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Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta
Główne osiągnięcia oraz niepowodzenia Grupy Kapitałowej Getin Holding w I półroczu 2017 roku
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Getin Holding
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Cena akcji GH

W I półroczu 2017 Emitent kontynuował strategię mającą na celu rozwój biznesowy Grupy oraz
osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu z inwestycji w podmioty zależne, działające w sektorze usług
finansowych, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw, przy dopuszczeniu ograniczenia
obecności na rynkach o niskim potencjale wzrostu i wysokim stopniu ryzyka. Emitent aktywnie wpływał
na strategię i zarządzanie kontrolowanych podmiotów w celu zapewnienia wzrostu wartości
posiadanych aktywów, ich bezpieczeństwa oraz wykorzystania potencjalnych synergii w ramach Grupy.
W dniu 04.05.2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę o powołaniu Pana
Wojciecha Kostrzewy do Rady Nadzorczej Emitenta.
W dniu 29.05.2017, w związku z zamiarem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
dotyczącego podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Emitenta, Emitent zawarł z LC Corp B.V.
z siedzibą w Amsterdamie przedwstępną umowę objęcia nowo emitowanych akcji serii C. Umowa
przewidywała skierowanie oferty nabycia akcji serii C w liczbie odpowiadającej udziałowi LC Corp BV w
ogólnej liczbie akcji Emitenta powiększonej o liczbę akcji zaoferowanych w ramach dodatkowej oferty.
Zgodnie z postanowieniami umowy LC Corp B.V. wpłacił na poczet ceny emisyjnej akcji przedpłatę w
kwocie 27 mln zł w dniu 26.06.2017.
W dniu 27.06.2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału
zakładowego Emitenta o kwotę 27,8 mln zł w drodze emisji nowych akcji serii C przeprowadzonej w
trybie subskrypcji prywatnej, przy pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Zgodnie
z postanowieniami Uchwały ww. Walnego Zgromadzenia Emitenta, Akcje serii C zostały w pierwszej
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kolejności skierowane do akcjonariuszy posiadających ponad 5% akcji Emitenta w liczbie
proporcjonalnej do posiadanego udziału w kapitale zakładowym Emitenta, a następnie do pozostałych
akcjonariuszy wskazanych przez Zarząd Emitenta. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru
uzasadnione zostało uzyskaniem środków finansowych poprzez emisję akcji w możliwie krótkim
terminie.
Skierowanie ofert objęcia akcji do inwestorów i zawarcie umów objęcia akcji nastąpiło po dacie
bilansowej.
Ponadto, w dniu 13.06.2017 Emitent zawarł z Carcade (Rosja) umowę sprzedaży 26.690 szt. akcji Idea
Bank (Białoruś), stanowiących 32,916% udziału w kapitale zakładowym banku (zob. pkt 5
Sprawozdania).
I.

Segment usług bankowych Polsce
W skład segmentu usług bankowych w Polsce Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzi Grupa Idea Bank
(Polska), obejmująca m.in. Idea Bank S.A. (skupiający swoją działalność na oferowaniu małym i średnim
firmom różnorodnych produktów bankowych – kredytowych, oszczędnościowych i depozytowych), Idea
Leasing S.A. (leasing pojazdów i maszyn), Idea Money S.A. (faktoring i windykacji należności), a także
Tax Care S.A. (usługi w zakresie księgowości oraz doradztwa finansowego dla małych firm).
Wynik netto z działalności kontynuowanej podmiotów wchodzących w skład segmentu po I półroczu
2017 wyniósł 109,9 mln zł i w stosunku do analogicznego okresu w 2016, tj. 294,1 mln zł. był niższy o
62,6%. 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

383 434
569 371
-185 937
187 329

Przychody z tytułu prowizji i opłat

259 427

Koszty z tytułu prowizji i opłat

-72 098

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto

-17 787

Wynik z tytułu odpisów aktualizacyjnych

-133 896

Koszty działania

-290 218

Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych

21 886

Podatek dochodowy

-40 889

Zysk netto z działalności kontynuowanej

109 859

Łączna wartość aktywów podmiotów wchodzących w skład segmentu na koniec I półrocza
2017wynosiła 22,9 mld zł, co stanowi wzrost o 17 % w stosunku do końca I półrocza 2016 (19,5 mld zł).
Saldo depozytów na koniec okresu bilansowego wynosiło 16,5 mld zł, podczas gdy na koniec
analogicznego okresu w 2016 wynosiło ono 13,7 mld zł, co stanowi wzrost o 20,8%.
Saldo należności kredytowo-leasingowych na koniec I półrocza 2017 wynosiło 16,1 mld zł, co stanowi
wzrost o 19,4% w stosunku do stanu na koniec I półrocza 2016 – 13,5 mld zł.
Grupa Idea Bank (Polska) kieruje swoją ofertę produktową do grupy klientów z segmentu małych i
średnich firm, jak również osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą. Grupa ma rosnąć
wraz ze wzrostem biznesu jego klientów, umacniając tym samym swoją pozycję na rynku finansowym.
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W dniu 24.03.2017. Idea Investment S.a r.l. (spółka zależna od Idea Bank (Polska) otrzymała drugą
transzę ceny za sprzedaż akcji GetBack S.A. w kwocie 334 mln zł.
II.

Segment usług bankowo-windykacyjnych na Ukrainie
W skład segmentu usług bankowo-windykacyjnych Grupy Kapitałowej Emitenta na Ukrainie wchodzi
Idea Bank (Ukraina) oferujący produkty i usługi skierowane do osób fizycznych, a także spółki Gwarant
Plus i Idea Leasing (Ukraina) oraz grupa New Finance Service (d. Seret - zakup, obrót i windykacja
portfeli wierzytelności, w tym wierzytelności m. in. Idea Banku (Ukraina), opis transakcji nabycia znajduje
się w pkt. 11 niniejszego sprawozdania).
Wynik netto segmentu za I półrocze 2017 wyniósł -6,3 mln zł (-43,3 mln UAH) i złożyły się na niego
następujące elementy: wynik Idea Bank (Ukraina) w kwocie 9,1 mln zł (62,3 mln UAH) oraz wynik grupy
New Finance Service i korekty konsolidacyjne, w łącznej kwocie -15,3 mln zł (-104,7 mln UAH).
Na łączny wynik podmiotów wchodzących w skład segmentu składają się następujące pozycje:
kPLN
Wynik z tytułu odsetek
Przychody z tytułu odsetek
Koszty z tytułu odsetek
Wynik z tytułu prowizji i opłat

kUAH

43 260

296 572

75 132

515 073

-31 872

-218 501

8 681

59 513

Przychody z tytułu prowizji i opłat

10 780

73 903

Koszty z tytułu prowizji i opłat

-2 099

-14 390

-1 940

-13 300

Wynik z tytułu odpisów aktualizacyjnych

-34 727

-238 074

Koszty działania

-22 943

-157 287

1 354
-6 315

9 282
-43 293

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto

Podatek dochodowy
Zysk netto

Łączna wartość aktywów podmiotów wchodzących w skład segmentu na koniec I półrocza 2017
wynosiła 513,2 mln zł (3,6 mld UAH), co stanowi wzrost o 6,4% w stosunku do wyniku osiągniętego na
koniec I półrocza 2016, tj. 482,4 mln zł (3 mld UAH, co stanowi wzrost o 19,7% w UAH).
Saldo depozytów na koniec okresu bilansowego wynosiło 391 mln zł (2,7 mld UAH), co stanowi wzrost
o 3,1 % w stosunku do wyniku osiągniętego na koniec I półrocza 2016 wyrażonego w zł, tj. 379,1 mln zł
(2,4 mld UAH, co stanowi wzrost o 16,1% w UAH).
Saldo kredytów na koniec I półrocza 2017 wynosiło 412,4 mln zł (2,9 mld UAH), co stanowi wzrost o
14,5% w stosunku do wyniku osiągniętego na koniec I półrocza 2016 wyrażonego w zł, tj. 360,1 mln zł
(2,2 mld UAH, co stanowi wzrost o 28,9% w UAH).
Grupa New Finance Service jest platformą do prowadzenia na terytorium Ukrainy działalności
windykacyjnej i pośrednictwa finansowego. Na ujemny wynik grupy New Finance Service wpłynęło
utworzenie rezerw na portfel należności przeterminowanych .
Idea Bank (Ukraina)
Wynik netto Idea Bank (Ukraina) na koniec I półrocza 2017 wyniósł 9,1 mln zł (62,3 mln UAH), co
stanowi ponad dziewięciokrotny wzrost w stosunku do wyniku na koniec I półrocza 2016, tj. 0,9 mln zł
(5,6 mln UAH, co stanowi dziesięciokrotny wzrost w UAH).
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Na wynik banku składają się następujące pozycje:
kPLN

kUAH

Wynik z tytułu odsetek

43 296

296 816

Przychody z tytułu odsetek

75 171

515 341

-31 875

-218 525

8 683

59 526

Przychody z tytułu prowizji i opłat

10 782

73 916

Koszty z tytułu prowizji i opłat

-2 099

-14 390

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto

-1 887

-12 927

Wynik z tytułu odpisów aktualizacyjnych

-16 239

-111 328

Koszty działania

-22 778

-156 158

-1 986
9 089

-13 615
62 314

Koszty z tytułu odsetek
Wynik z tytułu prowizji i opłat

Podatek dochodowy
Zysk netto

W I półroczu 2017 Idea Bank (Ukraina) prowadził sprzedaż kredytów gotówkowych poprzez własną
sieć sprzedaży, w tym kanały internetowe, a także korzystając z pośrednictwa (banki i firmy finansowe).
Na wysokość osiągniętego wyniku finansowego netto największy wpływ miały:





Odnotowanie sprzedaży kredytów w UAH na poziomie o 37% wyższym niż w analogicznym
okresie w 2016;
Zwiększenie marży odsetkowej o 9,2 p.p. (z poziomu 9,3% na koniec I półrocza 2016 do 18,5%
na koniec I półrocza 2017);
Zmniejszenie poziomu ryzyka sprzedaży nowych produktów i utrzymywanie współczynnika
COR portfela kredytowego na poziomie nie wyższym niż 9%;
Obniżenie kosztów działalności skutkujące poprawą współczynnika C/I na koniec I półrocza
2017 do poziomu 45,6% (spadek o 6,7 p.p. w porównaniu z I półroczem 2016 – 52,3%),

Jednocześnie Idea Bank (Ukraina) w pełni dostosował się do nowych, obowiązujących od 01.02.2017,
wymogów Narodowego Banku Ukrainy dotyczących oceny ryzyka kredytowego.
Idea Bank (Ukraina), podobnie jak wiele innych podmiotów sektora finansowego Ukrainy, padły ofiarą
zmasowanego ataku wirusowego pod koniec czerwca 2017, skutkującego przerwaniem pracy na kilka
dni. Atak ten nie wpłynął w sposób znaczący na funkcjonowanie banku ani nie naruszył bezpieczeństwa
zgromadzonych w banku środków klientów.
Ponadto, po dacie bilansowej Emitent udzielił na rzecz New Finance Service sp. z o.o. dwóch pożyczek
na rozwój działalności windykacyjnej grupy w łącznej kwocie 40 mln zł (zob. pkt 2.24 sprawozdania
finansowego).
III.

Segment usług bankowych na Białorusi
W skład segmentu usług bankowych Grupy Kapitałowej Emitenta na Białorusi wchodzi Idea Bank
(Białoruś), oferujący usługi finansowe klientom detalicznym i kompleksową obsługę dla firm,
specjalizujący się w sprzedaży kredytów ratalnych i pożyczek gotówkowych, a także spółki Idea Broker
i Idea Finance.
Idea Bank (Białoruś) rozwija się jako uniwersalna instytucja finansowa skupiając się głównie na sektorze
osób fizycznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez ich kredytowanie i zbieranie
depozytów za pomocą własnej sieci oddziałów. Prowadzi także obsługę rozliczeniowo-kasową w
oddziałach oraz wymianę walut w kantorach.
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Wynik netto segmentu Idea Bank (Białoruś) po I półroczu 2017 wyniósł 14,2 mln zł (6,9 mln BYN), co
stanowi wzrost o 27,5% w stosunku do wyniku osiągniętego na koniec I półrocza 2016, tj. 11,1 mln zł
(5,7 mln BYN, co stanowi wzrost w BYN o 19,8%).
Na łączny wynik podmiotów wchodzących w skład segmentu składają się następujące pozycje:
kPLN
Wynik z tytułu odsetek
Przychody z tytułu odsetek
Koszty z tytułu odsetek
Wynik z tytułu prowizji i opłat

kBYN

30 969

14 989

49 763

24 085

-18 794

-9 096

6 171

2 987

Przychody z tytułu prowizji i opłat

10 070

4 874

Koszty z tytułu prowizji i opłat

-3 899

-1 887

14 165

6 856

3 409

1 650

-36 231

-17 536

-4 317
14 166

-2 089
6 856

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
Wynik z tytułu odpisów aktualizacyjnych
Koszty działania
Podatek dochodowy
Zysk netto

Łączna wartość aktywów podmiotów wchodzących w skład segmentu na koniec I półrocza 2017
wynosiły 597,9 mln zł (309 mln BYN), co stanowi spadek o 11,6% w stosunku do wyniku osiągniętego
na koniec I półrocza 2016, tj. 676,1 mln zł (338,1 mln BYN, co stanowi spadek o 8,6% w BYN).
Saldo depozytów na koniec okresu bilansowego wynosiło 351,2 mln zł (181,6 mln BYN), co stanowi
spadek o 24,3% w stosunku do wyniku osiągniętego na koniec I półrocza 2016 wyrażonego w zł, tj.
464,1 mln zł (232 mln BYN, co stanowi spadek o 21,8% w BYN).
Saldo kredytów na koniec I półrocza 2017 wynosiło 348,5 mln zł (180,1 mln BYN), co stanowi wzrost o
4,5% w stosunku do wyniku osiągniętego na koniec I półrocza 2016 wyrażonego w zł, tj. 333,6 mln zł
(166,8 mln BYN, co stanowi wzrost o 8,0% w BYN).
Idea Bank (Białoruś) w I półroczu 2017 koncentrował się na oferowaniu produktów kredytowych dla
osób fizycznych oraz kompleksowej obsłudze podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z
rynku białoruskiego, a także na bankowości transakcyjnej.
W dniu 23.01.2017 Idea Bank (Białoruś) otrzymał od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju wypłatę
transzy kredytu w wysokości 1,5 mln USD (równowartość 6,3 mln zł) przyznanego na podstawie umowy
z dnia 22.12.2016 Kredyt został udzielony w celu umożliwienia Idea Bank (Białoruś) kredytowania
małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Białorusi.
W lutym 2017 Idea Bank (Białoruś) rozpoczął oferowanie nowego produktu – karty kredytowej dla osób
fizycznych.
Przeprowadzona na podstawie decyzji Narodowego banku Białorusi niezależna ocena jakości aktywów
banku (Assets Quality Review) wykazała wysoką jakość aktywów banku oraz wypełnienie kryteriów
wystarczalności kapitałów banku.
Na podstawie umowy z dnia 13.06.2017 Carcade (Rosja) nabyło od Emitenta 26.690 akcji banku
stanowiących 32,916% udziału w kapitale zakładowym banku. Szczegóły transakcji zostały opisane w
pkt. 5 niniejszego sprawozdania.
IV.

Segment usług leasingowo-finansowych w Rosji
W skład segmentu działalności leasingowo-finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta na terenie
Federacji Rosyjskiej wchodzi Grupa Carcade oraz Assets Service Finance. Grupa Carcade obejmuje
Carcade - jedną z większych rosyjskich spółek leasingowych specjalizujących się w leasingu
samochodów oraz lekkich pojazdów dla małych i średnich przedsiębiorstw, spółkę Centr Karawto, której
celem jest podniesienie efektywności sprzedaży samochodów poleasingowych oraz Carcade Service,
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świadcząca usługi doradztwa prawno-podatkowego oraz księgowego związanego z leasingiem. Spółka
Assets Service Finance została otwarta do obsługi nabytego portfela przeterminowanych wierzytelności.
Wynik netto segmentu po I półroczu 2017 wyniósł 3,1 mln. zł (46,5 mln RUB), co stanowi wzrost o 191%
w stosunku do wyniku osiągniętego na koniec I półrocza 2016, tj. 1,1 mln zł (18,8 mln RUB, co stanowi
wzrost o 147,2% w RUB).
Na łączny wynik podmiotów wchodzących w skład segmentu 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

kRUB

30 887

458 377

71 575

1 062 206

-40 688

-603 829

12 215

181 276

12 215

181 276

0

0

18 015

267 351

Wynik z tytułu odpisów aktualizacyjnych

-15 530

-230 472

Koszty działania

-41 533

-616 369

382
-1 305
3 131

5 669
-19 367
46 465

Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych
Podatek dochodowy
Zysk netto

Łączna wartość aktywów podmiotów wchodzących w skład segmentu na koniec I półrocza 2017
wynosiły 836,7 mln zł (13,4 mld RUB), co stanowi spadek o 17,0% w stosunku do wielkości na koniec
I półrocza 2016, tj. 1.008,6 mln zł (16,3 mld RUB, co stanowi spadek o 17,6% w RUB).
Suma należności leasingowych netto na koniec I półrocza 2017 wynosiła 600,5 mln zł (9,7 mld RUB),
co stanowi spadek o 23,6 % w stosunku do końca I półrocza 2016, tj. 789,7 mln zł (12,7 mld RUB, co
stanowi spadek o 24,1% w RUB).
Carcade od początku 2017, pozyskało finansowanie od największych banków działających na rynku
rosyjskim, w tym zwłaszcza od Sberbank Rosji i UnicreditBank, których łączna kwota przekroczyła 1,6
mld RUB (111 mln zł). Jednocześnie w wyniku emisji obligacji giełdowych serii BO-03 o łącznej wartości
nominalnej 2,5 mld RUB (równowartość 168,5 mln zł) Dzięki temu Carcade zapewniło sobie środki na
prowadzenie działalności leasingowej do końca 2017 Kredyt udzielony Carcade przez Sberbank Rosji
został zabezpieczony poręczeniem Emitenta.
Na podstawie umowy z dnia 13.06.2017 OOO Carcade nabyło od Emitenta 26.690 akcji banku
stanowiących 32,916% udziału w kapitale zakładowym Idea Bank Białoruś. Szczegóły transakcji zostały
opisane w pkt. 5 niniejszego sprawozdania.
V.

Segment usług bankowo-leasingowych w Rumunii
Segment usług bankowo-leasingowych Grupy Kapitałowej Emitenta w Rumunii obejmuje Grupę Idea
Bank (Rumunia), w skład której wchodzi Idea Bank (Rumunia) będący bankiem uniwersalnym, Idea
Leasing IFN S.A. (działalność leasingowa), Idea Finance IFN S.A., Idea Investment S.A. i spółkę Idea
Broker de Asigurare S.R.L. (broker ubezpieczeniowy). Produkty i usługi Idea Bank (Rumunia)
skierowane są do klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.
Wśród spółek Grupy wyróżnić należy Idea Leasing IFN (Rumunia), która jest jedną z wiodących firm
leasingowych na rumuńskim rynku finansowym, oferującą usługi leasingu majątku ruchomego (w tym
kredytowanie zakupu majątku ruchomego) dla małych i średnich przedsiębiorstw.
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Wynik netto segmentu na koniec I półrocza 2017 wyniósł 2,4 mln zł (2,6 mln RON), co stanowi spadek
o 65,6% w stosunku do analogicznego okresu w 2016, t.j. 7,0 mln zł (7,1 mln RON), co stanowi spadek
o 64,2% w RON. Na łączny wynik składają się następujące pozycje syntetyczne:
kPLN
Wynik z tytułu odsetek

kRON

24 247

25 909

38 770

41 428

-14 523

-15 519

14 604

15 605

Przychody z tytułu prowizji i opłat

17 267

18 451

Koszty z tytułu prowizji i opłat

-2 663

-2 846

9 118

9 743

-3 677

-3 929

-39 604

-42 319

-2 296
2 392

-2 453
2 556

Przychody z tytułu odsetek
Koszty z tytułu odsetek
Wynik z tytułu prowizji i opłat

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
Wynik z tytułu odpisów aktualizacyjnych
Koszty działania
Podatek dochodowy
Zysk netto

Łączna wartość aktywów podmiotów wchodzących w skład segmentu na koniec I półrocza 2017
wynosiły 1,9 mld zł (2,0 mld RON), co stanowi wzrost o 26,5% w stosunku do końca I półrocza 2016, tj.
1,5 mld zł (1,5 mld RON, co stanowi wzrost o 33,7% w RON).
Saldo depozytów na koniec okresu bilansowego wynosiło 1,3 mld zł (1,4 mld RON), co stanowi wzrost
o 35,1% w stosunku do I półrocza 2016, tj. 961,9 mln zł (982 mln RON, co stanowi wzrost o 42,8% w
RON).
Saldo należności kredytowo-leasingowych na koniec I półrocza 2017 wynosiło 1,3 mld zł (1,4 mld RON),
co stanowi wzrost o 24,8% w stosunku do I półrocza 2016, tj. 1 mld zł (1,1 mld RON, co stanowi wzrost
o 31,9% w RON).
Idea Bank (Rumunia)
Wynik netto Idea Bank (Rumunia) na koniec I półrocza 2017 wyniósł 1,7 mln zł (1,9 mln RON), podczas
gdy na koniec I półrocza 2016 wynik ten wynosił -0,8 mln zł (-0,8 mln RON).
Na wynik banku składają się następujące pozycje:
kPLN

kRON

Wynik z tytułu odsetek

18 156

19 402

Przychody z tytułu odsetek

26 955

28 803

Koszty z tytułu odsetek

-8 799

-9 401

Wynik z tytułu prowizji i opłat

8 577

9 165

Przychody z tytułu prowizji i opłat

10 871

11 616

Koszty z tytułu prowizji i opłat

-2 294

-2 451

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
Wynik z tytułu odpisów aktualizacyjnych
Koszty działania
Podatek dochodowy
Zysk netto

7 277

7 775

-2 982

-3 186

-28 036

-29 958

-1 253
1 739

-1 339
1 859

W I półroczu 2017 Idea Bank (Rumunia) zwiększył poziom kredytów konsumpcyjnych, w tym cieszącego
się największym powodzeniem wśród klientów banku kredytu „Selfie”. Ponadto bank odnotował wzrosty
także w portfelu kredytów dla przedsiębiorstw.
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Do czynników mających wpływ na wynik segmentu na koniec I półrocza 2017 należą:





Zwiększenie poziomu przychodów odsetkowych do 27,0 mln PLN za I półrocze 2017 w
porównaniu do 21,7 mln PLN za II półrocze 2016. Wzrost był możliwy dzięki zwiększeniu
wolumenu portfela kredytowego o 8,6% oraz zmianie jego struktury, tj. wzrost udziału w portfelu
wysoko oprocentowanych produktów gotówkowych ( m.in. pożyczka Selfie).
Zmniejszenie przez Idea Bank (Rumunia) kosztów finansowania do 1,3% na koniec I półrocza
2017 w porównaniu do 1,5% na koniec 2016
Zwiększenie łącznego współczynnika kapitałowego do 14,4% na koniec I półrocza 2017 wobec
11,7% na koniec 2016. Poziom wymagany przez Bank Narodowy Rumunii na koniec I półrocza
2017 to 13,25%. Wzrost współczynnika powyżej wymaganego minimum był możliwy dzięki
dokapitalizowaniu z Getin Holding S.A. oraz optymalizacji struktury aktywów.

W marcu 2017 Idea Bank (Rumunia) otrzymał nagrodę Bank Roku na Credit Brokers Gala oraz nagrodę
za najlepszą pożyczkę dla swoich klientów na potrzeby osobiste.
VI.

Segment usług finansowych w Polsce
Segment usług finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta w Polsce obejmuje spółkę M.W. Trade.
Wynik netto M.W. Trade po I półroczu 2017 wyniósł 5,2 mln zł i w stosunku do analogicznego okresu w
2016 był niższy o 31,2% (7,5mln zł). Na łączny wynik tego składają się z 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
Wynik z tytułu odpisów aktualizacyjnych

8 773
21 755
-12 982
414
1 074
-660
278
0

Koszty działania

-3 083

Podatek dochodowy
Zysk netto

-1 203
5 179

Wartość sumy bilansowej segmentu usług finansowych w Polsce na koniec I półrocza 2017 wynosiła
559,1 mln zł, co stanowi spadek o 23,8% w porównaniu do stanu na koniec I półrocza 2016 tj. 733,3
mln zł
W I półroczu 2017 M.W. Trade kontynuowała działalność na rynku finansowania publicznej służby
zdrowia, oferując podmiotom leczniczym rozwiązania pozwalające na restrukturyzację zadłużenia oraz
poprawę ich płynności finansowej. Spółka, utrzymując przyjętą strategię sprzedażową, oferowała także
swoje produkty finansowania (pożyczki, restrukturyzacja zadłużenia, leasing zwrotny, kredyt w
pośrednictwie) jednostkom samorządu terytorialnego. Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2017
wyniosły 22,8 mln zł, czyli o 28% mniej niż w I półroczu 2016. Niższe przychody ze sprzedaży wynikały
głównie z niższego średniomiesięcznego poziomu portfela wierzytelności (551,4 mln zł w I półroczu
2017 w porównaniu do 745,3 mln zł w I półroczu 2016).
Na koniec I półrocza 2017 główną pozycją w bilansie nadal pozostają wierzytelności portfela
składającego się z długo- oraz krótkoterminowych należności od podmiotów leczniczych i JST z tytułu
udzielonych pożyczek i restrukturyzacji zobowiązań. Łączna wartość portfela wierzytelności M.W. Trade
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na koniec I półrocza 2017 wynosiła 543 mln zł, co oznacz spadek o 3% w porównaniu ze stanem na
koniec 2016 (562,5 mln zł).
Wolumen kontraktacji bilansowej i pozabilansowej, wyniósł 287,2 mln zł wobec kwoty 156,3 mln zł w
roku poprzednim, co dało łączny wzrost o 84%. W I półroczu 2017 M.W. Trade pośredniczyło w
sprzedaży przy zawieraniu umów kredytowych o łącznej wartości 57,3 mln zł, osiągając przychód z tego
tytułu w kwocie 1,1 mln zł (w analogicznym okresie w 2016 przychód z tego tytułu wynosił 22 tys. zł).
W przedmiotowym okresie M.W. Trade dokonała obniżenia ponoszonych kosztów działalności o 25,8%,
tj. do poziomu 16,9 mln zł w porównaniu do 22,7 mln zł na koniec I półrocza 2016.
M.W. Trade optymalizuje na bieżąco pozyskiwane finansowanie do aktualnej sytuacji rynkowej i
posiadanego portfela aktywów jak również do planowanej sprzedaży produktów na tym rynku. W
ramach posiadanych umów kredytowych limit ogólnie dostępnych środków na dzień 30.06.2017 wynosił
128 mln zł, z czego Spółka wykorzystywała kwotę 99,1 mln zł.
Dzięki stosowanej polityce oraz zmianie struktury po stronie pasywnej i wcześniejszych spłatach
wierzytelności w 2016 poprawie uległo dopasowanie zapadalności aktywów do pasywów oraz wskaźniki
płynności.
Wskaźnik zadłużenia liczony jako iloraz sumy zobowiązań i rezerw do sumy bilansowej wg stanu na
dzień 30.06.2017 wynosił 85%, utrzymując się na zbliżonym poziomie do stanu na koniec poprzedniego
okresu sprawozdawczego.
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 realizowania
inwestycji związanych z prowadzoną przez nich działalnością.
W przypadku Idea Bank (Ukraina), ryzyko eskalacji sytuacji we wschodniej części Ukrainy, która może
wpłynąć negatywnie na system finansowy Ukrainy. Dalsza eskalacja konfliktu, w połączeniu z
zależnością poziomu kursu walut od finansowania przez MFW, 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. Wpływ
na działalność Idea Banku (Ukraina) może mieć również rozwijająca się konkurencja na lokalnym rynku
bankowym w obszarze kredytów gotówkowych, zwłaszcza ze strony dużych podmiotów bankowych.
Z kolei czynnikami mogącymi mieć wpływ na działalność Carcade są wprowadzane przez USA i UE
sankcje, które przekładają się na sektor finansowy, przede wszystkim, w zakresie spadku płynności i
silnego osłabienia waluty lokalnej. Wpływ na działalność może mieć również potencjalny wzrost ryzyka
kredytowego.
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Natomiast dalszy rozwój Carcade zależy od zapewnienia finansowania operacyjnego. Przy
podejmowaniu decyzji przez ewentualnych finansujących pod uwagę brane są zmniejszający się portfel
Carcade oraz jakość aktywów. Prognozy wykazują osłabienie dynamiki wzrostu rynku leasingu
samochodowego w Rosji do 5-15% w 2017.
Dla Idea Bank (Białoruś), słabość gospodarki białoruskiej, charakteryzująca się niskim lub ujemnym
przyrostem PKB, małymi rezerwami walutowymi i wysokim poziomem zadłużenia zewnętrznego w
stosunku do PKB może prowadzić do dewaluacji waluty krajowej co mogłoby negatywnie wpłynąć na
ryzyko płynności i poziomu depozytów, a co za tym idzie na działalność Grupy i jej wyniki w tym
segmencie.
Istotnym czynnikiem, który może mieć wpływ na działalność Idea Bank (Rumunia) w najbliższym okresie
jest nieprzewidywalność zakresu zmian prawnych dotyczących sektora bankowego i finansowego (w
tym, jak również długotrwałych skutków zmian przepisów o upadłości konsumenckiej oraz kredytów
hipotecznych), polityka fiskalna zmierzająca do obniżenia poziomu deficytu budżetowego, a także
sytuacja ekonomiczna UE, w tym możliwy wpływ sytuacji sektora bankowego Grecji na banki rumuńskie.
Na działalność Idea Banku (Rumunia) wpływ może mieć okresowa płynność sytuacji na rynku
depozytowym. Po początkowym wzroście poziomu depozytów w styczniu 2017, w lutym bank zanotował
spowolnienie poziomu wzrostu depozytów, a w miesiącu marcu nieznaczny spadek ich łącznego
poziomu. Począwszy do kwietnia, zaczęto odnotowywać trend wzrostowy w tym zakresie.
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. Istotnymi czynnikami mającymi wpływ na działalność w
zakresie finansowania jednostek medycznych jest również sytuacja finansowa kontrahentów szpitali w
związku z możliwym pogorszeniem sytuacji płynnościowej szpitali publicznych, a także wprowadzenie
prawnych ograniczeń obrotu wierzytelnościami SP ZOZ. Dlatego zmiany zachodzące w tym sektorze
mogą mieć wpływ na działalność M.W. Trade.
W przypadku finansowania jednostek samorządu terytorialnego, wpływ na działalność MW Trade może
mieć sytuacja ekonomiczna samorządów, a zwłaszcza spadek dochodów związany z ograniczeniem
wpływów z tytułu podatków połączony ze wzrostem wydatków na zadania własne i zlecone, jak również
wzrost zadłużenia spowodowany wzrostem wydatków inwestycyjnych w ramach podmiotów
współfinansowanych przez UE.
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.
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 2017 roku
Nie dotyczy Grupy Kapitałowej Getin Holding.
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5.

Wskazanie skutków zmian w strukturze Grupy Kapitałowej
Getin Holding S.A.
W dniu 31.01.2017 Getin Holding zawarł z LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie porozumienie
dodatkowe do umowy sprzedaży z dnia 02.03.2016, dotyczącej 755 sztuk akcji Getin Leasing S.A.
(stanowiących 10,02% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu), zrzekając się przewidzianych w umowie warunków zawieszających. W rezultacie w tym
samym dniu strony przystąpiły do wykonania umowy i zbycia na rzecz LC Corp B.V. wyżej
wymienionych akcji. W rezultacie Emitent przestał być akcjonariuszem Getin Leasing S.A.
W dniu 10.03.2017 Emitent zawarł z osobą fizyczną umowę nabycia 0,02% udziału w kapitale
zakładowym spółki Seret Invest sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie, Ukraina, oraz warunkową umowę
nabycia od tejże spółki 100% udziału w kapitale zakładowym New Finance Service sp. z o.o. z siedzibą
w Kijowie, Ukraina, (d. Spółka Finansowa Seret sp. z. o.o.) pod warunkiem uzyskania zgody
ukraińskiego urzędu antymonopolowego. Łączna cena nabycia udziałów wynosi 101 tys. UAH (co
stanowi równowartość 15,4 tys. zł).
W dniu 22.06.2017 Urząd Antymonopolowy Ukrainy wyraził zgodę na transakcję nabycia przez Emitenta
100% udziału w kapitale zakładowym New Finance Service, w wyniku czego uzyskał bezpośrednią
kontrolę nad spółką.
W dniu 28.03.2017 Zgromadzenie Wspólników Getin Investment sp. z o.o., w którym 100% udziałów
posiada Emitent podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 50 tys. do 70 tys. zł.
Rejestracja podwyższenia wysokości kapitału zakładowego spółki nastąpiła w dniu 12.06.2017.
Na mocy decyzji jedynego udziałowca spółki OOO Assets Service Finance z dnia 14.06.2017 dokonano
podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 271 mln RUB (17,8 mln zł), tj. z kwoty 30 mln RUB
(2 mln zł) do kwoty 301 mln RUB (19,8 mln zł) Getin Holding objął całość podwyższonego udziału w
kapitale zakładowym spółki.
Grupa Idea Bank (Polska)
W dniu 04.01.2017 została utworzona spółka IL Intermediary Sp z o. o., w 100% kontrolowana przez
Idea Leasing S.A. Zadaniem spółki jest obsługa nowych produktów grupy Idea Leasing S.A.
W dniu 31.03.2017 Idea Bank S.A. sprzedał na rzecz Idea Money S.A., przy udziale i za pośrednictwem
DM Noble Securities S.A., 600.000 akcji Tax Care S.A., stanowiących 100% udziałów w kapitale
zakładowym za cenę 370 mln zł. Celem transakcji było lepsze dopasowanie struktury Grupy Idea Bank
(Polska) do działalności prowadzonej przez poszczególne spółki.
W dniu 31.03.2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Box S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu
kapitału zakładowego spółki o kwotę 5,5 mln zł w drodze emisji 547,3 tys. akcji serii H o wartości
nominalnej 10 zł każda. Idea Bank Polska objął 356,2 tys. akcji.
W dniu 03.04.2017 Idea Investment S.a r.l. objął 49,99% udziałów w nowoutworzonej spółce Idea 24/7,
Inc. z siedziba na terytorium Stanów Zjednoczonych, o łącznej wartości 1,2 mln USD (równowartość 4,4
mln zł)
W dniu 20.06.2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Box S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu
kapitału zakładowego spółki o kwotę 1 mln zł w drodze emisji 104,3 tys. akcji serii I o wartości nominalnej
10 zł każda, przy czym całość akcji została objęta przez LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie.
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Idea Bank (Rumunia)
W dniu 24.03.2017 Walne Zgromadzenie Idea Bank (Rumunia) podjęło uchwałę o podwyższeniu
kapitału zakładowego o 14,5 mln RON (równowartość 13,8 mln zł), w związku z czym na datę bilansową
kapitał zakładowy banku wynosił 209,7 mln RON (równowartość 198,9 mln zł). Wyemitowane przez
bank akcje w ramach podwyższenia kapitału zakładowego zostały w całości objęte przez Emitenta.
W dniu 28.06.2017 Walne Zgromadzenie Idea Bank (Rumunia) podjęło uchwałę o podwyższeniu
kapitału zakładowego o 10 mln RON (równowartość 9,2 mln zł), w związku z czym na datę bilansową
kapitał zakładowy banku wynosił 219,7 mln RON (równowartość 203,6 mln zł). Wyemitowane przez
bank akcje w ramach podwyższenia kapitału zakładowego zostały w całości objęte przez Emitenta.
Idea Bank (Białoruś)
W dniu 13.06.2017 Emitent zawarł z Carcade umowę sprzedaży 26.690 akcji Idea Bank (Białoruś), o
wartości 330,60 BYN każda (równowartość 683,1 zł), stanowiących 32,916% udziału w kapitale
zakładowym Idea Bank Białoruś za cenę 716,4 mln RUB (równowartość 47,2 mln zł). Przeniesienie
własności akcji banku nastąpiło w dniu 16.06.2017, w rezultacie czego bezpośredni udział Emitenta w
kapitale zakładowym banku obniżył się do poziomu 67,079%. Obecnie Emitent nadal posiada pośrednio
w banku udział na poziomie 99,998%, w tym 32,916% za pośrednictwem Carcade.
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 kwartał i I półrocze
2017 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 2017 ROKU
Udział
Liczba głosów
Udział
procentowy
wynikająca z
procentowy w
głosów w
Liczba
posiadanych
kapitale
walnym
Lp.
Akcjonariusz
posiadanych akcji
akcji
zakładowym
zgromadzeniu
Leszek Czarnecki bezpośrednio i pośrednio*

417 702 237

417 702 237

57,12%

57,12%

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

335 647 589

335 647 589

45,90%

45,90%

2

Nationale_Nederlanden 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%

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 335 829 910 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 Money S.A. z siedzibą w Warszawie 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 a także Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i
Średnich Spółek Zarządzany przez Open Finance TFI S.A. posiadająca 27 000 akcji stanowiących 0,0037% kapitału zakładowego i 0,0037% udziału
w głosach na walnym zgromadzeniu.
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AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW
NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
Udział
Liczba głosów
Udział
procentowy
wynikająca z
procentowy w
głosów w
Liczba
posiadanych
kapitale
walnym
Lp.
Akcjonariusz
posiadanych akcji
akcji
zakładowym
zgromadzeniu
Leszek Czarnecki bezpośrednio i pośrednio*

392 702 237

392 702 237

53,70%

53,70%

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

310 647 589

310 647 589

42,48%

42,48%

2

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz
Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden
Dobrowolny Fundusz EMerytalny

75 764 574

75 764 574

10,36%

10,36%

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 310 829 910 akcji stanowiących 42,50% kapitału zakładowego i 42,50%
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 310 647 589 akcji stanowiących 42,48% kapitału zakładowego i 42,48% 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 Money S.A. z siedzibą w Warszawie 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 0,0164% kapitału zakładowego i 0,0164% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu a także Open Finance Fundusz
Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Zarządzany przez Noble Funds TFI S.A. posiadająca 27 000 akcji stanowiących
0,0037 kapitału zakładowego i 0,0037% 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 2017

Zwiększenia

Stan na dzień
przekazania
raportu za I
półrocze 2017

Zmniejszenia

Osoby zarządzające
Piotr Kaczmarek

Prezes Zarządu

Krzysztof Jarosław
Bielecki

I Wiceprezes Zarządu

Izabela Lubczyńska
Krzysztof Florczak

24 000

-

-

24 000

0

-

-

0

Członek Zarządu

4 518

-

-

4 518

Członek Zarządu

0

-

-

0

81 872 3271)

-

-

335 829 9102)

-

25 000 000

310 829 9102)

Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej

197 637

-

-

197 637

Marek Grzegorzewicz

Członek Rady
Nadzorczej

101 963

-

-

101 963

Wojciech Kostrzewa

Członek Rady
Nadzorczej

0

-

-

0

Adam Maciejewski

Członek Rady
Nadzorczej

0

-

-

0

Osoby nadzorujące
Leszek Czarnecki
Remigiusz Baliński

1)
2)

Przewodniczący Rady
Nadzorczej

81 872 3271)

Akcje posiadane przez pana Leszka Czarneckiego w sposób bezpośredni.
Akcje posiadane przez pana Leszka Czarneckiego w sposób pośredni.
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9.

Wskazanie postępowań toczących się przed sądem
W I półroczu 2017 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 2017 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 08.02.2017 Emitent podpisał z Idea Bank (Polska) aneks do dotychczasowej umowy poręczenia
za zobowiązania Idea Leasing S.A. (Rumunia) z tytułu receivables acquisition agreement, zwiększając
kwotę poręczenia do kwoty 275 mln zł.
W dniu 14.04.2017 Emitent podpisał z PSA Sberbank Rosja umowę Deed of Guarantee and Indemninty
poręczając za zobowiązania Carcade względem Banku z tytułu udzielenia w dniu 15.03.2017 na rzecz
Carcade przez Bank linii kredytowej w kwocie 600 mln RUB (równowartość 41,9 mln zł).

12.

Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na wyniki osiągnięte przez
Grupę Kapitałową w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału
Idea Bank (Ukraina)
W przypadku rynku ukraińskiego, istotnymi czynnikami mającymi wpływ na wynik w dalszym okresie
będą 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.
Na wynik finansowy Idea Bank (Ukraina) w dalszych okresach sprawozdawczych wpłynąć może
prognozowane polepszenie wskaźników makroekonomicznych, w tym wzrost PKB Ukrainy i dalsze
obniżenie inflacji, co może pozytywnie wpłynąć na ogólną sytuację gospodarczą kraju, nawet pomimo
trwającego konfliktu na wschodzie Ukrainy oraz obecnej niestabilności politycznej. Wzrost konkurencji
na rynku kredytowania osób fizycznych w połączeniu z nowymi wymogami Narodowego Banku Ukrainy
w sprawie oceny ryzyk kredytowych przez banki wymagać będzie dostosowania się przez Idea Bank
(Ukraina) do warunków rynkowych.
Wprowadzenie przez Narodowy Bank Ukrainy nowych wymogów dotyczących działalności pośredników
kredytowych w sferze kredytów konsumenckich może wpłynąć na poziom sprzedaży kredytów przez
współpracujących pośredników kredytowych i banki partnerskie.
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Idea Bank (Białoruś)
Narodowy Bank Republiki Białorusi konsekwentnie prowadzi politykę skierowaną na obniżenie
oprocentowania udzielanych kredytów. Dana polityka jest realizowana w drodze określania
maksymalnie dopuszczalnych stawek, tzn. w drodze ograniczenia swobodnego kształtowania stawek
rynkowych.
W I półroczu 2017 Narodowy Bank Białorusi trzykrotnie obniżał stawkę maksymalną, łącznie o 8 p.p –
z poziomu 23% do poziomu 15% przy czym trend spadkowy został spowolniony.
Z kolei zniesienie przez Narodowy bank Białorusi wymogu obowiązkowego składania przez osoby
fizyczne zaświadczeń o dochodach w przypadku ubiegania się o kredyt pozytywnie wpłynie na poziom
sprzedaży kredytów przez bank oraz skrócenie czasu podejmowania decyzji kredytowych.

Grupa Idea Bank (Rumunia)
Istotnym czynnikiem, który może mieć wpływ na wynik Idea Bank (Rumunia) będzie wpływ wzrostu
stawki bazowej ROBOR 3M na wynik odsetkowy z tytułu produktów kredytowych, jak również trend na
rynku depozytowym. Utrzymujący się niski poziom stawki ROBOR 3M może przyczynić się do
zmniejszenia poziomu przychodów odsetkowych w kolejnych okresach. Z drugiej strony, istotny wzrost
poziomu sprzedaży kredytów gotówkowych wpłynie na wysokość przychodów w przyszłych okresach.

Carcade (Rosja)
Trend spadku sprzedaży produktów Carcade (Rosja) związany z obecną sytuacją gospodarczą
Federacji Rosyjskiej oraz z sankcjami nałożonymi przez USA, UE oraz inne kraje został wyhamowany.
Ryzyko nałożenia dalszych sankcji może jednak negatywnie wpłynąć na płynność i możliwości
pozyskiwania dalszego finansowania.
Sytuacja ekonomiczna Federacji Rosyjskiej może mieć wpływ na poziom popytu na produkty
leasingowe.

M.W. Trade
Celem strategicznym M.W. Trade jest wzrost wartości Spółki poprzez tworzenie podmiotu w ramach
bankowej grupy kapitałowej specjalizującego się w finansowaniu podmiotów publicznych, w
szczególności służby zdrowia i JST, oferującego kompleksowe usługi finansowe przy zachowaniu
wysokich poziomów rentowności operacyjnej. Doświadczenie i wiedza o specyfice rynku finansowania
podmiotów leczniczych, dostęp do finansowania w ramach Grupy, dostarczanie wyspecjalizowanych
usług w ramach elastycznie skonstruowanych ofert, jak i dobre relacje z podmiotami medycznymi i
jednostkami samorządu terytorialnego będą miały decydujący wpływ na osiągnięcie założonych przez
M.W. Trade celów biznesowych.
Proponowane utworzenie tzw. sieci szpitali, może mieć z kolei pozytywny wpływ na stabilność wpływów
z tytułu rozliczeń jednostek służby zdrowia z NFZ. Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która weszła w życie 10.06.2017 Do końca czerwca
ogłoszono wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci szpitali w każdym województwie uzupełnioną o
podmioty lecznicze, które powstaną w wyniku połączenia dwóch lub więcej podmiotów. Wykazy będą
obowiązywały od 01.10.2017 roku. przez kolejne 4 lata.
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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

Krzysztof Jarosław Bielecki

Prezes Zarządu

I Wiceprezes Zarządu

_____________________

_____________________

Izabela Lubczyńska

Krzysztof Florczak

Członek Zarządu

Członek Zarządu

18

