bank zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci stacjonarnej sieci sprzedaży
spółki Tax Care S.A., za cenę nie wyższą niż 55 mln zł. Cena ostateczna nabycia zostanie ustalona
na podstawie wartości bilansowej netto aktywów i zobowiązań transferowanych w ramach ZCP, które
zostaną szczegółowo opisane w Umowie Wykonawczej do umowy sprzedaży. Na podstawie umowy
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Bank nabył składniki majątkowe i niemajątkowe niezbędne do prowadzenia działalności pośrednictwa
finansowego w stacjonarnych oddziałach posiadanych przez Tax Care S.A., w szczególności prawa i
zobowiązania wynikające z umów z pracownikami świadczącymi pracę na rzecz Tax Care w ramach
zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz prawa i zobowiązania wynikające ze wszystkich umów
zawartych ze współpracownikami współpracującymi z Tax Care.
e) W dniach 13 i 24.05.2016 r. Getin Noble Bank S.A. nabył akcje Idea Bank (Polska) od, odpowiednio,
RB Investcom w liczbie 865.570 sztuk oraz od LC Corp BV w liczbie 2.523.027 sztuk.

f)

W dniu 13.04.2016 r. Idea Bank S.A. zawarł z LC Corp B.V. umowę sprzedaży 3.765 akcji Getin
Leasing S.A., o wartości nominalnej 4.500 zł każda, stanowiących 49,99% kapitału zakładowego Getin
Leasing S.A. za cenę 184,5 mln zł, która zostanie powiększona o 49,99% skonsolidowanego zysku
netto grupy Getin Leasing za 2016 r. Przeniesienie własności akcji ma nastąpić nie wcześniej niż
15.03.2017 r.
W dniu zawarcia Umowy sprzedaży Idea Bank (Polska) zapłacił, za pośrednictwem firmy
inwestycyjnej, kwotę 20 mln zł tytułem zaliczki na poczet ceny. Umowa uprawnia Idea Bank (Polska)
do żądania sprzedaży przez LC Corp B. V. na rzecz Banku pozostałych akcji GL tj. 3767 akcji
stanowiących 50,01 % kapitału zakładowego GL („Opcja Call”). Opcja Call może zostać wykonana
pod warunkiem nabycia przez Bank Akcji, w terminie od 31.03.2017 do 31.03.2018. Cena sprzedaży
Akcji Opcyjnych w wykonaniu Opcji Call została odrębnie określona, jednak nie będzie niższa niż 190
mln zł powiększone o 4 % w skali roku. Ponadto, wyżej wymieniona umowa uprawnia LC Corp B.V.
do żądania nabycia przez Idea Bank (Polska) wyżej wymienionych akcji opcyjnych („Opcja Put”), które
to żądanie może zostać wykonane po dniu 31.03.2017r., pod warunkiem nabycia przez Bank Akcji
oraz utrzymania współczynników kapitałowych Banku na poziomie wymaganym przez przepisy prawa
i ewentualne zalecenia nadzorcze po nabyciu akcji opcyjnych.

g) W dniu 01.06.2016 r. Idea Leasing spółka z o.o. sp.k. została przekształcona w IL1 Leasing sp. z o.o.,
natomiast w dniu 02.06.2016 r. Idea Leasing SKA została przekształcona w IL2 Leasing spółka z o.o.
Idea Bank (Ukraina)
W dniu 04.05.2016 r. Getin Holding zawarł z Idea Bank (Ukraina) umowę zakupu 41.132.246 nowo
emitowanych akcji Idea Bank (Ukraina) w ramach podwyższenia kapitału zakładowego banku o wartości
1,00 UAH każda, za cenę 1,97 UAH (0,3 zł) za jedną akcję, tj. łącznie 81 mln UAH (12,3 mln zł).
W dniu 30.06.2016 r. zarejestrowano obniżenie kapitału zakładowego Gwarant Plus z kwoty 58 mln
UAH (9,3 mln zł) do kwoty 21 mln UAH (3,4 mln zł).
6.

Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz
wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie półrocznym w stosunku
do wyników prognozowanych
Emitent, ani jego spółki zależne nie publikowały prognoz finansowych.

7.

Informacja na temat struktury własności znacznych pakietów akcji i jej zmian
Struktura własności znacznych pakietów akcji na dzień przekazania raportu za I półrocze 2016 roku,
zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta, przedstawiała się następująco:
AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW
NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU
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Lp.

Liczba
posiadanych akcji

Akcjonariusz

Liczba głosów
wynikająca z
posiadanych
akcji

Udział
procentowy w
kapitale
zakładowym

Udział
procentowy
głosów w
walnym
zgromadzeniu

Leszek Czarnecki bezpośrednio i pośrednio*

417 675 237

417 675 237

57,11%

57,11%

w tym:
LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie

313 729 781

313 729 781

42,90%

42,90%

2

Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz
Emerytalny (d. ING OFE)

38 200 052

38 200 052

5,22%

5,22%

3

Aviva
Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK

37 840 831

37 840 831

5,17%

5,17%

1

* Dr Leszek Czarnecki posiada bezpośrednio 81 872 327 akcji, stanowiących 11,20% kapitału zakładowego i 11,20% udziału w głosach na walnym
zgromadzeniu oraz pośrednio poprzez podmioty od siebie zależne posiada 335 802 910 akcji stanowiących 45,92% kapitału zakładowego i 45,92%
udziału w głosach na walnym zgromadzeniu. Podmiotami zależnymi bezpośrednio lub pośrednio od dr Leszka Czarneckiego są spółki: LC Corp
B.V. z siedzibą w Amsterdamie posiadająca 313 729 781 akcji stanowiących 42,90% kapitału zakładowego i 42,90% udziału w głosach na walnym
zgromadzeniu, Spółka RB Investcom sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu posiadająca 32 922 akcji stanowiących 0,0045% kapitału zakładowego i
0,0045% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu, spółka Idea Expert S.A. z siedzibą we Wrocławiu posiadająca 2 521 akcji stanowiących
0,0003% kapitału zakładowego i 0,0003% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu oraz Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich posiadająca
119 878 akcji stanowiących 0,0163% kapitału zakładowego i 0,0163% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu. Pośredni udział zachodzi
również za pośrednictwem Getin Holding S.A., który posiada 21 917 808 akcji własnych, stanowiących 3,00% kapitału zakładowego, z których
jednak wyłączone jest prawo głosu na walnym zgromadzeniu .

AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW
NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
Udział
Liczba głosów
Udział
procentowy
wynikająca z
procentowy w
głosów w
Liczba
posiadanych
kapitale
walnym
Lp.
Akcjonariusz
posiadanych akcji
akcji
zakładowym
zgromadzeniu

1

Leszek Czarnecki bezpośrednio i pośrednio*
w tym:
LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie

417 675 237

417 675 237

57,11%

57,11%

335 647 589781

335 647 589

45,90%

45,90%

2

ING Otwarty Fundusz Emerytalny

38 200 052

38 200 052

5,22%

5,22%

3

Aviva
Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK

37 840 831

37 840 831

5,17%

5,17%

* Dr Leszek Czarnecki posiada bezpośrednio 81 872 327 akcji, stanowiących 11,20% kapitału zakładowego i 11,20% udziału w głosach na walnym
zgromadzeniu oraz pośrednio poprzez podmioty od siebie zależne posiada 335 802 910 akcji stanowiących 45,92% kapitału zakładowego i 45,92%
udziału w głosach na walnym zgromadzeniu. Podmiotami zależnymi bezpośrednio lub pośrednio od dr Leszka Czarneckiego są spółki: LC Corp
B.V. z siedzibą w Amsterdamie posiadająca 313 729 781 akcji stanowiących 42,90% kapitału zakładowego i 42,90% udziału w głosach na walnym
zgromadzeniu, Spółka RB Investcom sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu posiadająca 32 922 akcji stanowiących 0,0045% kapitału zakładowego i
0,0045% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu, spółka Idea Expert S.A. z siedzibą we Wrocławiu posiadająca 2 521 akcji stanowiących
0,0003% kapitału zakładowego i 0,0003% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu oraz Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich posiadająca
119 878 akcji stanowiących 0,0163% kapitału zakładowego i 0,0163% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu.

8.

Zestawienie zmian w akcjach posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące
Liczba posiadanych akcji
Osoba

Funkcja

Stan na dzień
przekazania raportu
za I kwartał 2016

Zwiększenia

Stan na dzień
przekazania
raportu za I
półrocze 2016

Zmniejszenia

Osoby zarządzające
Piotr Kaczmarek

Prezes Zarządu

24 000

-

-

24 000
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Liczba posiadanych akcji
Osoba

Funkcja

Stan na dzień
przekazania raportu
za I kwartał 2016

Zwiększenia

Stan na dzień
przekazania
raportu za I
półrocze 2016

Zmniejszenia

Izabela Lubczyńska

Członek Zarządu

4 518

-

-

4 518

František Babický

Członek Zarządu

0

-

-

0

81 872 3271)

-

-

335 802 9102)

-

-

335 802 9102)

Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej

197 637

-

-

197 637

Marek Grzegorzewicz

Członek Rady
Nadzorczej

101 963

-

-

101 963

Andrzej Błażejewski

Członek Rady
Nadzorczej

61 041

-

-

61 041

Adam Maciejewski

Członek Rady
Nadzorczej

0

-

-

0

Osoby nadzorujące
Leszek Czarnecki
Remigiusz Baliński

1)
2)

9.

Przewodniczący Rady
Nadzorczej

81 872 3271)

Akcje posiadane przez pana Leszka Czarneckiego w sposób bezpośredni.
Akcje posiadane przez pana Leszka Czarneckiego w sposób pośredni.

Wskazanie postępowań toczących się przed sądem
W I półroczu 2016 roku nie toczyły się pojedyncze postępowania dotyczące zobowiązań oraz
wierzytelności Emitenta lub jednostek od niego zależnych, których wartość jednostkowa stanowiłaby co
najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. Nie wystąpiły również postępowania w zakresie
zobowiązań i wierzytelności Emitenta i jednostek od niego zależnych, których łączna wartość
stanowiłaby odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

10.

Informacja o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji
z podmiotem powiązanym, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na
warunkach innych niż rynkowe
W I półroczu 2016 roku Emitent ani jego jednostki zależnie nie zawierały z podmiotami powiązanymi
istotnych transakcji na warunkach innych niż rynkowe.

11.

Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu
lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji o wartości co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta
W dniu 18.02.2016 r. Getin Holding, jako poręczyciel zawarł ze swoją spółką zależną – Idea Bank
(Polska) aneks do umowy poręczenia z dnia 21.10.2015 r. zabezpieczającej wierzytelności Idea Bank
względem Idea Leasing IFN (Rumunia), zwiększając górną granicę odpowiedzialności Getin Holding z
tytułu poręczenia do kwoty 240 mln zł. O zawarciu aneksu do umowy poręczenia Emitent informował
raportem bieżącym nr 04/2016 z dnia 18.02.2016 r.

12.

Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na wyniki osiągnięte przez
Grupę Kapitałową w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału
Grupa Getin Holding
W kontekście potencjalnych transakcji zmian właścicielskich, Zarząd zwraca uwagę, na aktualny poziom
różnic kursowych z tytułu przeliczenia aktywów netto oraz wartości firmy, w określonych sytuacjach
mogą one stać się elementem rachunku wyników.
Grupa Idea Bank (Ukraina)
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W przypadku rynku ukraińskiego, istotnymi czynnikami mającymi wpływ na wynik w dalszym okresie
będzie sytuacja polityczna na wschodzie Ukrainy oraz ogólna sytuacja makroekonomiczna, na którą
składają się kurs hrywny, bilans płatniczy oraz udzielenie pożyczki przez Międzynarodowy Fundusz
Walutowy.
Ponadto, istotnymi czynnikami wpływającymi na wynik grupy Idea Bank (Ukraina) będą stawki
depozytów i kredytów na rynku międzybankowym oraz ogólny poziom płynności ukraińskiego systemu
bankowego. Rynek oczekuje także wyników stress testów przeprowadzonych przez NBU, których
efektem może być wprowadzenie dodatkowych wymogów kapitałowych.
Grupa Idea Bank (Białoruś)
Działalność na Białorusi obarczona jest sporym ryzykiem kursowym. Dewaluacja rubla białoruskiego
jest jednym z głównych elementów wpływających negatywnie na działalność Grupy i jej wyniki.
Z dniem 01.07.2016 r., czyli po dniu bilansowym, przeprowadzona została denominacja rubla
białoruskiego po kursie 10.000 BYR = 1 BYN.
W związku z wymogami Narodowego banku Białorusi, zabronione zostało pobieranie przez banki
prowizji o charakterze up-front przy udzielaniu kredytów, a także obniżeniem maksymalnego
oprocentowania nowych lokat dla osób prawnych będących nowymi klientami banku z poziomu 30% do
27%, okoliczności te wpływają na wynik finansowy banku.
Od dnia 01.04.2016 r. obniżono z 25% do 24% stopę refinansowania Narodowego Banku Białorusi, co
może wpłynąć na obniżenie poziomu przychodów odsetkowych z kredytów.
Nakładanie na banki kolejnych wymogów kapitałowych oraz duża niepewność co do przyszłych
nastrojów otoczenia biznesowego i kondycji gospodarki zmusza Bank do utrzymywania nadpłynności w
oczekiwaniu „stresu”.
Planowane obniżenie stawek refinansowania Narodowego Banku Białorusi może spowodować
obniżenie dochodu odsetkowego Idea Bank (Białoruś). Na wynik banku może wpłynąć również
planowane obniżenie maksymalnych dopuszczalnych stawek depozytów od osób fizycznych w BYR i
walutach obcych.
Grupa Idea Bank (Rumunia)
Poziom wzrostu PKB Rumunii w I półroczu 2016 r. był jednym z najwyższych spośród państw
członkowskich UE. Od początku 2016 r. w Rumunii obowiązują nowe, obniżone stawki podatku VAT i
podatku od dywidend. Istotnym czynnikiem, który może mieć wpływ na sektor bankowy w Rumunii w
najbliższym okresie jest nieprzewidywalność zakresu zmian w prawnych dotyczących sektora
bakowego i finansowego, a także sytuacja ekonomiczna UE, w tym możliwy wpływ sytuacji sektora
bankowego Grecji na banki rumuńskie, oraz wpływ potencjalnego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE na
rumuński rynek finansowy.
Na działalność Idea Bank (Rumunia) wpływ również może mieć bieżąca sytuacja na rynku
depozytowym, gdzie odnotowywany jest wzrost inwestycji w nieruchomości i papiery wartościowe
notowane na giełdzie kosztem depozytów bankowych, jak również spadek wartości niezabezpieczonych
pożyczek.

Carcade (Rosja)
Utrzymuje się trend spadku sprzedaży produktów Carcade (Rosja) związaną z obecną sytuacją
gospodarczą Federacji Rosyjskiej oraz z sankcjami nałożonymi przez USA, UE oraz inne kraje. Ryzyko
nałożenia dalszych sankcji może negatywnie wpłynąć na płynność i możliwości pozyskiwania dalszego
finansowania.
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13.

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
Poza wymienionymi w pozostałych punktach sprawozdania zdarzeniami, 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.

_____________________

_____________________

Piotr Kaczmarek

Izabela Lubczyńska

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

_____________________
Krzysztof Florczak
Członek Zarządu
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