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1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej Getin Holding S.A., opis organizacji Grupy Kapitałowej Getin Holding, ze 

wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz zmiany struktury Grupy w okresie 

sprawozdawczym. 

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 

01.01.2010 do dnia 31.12.2010 zawiera: 

 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za okres 

sprawozdawczy od 01.01.2010 do 31.12.2010 oraz na dzień 31.12.2010 sporządzone zgodnie z 

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE, w 

tym: skonsolidowany bilans, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, 

skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, 

skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

 Porównawcze dane finansowe na dzień 31.12.2009 oraz za okres 12 miesięcy zakończony 

31.12.2009. 

 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za okres od 01.01.2010 

do 31.12.2010. 

 Oświadczenia Zarządu zgodnie z par. 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

19.02.2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

1.1. Podstawowe dane Spółki. 

Getin Holding S.A. 

ul. Powstańców Śląskich 2-4 

53-333 Wrocław 

NIP 895-16-94-236 

Kapitał zakładowy  713 785 319  PLN  (w pełni wpłacony) 

REGON 932117232 

Podstawowym rodzajem działalności Spółki jest „Działalność holdingów finansowych”. 

Podmiotem dominującym całej Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A.  jest dr Leszek Czarnecki. 

Grupa Kapitałowa Getin Holding (zwana dalej „Grupą Kapitałową Getin Holding”, „Grupą Getin 

Holding” „Grupą Kapitałową” lub „Grupą”) składa się ze spółki dominującej Getin Holding S.A. (zwanej 

dalej "Getin Holding" lub „Spółką”) i jej spółek zależnych. 

1.2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Getin Holding ze wskazaniem jednostek 

podlegających konsolidacji. 

Getin Holding jest podmiotem dominującym zdywersyfikowanej, dynamicznie rozwijającej się Grupy 

Kapitałowej działającej w sektorze usług finansowych. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest 

działalność inwestycyjna polegająca na wyszukiwaniu i realizacji projektów inwestycyjnych na rynkach 

krajowych i zagranicznych, a następnie tworzeniu wartości w spółkach wchodzących w skład portfela 

inwestycyjnego poprzez nadzór i koordynację ich rozwoju.  

Podmioty wchodzące w skład Grupy Getin Holding to głównie instytucje finansowe prowadzące 

działalność w zakresie usług bankowych, ubezpieczeniowych, leasingowych, doradztwa finansowego i 

inwestycyjnego, usług maklerskich oraz dystrybucji produktów finansowych. Szeroki zakres oferty 

spółek Grupy Kapitałowej Getin Holding, ścisła współpraca oraz koordynacja działań zapewnia wysoki 
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poziom kooperacji w ramach struktury, zwiększając operatywność poszczególnych jednostek. 

Działalność Grupy Getin Holding obejmuje swym zakresem zarówno rynek krajowy jak i zagraniczny. 

Obecność w grupie czterech banków, towarzystw ubezpieczeniowych, firm leasingowych oraz 

podmiotów świadczących usługi pośrednictwa finansowego i inwestycyjnego pozwala wszystkim 

podmiotom w pełni korzystać z doświadczeń oraz zaplecza pozostałych spółek, stanowiąc 

jednocześnie ważne uzupełnienie ofert świadczonych usług i produktów, co w znacznym stopniu 

podnosi konkurencyjność Grupy Getin Holding na rynku usług finansowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

W skład Grupy na dzień 31.12.2010 wchodzi Getin Holding S.A. oraz następujące spółki: 
Jednostki zależne konsolidowane metodą pełną:

31.12.2010 31.12.2009

Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w  Warszaw ie usługi bankow e 93,71% 73,64%

Getin Bank S.A. z siedzibą w  Katow icach usługi bankow e n/d 99,56%

Idea Bank S.A. z siedzibą w  Warszaw ie
usługi bankow e 93,71% n/d

Getin Noble Bank S.A. posiada 100% akcji (do 12.10.2010 spółka funkcjonow ała pod 

nazw ą GMAC Bank Polska S.A.)

Provista S.A. z siedzibą w  Warszaw ie pośrednictw o finansow e 93,71% n/d Idea Bank S.A. posiada 100% akcji

Open Finance S.A. z siedzibą w  Warszaw ie doradztw o finansow e 93,71% 73,64% Getin Noble Bank S.A. posiada 100% akcji

Noble Funds TFI S.A. z siedzibą w  Warszaw ie doradztw o finansow e i inw estycyjne 65,60% 51,55% Getin Noble Bank S.A. posiada 70% akcji

Noble Securities S.A. z siedzibą w  Krakow ie usługi maklerskie 74,74% 58,74% Getin Noble Bank S.A. posiada 79,76% akcji

Getin Leasing S.A. z siedzibą w e Wrocław iu leasing 91,30% 96,75% Getin Noble Bank S.A. posiada 93,18%, 3,98% posiada Getin Holding S.A.

Getin Services S.A. z siedzibą w e Wrocław iu
działalność pomocnicza zw iązana z ubezpieczeniami 91,30% 96,75%

Getin Leasing S.A. posiada 100% akcji

Pośrednik Finansow y sp. z o.o. z siedzibą w e Wrocław iu
pośredniczenie w  umow ach leasingow ych 91,30% 96,75%

Getin Leasing S.A. posiada 100% udziałów

Noble Concierge sp. z o.o.z siedzibą w  Warszaw ie
prestiżow e usługi typu concierge dla klientów  

podmiotu dominującego 93,71% 73,64%
Getin Noble Bank S.A. posiada 100% udziałów

Open Finance MIL z siedzibą w  Dublinie (Republika Irlandii)
pozyskiw anie klientów  oraz działalność 

marketingow a na rzecz podmiotu dominującego n/d 73,64%

Introfactor S.A. z siedzibą w  Warszaw ie usługi factoringow e 93,71% 73,64% Getin Noble Bank S.A. posiada 100% akcji

Getin Finance PLC z siedzibą w  Londynie (Wielka Brytania) usługi f inansow e 93,71% 99,56% Getin Noble Bank S.A. posiada 99,998% akcji, 0,002% posiada Getin Holding S.A.

Panorama Finansów  S.A. z siedzibą w e Wrocław iu leasing 100,00% 73,64% Getin Holding S.A. posiada 100% akcji (do 20.10.2010 akcje posiadał Open Finance S.A.)

TU Europa S.A. z siedzibą w e Wrocław iu działalność ubezpieczeniow a 66,54% 97,12%

TU Europa na Życie S.A. z siedzibą w e Wrocław iu działalność ubezpieczeniow a 66,54% 97,12% TU Europa S.A. posiada 100% akcji

MW Trade S.A. z siedzibą w e Wrocław iu usługi f inansow e 51,97% n/d

Carcade OOO z siedzibą w  Kaliningradzie (Federacja Rosyjska)
leasing 100,00% 100,00%

PlusBank S.A. z siedzibą w  Iw ano-Frankow sku (Ukraina) usługi bankow e 99,06% 99,06%

Akkord Plus sp. z o.o. w  likw idacji z siedzibą w  Kijow ie (Ukraina)
usługi pośrednictw a i organizacji sieci dystrybucji dla 

banku n/d 99,98%
19.08.2010 spółka w ykrślona z rejestru przedsiębiorców

Spółka Finansow a Gw arant Plus sp. z o.o. z siedzibą w  Kijow ie (Ukraina)
usługi factoringow e, udzielania gw arancji i poręczeń 

oraz pośrednictw o finansow e 100,00% 100,00%

Getin International S.A. posiada 92,58% udziałów , PlusBank S.A. 0,003%, Carcade OOO 

7,417% 

Sombelbank S.A. z siedzibą w  Mińsku (Białoruś) usługi bankow e 99,99% 75,05% Getin Interantional S.a.r.l. posiada 99,99% akcji

Getin International S.A z siedzibą w e Wrocław iu
działalność holdingow a dla jednostek zagranicznych 

Grupy 100,00% 100,00%

Getin International S.a.r.l. z siedzibą w  Luksemburgu (Wielkie Księstw o 

Luksemburg)

działalność holdingow a dla jednostek zagranicznych 

Grupy 100,00% 100,00%
Getin International S.A. posiada 100% akcji

S.C. Perfect Finance S.r.l. z siedzibą w  Bukareszcie (Rumunia) doradztw o finansow e i inw estycyjne 95,49% 62,13% Getin International S.A. posiada 95,49% udziałów

Pow szechny Dom Kredytow y S.A. z siedzibą w e Wrocław iu

pośrednictw o w  zakresie usług f inansow ych i 

ubezpieczeniow ych 99,69% 32,80%

Getin Holding S.A. posiada 95% akcji, Idea Bank S.A. posiada 5% akcji (do 10.02.2011 

spółka funkcjonow ała pod nazw ą Fiolet Pow szechny Dom Kredytow y S.A.)

Pow szechny Dom Kredytow y Biznes Sp. z o.o. z siedzibą w e Wrocław iu pośrednictw o w  zakresie usług f inansow ych 99,69% 32,80%
PDK S.A. posiada 100% udziałów

Udział w  kapitale
Nazwa i siedziba Rodzaj działalności Informacje uzupełniające

4.01.2010 nastąpiło połączenie Noble Bank S.A. i Getin Bank S.A. poprzez przeniesienie 

majątku Getin Banku S.A. do Noble Banku S.A. 
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Na dzień 31.12.2010 i 31.12.2009 udział w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez Grupę w podmiotach zależnych odpowiada bezpośredniemu udziałowi Grupy w 

kapitałach tych jednostek. Wyjątek stanowi udział Getin Noble Banku S.A. w Noble Securities S.A. Bank posiada akcje Noble Securities S.A. stanowiące 79,76% 

kapitału zakładowego i 82,73% ogólnej liczby głosów. 

Jednostki stowarzyszone wykazane metodą praw własności:

31.12.2010 31.12.2009

Pow szechny Dom Kredytow y S.A. z siedzibą w e Wrocław iu

pośrednictw o w  zakresie usług finansow ych i 

ubezpieczeniow ych n/d 32,80%

Na 31.12.2010 spółka zależna, konsolidow ana metodą pełną (do 10.02.2011 spółka 

funkcjonow ała pod nazw ą Fiolet Pow szechny Dom Kredytow y S.A.)

Pow szechny Dom Kredytow y Biznes sp. z o.o. z siedzibą w e Wrocław iu pośrednictw o w  zakresie usług finansow ych n/d 32,80% Fiolet PDK S.A. posiada 100% udziałów

Nazwa i siedziba Rodzaj działalności
Udział w kapitale

Informacje uzupełniające

 



 
 

1.3. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Getin Holding w 2010 roku. 

Nabycia udziałów przez Spółkę 

W wyniku rejestracji w dniu 04.01.2010 połączenia Noble Bank z Getin Bank oraz wprowadzenia do 

obrotu na GPW akcji serii „J”, w dniu 26.01.2010 Getin Holding objął 735 328 101 akcji Getin Noble 

Bank. Dotychczasowa liczba akcji będących w posiadaniu Getin Holding (158 458 666 akcji, tj. 

73,64% kapitału zakładowego) wzrosła do 893 786 767, co stanowi 93,71% kapitału zakładowego i 

uprawnia do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Getin Noble Bank. 

W dniu 15.06.2010 Spółka zawarła z akcjonariuszami spółki MW Trade umowy zobowiązujące do 

nabycia, łącznie, nie więcej niż 4 298 301 akcji MW Trade stanowiących na dzień zawarcia umów 

52,49% kapitału zakładowego tej spółki. Wyżej wymienione umowy zawarte zostały z Panem 

Marcinem Mańdziakiem, Panią Alicją Szulc, Panią Bogumiłą Szulc oraz z Panem Rafałem 

Wasilewskim. Na mocy umów, Spółka w dniu 17.06.2010 ogłosiła wezwanie do zapisywania się na 

sprzedaż akcji MW Trade w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu MW Trade. Cena określona w wezwaniu wyniosła 6,25 zł za jedną akcję MW Trade. W 

wyniku realizacji wyżej wymienionego wezwania, w dniu 03.08.2010 Spółka nabyła 4 298 301 

(52,49%) akcji MW Trade. Łączna cena nabycia wyżej wymienionych akcji wyniosła 26 864 tys. zł. W 

związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego MW Trade do kwoty 827 020 zł, udział 

Spółki w kapitale zakładowym MW Trade na dzień 31.12.2010 i na dzień publikacji niniejszego 

sprawozdania wynosił 51,97%. 

W dniu 02.08.2010 Spółka zawarła ze spółką Polish Purple Investments Sarl z siedzibą w 

Luksemburgu umowę nabycia 56 127 akcji zwykłych imiennych spółki Powszechny Dom Kredytowy 

o wartości nominalnej 100 zł każda, stanowiących 10,13% kapitału zakładowego Powszechnego 

Domu Kredytowego i uprawniających do 56 127 (10,13%) głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółk i. 

Łączna cena nabycia akcji ustalona została na kwotę 19 715 tys. zł. Na skutek wyżej wymienionej 

transakcji, na dzień 30.09.2010 Spółka posiadała 237 864 (42,94%). W dniu 07.10.2010 Getin Holding 

zawarł kolejne umowy nabycia łącznie 316 136 akcji zwykłych imiennych spółki Powszechny Dom 

Kredytowy o wartości nominalnej 100 zł każda, stanowiących 57,06% kapitału zakładowego 

Powszechnego Domu Kredytowego i uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu tej spółki. Łączna cena nabycia akcji wyniosła 114 120 tys. zł. Na podstawie wyżej 

wymienionych umów Spółka nabyła w ramach transakcji przeprowadzonych za pośrednictwem domu 

maklerskiego: 

 od Pana Leszka Czarneckiego 31 690 (5,72%) akcji Powszechnego Domu Kredytowego za cenę 

11 440 tys. zł; 

 od spółki LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie 195 031 (35,20%) akcji Powszechnego Domu 

Kredytowego za cenę 70 403 tys. zł; 

 od spółki RB Investcom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 89 415 (16,14%) akcji Powszechnego 

Domu Kredytowego za cenę 32 277 tys. zł. 

Po zamknięciu transakcji nabycia Spółka posiadała 554 tys. (100%) akcji Powszechnego Domu 

Kredytowego uprawniających do 554 tys. (100%) głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. 

W dniu 21.10.2010 Getin Holding zawarł ze spółką Open Finance umowę nabycia 500 (100%) akcji 

spółki Panorama Finansów o wartości nominalnej 1 tys. zł każda za łączną cenę 150 tys. zł.  

Nabycia udziałów dokonane przez podmioty zależne Spółki 

W dniu 08.03.2010 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję w przedmiocie 

wyrażenia zgody na objęcie przez Getin Noble Bank kontroli nad GMAC Bank Polska S.A. (obecnie 

Idea Bank S.A.), natomiast w dniu 16.06.2010 KNF zezwoliła na wykonywanie przez pana Leszka 

Czarneckiego, za pośrednictwem Getin Noble Bank, prawa z 75% i więcej głosów na walnym 

zgromadzeniu GMAC Bank Polska S.A. W dniu 30.06.2010 spełnione zostały pozostałe warunki 
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zawieszające określone w umowie nabycia 100% akcji GMAC Bank Polska S.A. zawartej pomiędzy 

Getin Noble Bank oraz GMAC Inc. z siedzibą w Wilmington, Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki w 

dniu 08.12.2009. W związku z powyższym, tego samego dnia nastąpiło zamknięcie transakcji, w 

następstwie której Getin Noble Bank nabył 9 872 629 akcji imiennych GMAC Bank Polska S.A. o 

łącznej wartości nominalnej 19 745 258 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki. Cena 

za nabywane akcje wyniosła 132 218 tys. zł, co stanowiło 95% wartości księgowej GMAC Bank 

Polska S.A. Kwota ta pochodziła ze środków własnych Getin Noble Bank. 

W dniu 25.06.2010 została zarejestrowana zmiana struktury udziałowców spółki SC Perfect Finance 

w wyniku nabycia przez Getin International S.A. od jednego z dotychczasowych wspólników 12 

udziałów o wartości nominalnej 1 tys. RON (968 zł) każdy. Cena nabycia wyżej wymienionych 

udziałów była równa ich wartości nominalnej. Po rejestracji transakcji Getin Holding posiadał łącznie 

245 (65,33%) udziałów SC Perfect Finance. 

W dniu 03.09.2010 Idea Bank nabył 41 179 877, tj. 100% akcji spółki Provista S.A. od jej 

dotychczasowych akcjonariuszy za łączną cenę 1 025 tys. zł. 

W dniu 10.11.2010 Getin International Sarl zawarł z SIA Polimer R z siedzibą w Rydze, Łotwa umowę 

nabycia 3 017 akcji zwykłych Sombelbank o wartości nominalnej 3 306 tys. BYR (3 078 zł) każda 

stanowiących 24,94% kapitału zakładowego Sombelbank i uprawniających do takiej samej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Łączna cena nabycia wyżej wymienionych akcji wyniosła 

8 600 tys. EUR (33 509 tys. zł), tj. 2 851 EUR (11 107 zł) za jedną akcję. Nabycie stało się skuteczne 

z chwilą jego rejestracji, która nastąpiła w dniu 15.11.2010. Po rejestracji nabycia Getin International 

Sarl posiadał 12 095 (99,99%) akcji Sombelbank uprawniających do takiej samej liczby głosów na 

walnym zgromadzeniu tej spółki. 

Podwyższenia kapitału zakładowego w Grupie  

W dniu 10.02.2010 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TU Europa podjęło uchwały w przedmiocie 

podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z 

wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje oferowane były na podstawie 

prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”) w ramach 

oferty publicznej, W dniu 24.09.2010 zakończyła się subskrypcja wyżej wymienionych akcji. Cena 

nabycia tych akcji wyniosła 152 zł za sztukę. W dniu 25.10.2010 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-

Fabrycznej zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego TU Europa o kwotę 6 300 tys. zł w 

drodze emisji akcji serii H, na skutek czego udział Getin Holding w kapitale zakładowym TU Europa 

spadł z poziomu 79,85% do 66,54%. 

W dniu 10.03.2010 zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego spółki Gwarant Plus 

o kwotę 7 990 tys. UAH (2 856 tys. zł). Po rejestracji kapitał zakładowy tej spółki wynosi 103 813 tys. 

UAH (37 103 tys. zł), z czego Getin International S.A. posiada 92,58% udziałów, Carcade posiada 

7,417% udziałów, natomiast Plus Bank – 0,003%. 

W dniu 30.03.2010 zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Sombelbank o kwotę 

4 400 mln BYR (4 272 tys. zł) w drodze emisji 1 331 akcji zwykłych o wartości nominalnej 3 306 tys 

BYR każda, z czego Getin International Sarl objął 999 akcji o łącznej wartości nominalnej 3 303 mln 

BYR (3 207 tys. zł). W dniu 29.11.2010 zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego 

Sombelbank o kwotę 15 333 mln BYR (15 072 tys. zł) w drodze emisji 4 638 akcji zwykłych o 

wartości nominalnej 3 306 tys. BYR (3 tys. zł) każda. Wszystkie wyżej wymienione akcje zostały 

objęte przez Getin International Sarl. 

W dniach 12.05.2010 oraz 06.10.2010 dokonano podwyższenia kapitału zakładowego spółki Getin 

International Sarl o kwoty, odpowiednio, 3 500 tys. EUR (13 965 tys. zł) w drodze emisji 140 tys. 

udziałów oraz 8 650 tys. EUR (34 062 tys. zł) w drodze emisji 346 tys. udziałów. Wszystkie wyżej 

wymienione udziały zostały objęte przez jedynego udziałowca spółki – Getin International S.A. i 

opłacone w całości. Po podniesieniu kapitał zakładowy spółki wynosi 31 043 tys. EUR (122 241 tys. 

zł).  
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W dniu 09.07.2010 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej zarejestrował podwyższenie kapitału 

zakładowego TUnŻ Europa o kwotę 60 mln zł w wyniku emisji 600 tys. akcji zwykłych imiennych serii 

G. Emisja wyżej wymienionych akcji nastąpiła w ramach subskrypcji zamkniętej, a wszystkie 

nowowyemitowane akcje zostały nabyte przez TU Europa.  

W dniu 15.10.2010 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TUnŻ Europa podjęło uchwałę w 

przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 100 mln zł w drodze emisji 1 mln akcji o 

wartości nominalnej 100 zł każda. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy 

dla Wrocławia – Fabrycznej w dniu 12.01.2011. 

W dniu 24.11.2010 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Open Finance podjęło 

decyzję w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Zgodnie z uchwałą kapitał zakładowy 

zostanie podwyższony jest o kwotę nie mniejszą niż 0,01 zł i nie większą niż 42 500 zł, tj. z kwoty 

500 000 zł maksymalnie do kwoty 542 500 zł, to. Podwyższenie kapitału nastąpi w drodze emisji od 1 

do 4 250 000 akcji serii C, o wartości nominalnej 0,01 zł każda. Akcje serii C zostaną wyemitowane w 

trybie subskrypcji otwartej oraz zaoferowane w drodze oferty publicznej na podstawie prospektu 

emisyjnego, po jego zatwierdzeniu przez KNF.  

W dniach 20.12.2010 i 24.12.2010 zarejestrowane zostały podwyższenia kapitału zakładowego  SC 

Perfect Finance o kwoty, odpowiednio, 12 877 tys. RON (12 010 tys. zł) oraz 65 tys. RON (60 tys. zł). 

W ramach wyżej wymienionych podwyższeń Spółka objęła łącznie 12 471 udziałów o łącznej wartości 

nominalnej 12 471 tys. RON (11 631 tys. zł). Na dzień 31.12.2010 Spółka posiadała 12 716 (95,49%) 

udziałów SC Perfect Finance.  

W dniu 29.10.2010 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Panorama Finansów podjęło uchwałę 

o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 3 mln zł w drodze emisji 3 tys. akcji serii B o wartości 

nominalnej 1 tys. zł każda. Wszystkie akcje nowej emisji zostały objęte przez Getin Holding. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło również uchwałę w przedmiocie rozszerzenia zakresu 

działalności spółki o leasing. 

Zbycia akcji w obrębie Grupy 

W dniu 29.12.2010 Spółka zawarła z Idea Bank umowę sprzedaży 27 700 akcji spółki Powszechny 

Dom Kredytowy stanowiących 5% kapitału zakładowego i uprawniających do takiej samej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Łączna cena sprzedaży wyżej wymienionych akcji 

wyniosła 11 mln zł. 

Zbycia udziałów poza Grupę 

W dniu 30.11.2010 Open Finance dokonał zbycia na rzecz Iguana Investments Sp. z o.o. 100% akcji 

spółki Open Finance MIL z siedzibą w Dublinie. Łączna cena sprzedaży wyżej wymienionych akcji 

wyniosła 5 tys. zł. 

W ramach wyżej wymienionej oferty publicznej akcji TU Europa oferowane były również wszystkie 

posiadane przez Getin Noble Bank akcje TU Europa, tj.1 570 tys. akcji zwykłych na okaziciela 

stanowiących 19,94% kapitału zakładowego TU Europa. W dniu 24.09.2010 zakończyła się 

subskrypcja wyżej wymienionych akcji. Cena, po jakiej zostały one sprzedane wyniosła 152 zł za 

akcję. W związku z wyżej wymienioną sprzedażą spadł także pośredni udział Getin Holding w kapitale 

zakładowym TU Europa. Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania Getin Holding posiadał 

66,54% akcji TU Europa. 

Zmniejszenie udziału podmiotów zależnych Spółki 

W dniu 23.09.2009 udziałowcy spółki Akkord Plus, tj. Getin International S.A., Getin International Sarl 

oraz Plus Bank podjęli uchwałę w przedmiocie likwidacji tej spółki, w związku z zaprzestaniem 

prowadzania przez Akkord Plus działalności. W dniu 19.08.2010 spółka została wykreślona z rejestru. 
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2. Informacja o działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Getin Holding oraz przewidywany 

dalszy rozwój spółek Grupy i przewidywana sytuacja finansowa. 

2.1. Grupa Getin Holding na rynku finansowym. 

Getin Holding jest holdingiem finansowym prowadzącym działalność inwestycyjną w spółki sektora 

finansowego w Polsce oraz poza jej granicami. Inwestycje Spółki mają charakter długoterminowy. 

Spółka aktywnie wpływa na strategię i zarządzanie kontrolowanych podmiotów w celu zapewnienia 

wzrostu wartości posiadanych aktywów, ich bezpieczeństwa oraz wykorzystania potencjalnych 

synergii w ramach Grupy. 

Od kilku lat Getin Holding plasuje się w gronie największych firm notowanych na GPW. 

Potwierdzeniem pozycji firmy jest fakt, że od 21.03.2008 Spółka znajduje się w gronie spółek 

tworzących WIG 20. Spółka inwestuje w przedsięwzięcia z zakresu bankowości oraz usług 

finansowych (pośrednictwo, doradztwo, leasing, usługi maklerskie).  

W skład Grupy Kapitałowej Getin Holding, obok Getin Noble Bank, wchodzą m. in. firmy doradztwa i 

pośrednictwa finansowego: Open Finance, Noble Funds TFI, Noble Securities, Powszechny Dom 

Kredytowy, MW Trade, spółki oferujące usługi leasingowe: Getin Leasing i Panorama Finansów oraz 

ubezpieczyciele na życie i majątkowy – spółki Grupy Kapitałowej Europa.  

Ponadto, w skład grupy wchodzą spółki działające na rynkach Europy Wschodniej, w tym dwa banki: 

ukraiński Plus Bank oraz zależny od Getin International Sarl białoruski Sombelbank, oba 

koncentrujące się na segmencie detalicznym. Od kilku już lat ważnym podmiotem w międzynarodowej 

strukturze Grupy Getin Holding jest spółka Carcade, jeden z liderów rynku leasingu pojazdów w Rosji.  

Osiągane przez Grupę Kapitałową Getin Holding wyniki są efektem dynamicznego rozwoju 

działalności biznesowej oraz silnej pozycji rynkowej w obszarach, na których skoncentrowana jest 

aktywność poszczególnych spółek.  

2.2. Rozwój działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding w 2010 roku – linie biznesowe, 

podstawowe produkty, towary i usługi oraz rynki zbytu. 

Działania Grupy Kapitałowej Getin Holding w roku 2010 ukierunkowane były na rozwój na rynku usług 

finansowych oraz realizację założonej strategii inwestycyjnej. Spółka inwestuje w spółki o dużym 

potencjale rozwoju, działające w sektorze usług finansowych dla klientów indywidualnych oraz mikro 

i małych przedsiębiorstw. Wykorzystując bogate doświadczenia i kapitał intelektualny kadry 

menedżerskiej Getin Holding zarządza aktywami, budując ich silną pozycję rynkową. 

Grupa koncentruje się na szybko rosnących sektorach rynku, takich jak: 

 bankowość,  

 leasing, 

 pośrednictwo kredytowe, 

 pośrednictwo ubezpieczeniowe, 

 zarządzanie aktywami i funduszami, 

 usługi finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. 

Getin Holding zamierza osiągnąć wzrost zarówno poprzez systematyczny rozwój spółek należących 

do Grupy, jak i poprzez przemyślane, celowe akwizycje kolejnych podmiotów, działających w sektorze 

usług finansowych dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.  

Realizacja strategii dokonuje się również poprzez maksymalizację wzrostu organicznego, 

wykorzystanie wzrostu rynku oraz przewag konkurencyjnych w docelowych segmentach rynkowych, 

głównie bankowości detalicznej. Grupa dąży do maksymalnego wykorzystywania zasobów, między 

innymi poprzez optymalizowanie wyników spółek z Grupy i zapewnianie im doświadczonego i 
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zmotywowanego kierownictwa, jak również źródeł finansowych. Jednocześnie szczególną uwagę 

zwraca się na ryzyko poprzez ulepszoną kontrolę organizacyjną oraz systemy zarządzania ryzykiem. 

Grupa rozwija się poprzez powielanie sprawdzonego modelu biznesowego na skalę międzynarodową, 

pozostając skoncentrowanym na rynku finansowym. 

Spółka poszukuje i podejmuje projekty inwestycyjne w sektorze usług finansowych (bankowych, 

leasingowych, ubezpieczeniowych, a także pośrednictwa i doradztwa) na rynku krajowym i rynkach 

wschodzących, przede wszystkim Europy Środkowo-Wschodniej. Inwestuje w nowe podmioty 

gospodarcze lub podmioty już istniejące, pod warunkiem zakupu pakietu umożliwiającego aktywne 

zarządzanie i kształtowanie strategii tych podmiotów.  

Celem takiego działania jest przede wszystkim budowa wartości dla akcjonariuszy Spółki poprzez 

realizację rentownych inwestycyjnie projektów. Wzrost wartości firm wchodzących w skład portfela 

inwestycyjnego uzyskiwany jest poprzez wzrost ich dochodowości, między innymi dzięki 

restrukturyzacji, zwiększaniu skali działania i wzmacnianiu ich pozycji rynkowej. Cele te Spółka 

realizuje poprzez: 

 aktywne uczestnictwo w procesach związanych z restrukturyzacją, a następnie zarządzanie 

firmami oraz  tworzenie i realizację ich strategii rozwoju,  

 dostarczanie niezbędnych dla rozwoju danego projektu środków finansowych, 

 pomoc w zakresie biznesowego i branżowego know-how, 

 wyszukiwanie możliwości kooperacji oraz komplementarności wśród firm w ramach portfela 

inwestycyjnego Spółki,  

 prowadzenie ciągłego nadzoru strategicznego i operacyjnego, 

 wsparcie merytoryczne i personalne w przeprowadzanych procesach. 

W procesie zarządzania portfelem inwestycyjnym, Getin Holding przewiduje uzyskiwanie przychodów 

ze sprzedaży niektórych podjętych projektów w okresie gwarantującym maksymalizację stopy zwrotu, 

głównie z wykorzystaniem lokalnego rynku kapitałowego lub poprzez sprzedaż inwestorowi 

strategicznemu. Dodatkowym źródłem przychodów Spółki są pożytki z posiadanych aktywów w 

postaci np. dywidend lub odsetek z udzielanych pożyczek. 

Poniżej scharakteryzowano główne kierunki aktywności Grupy Kapitałowej Getin Holding w 

roku 2010. 

I. Bankowość  

Getin Noble Bank oferuje usługi bankowe z zakresu bankowości detalicznej, w tym prywatnej 

(zamożni klienci detaliczni) oraz bankowości korporacyjnej, skierowanej do mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw oraz klientów samorządowych. Bank prowadzi działalność poprzez sieć placówek 

operacyjnych na obszarze całego kraju. Działalność banku prowadzona jest także poprzez szeroką 

sieć pośredników. Bank posiada łącznie 288 oddziałów i Punktów Obsługi Klienta.  

Działalność biznesowa banku jest zdywersyfikowana i realizowana w następujących obszarach: 

 hipotecznym – finansowanie rynku nieruchomości, 

 detalicznym – obsługa klientów detalicznych  w zakresie produktów depozytowych oraz 

inwestycyjnych, a także finansowanie potrzeb konsumpcyjnych klientów poprzez kredyty 

detaliczne (głównie gotówkowe, w kartach kredytowych),  

 samochodowym - finansowanie zakupu samochodów, 

 private banking, 

 korporacyjnym - obsługa małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek budżetowych. 

W okresie sprawozdawczym bank wypracował zysk netto w kwocie 436 857 tys. zł. W stosunku do 

analogicznego okresu roku poprzedniego wynik jest wyższy o 37%. 
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Struktura dochodów z działalności operacyjnej (przed uwzględnieniem wyniku z odpisów 

aktualizujących oraz ogólnych kosztów administracyjnych) przedstawia się w okresie 01.01.2010-

31.12.2010 następująco: 

 Wynik odsetkowy               50% 

 Wynik z tytułu prowizji         36% 

 Wynik z pozycji wymiany      6% 

 Pozostałe                            8% 

Wartość sprzedaży kredytowej wyniosła w 2010 roku 11,1 mld zł. W strukturze zrealizowanej 

sprzedaży 59% stanowiły kredyty hipoteczne i finansowe. Saldo kredytowe netto na koniec 2010 roku 

jest wyższe od oczekiwanego o 2,8 mld zł. W 2010 roku uzyskano przyrost salda depozytowego o 8,9 

mld zł, w 85% w segmencie depozytów detalicznych. W strukturze zrealizowanego przyrostu 

depozytów około 62% stanowiły depozyty długie o terminie pierwotnym minimum 12 miesięcy. Saldo 

zobowiązań klientowskich na koniec 2010 roku jest wyższe od oczekiwanego o 1,5 mld zł. Koszty 

działania banku wyniosły w 2010 roku 562,8 mln zł, relacja kosztów do dochodów (C/I) wyniosła 

27,6% (o 3,8 pp poniżej wskaźnika uzyskanego na koniec 2009 roku). Wynik na odpisach na aktywa 

kredytowe w 2010 roku wyniósł 1,06 mld zł. 

Podstawowe parametry finansowe Grupy Getin Noble Bank S.A. zgodne z MSSF przedstawiono 

poniżej: 

 

Źródło: Sprawozdanie finansowe Grupy Getin Noble Bank sporządzone zgodnie z MSSF 

 

Połączenie Noble Bank z Getin Bank 

W dniu 04.01.2010 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego wydał postanowienie, na mocy którego został dokonany wpis w Rejestrze 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Noble Bank oraz Getin Bank pod nową 

nazwą Getin Noble Bank S.A. Sąd zarejestrował także podwyższenie kapitału zakładowego banku z 

kwoty 215 178 tys. zł do kwoty 953 763 tys. zł, czyli o kwotę 738 585 tys. zł, dokonanego w drodze 

emisji przez Noble Bank 738 584 941 akcji serii "J" o wartości nominalnej 1 zł każda. 
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Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Getin Noble Bank posiada następujące ratingi: 

 Agencja Fitch Ratings:  

o długoterminowy rating podmiotu (Long-term IDR”) – „BB” z perspektywą stabilną,  

o krótkoterminowy rating podmiotu (Short-term IDR) – „B”,  

o rating krajowy – „BBB” z perspektywą stabilną, 

o rating wsparcia – „5”,  

o rating indywidualny – „D”, 

 Agencja Moody’s Investor Services Ltd: 

o Rating Siły Finansowej – D- z perspektywą stabilną, 

o Długoterminowy Rating Depozytowy – „Ba2” z perspektywą stabilną, 

o Krótkoterminowy Rating Depozytowy – „not prime” z perspektywą stabilną. 

Idea Bank  

Po nabyciu 100% akcji GMAC Bank Polska S.A. przez Getin Noble Bank i zmianie nazwy banku na 

Idea Bank S.A., w IV kwartale 2010 roku rozpoczęto sprzedaż nowych produktów kredytowych, w tym 

kredytów hipotecznych, inwestycyjnych i operacyjnych oraz przyjmowanie depozytów od osób 

fizycznych i podmiotów gospodarczych. Bank koncentrował się także na wdrożeniu rozwiązań 

informatycznych wspierających jakość oferowanych usług i obsługę klienta: platformy internetowej, 

call center i data center, systemu DEF 3000. Rozbudowywano także strukturę organizacyjną banku, 

tak aby odpowiadała zakładanemu szybkiemu rozwojowi oferowanych usług. Bank zamknął rok 2010 

zyskiem netto w wysokości 1 448 tys. zł (za okres od 01.07 do 31.12.2010 to jest po dacie zakupu 

akcji banku przez Getin Noble Bank). 

Plus Bank to działający na terenie Ukrainy bank koncentrujący swoją działalność na obsłudze 

klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Głównymi produktami banku są 

kredyty samochodowe, kredyty gotówkowe oraz depozyty. W zakresie swojej działalności Bank 

posiada również produkty: kredyty dla przedsiębiorców, depozyty od osób prawnych, usługi realizacji 

przelewów i płatności. 

Bank posiada 39 oddziałów skupionych w głównej mierze w zachodniej części Ukrainy. Bank 

stopniowo rozbudowuje również sieć punktów przyjmowania wniosków kredytowych (POK) w części 

kraju nieobjętej siecią oddziałów. Sprzedaż kredytów samochodowych realizowana jest za 

pośrednictwem menedżerów regionalnych i sieci dealerów samochodowych na terytorium całego 

kraju. 

 Działalność Plus Banku w 2010 roku skupiona była na następujących obszarach: 

 Sprzedaż kredytów gotówkowych dla osób fizycznych: całkowita wartość sprzedaży w tym 

obszarze wyniosła w 2010 roku 148 486 tys. UAH (56 873 tys. zł);  

 Sprzedaż kredytów na zakup samochodów dla osób fizycznych: całkowita wartość sprzedaży w 

2010 roku wyniosła 336 698 tys. UAH (128 961 tys. zł);  

 Opłaty z tytułu przelewów i płatności oraz wymiany walut: Całkowita wartość przychodów 

uzyskanych z tego tytułu wyniosła w 2010 roku 10 615 tys. UAH (4 066 tys. zł); 

 Depozyty od osób fizycznych i prawnych: saldo depozytów na 31.12.2010 wynosiło 488  mln 

UAH (182 mln zł).  

Bank po okresie realizowanych strat w latach ubiegłych, w 2010 r. wypracował wraz ze spółką 

Gwarant Plus zysk netto w wysokości 51 675 tys. UAH (19 792 tys. zł). Bardzo dobre wyniki związane 

są przede wszystkim z następującymi czynnikami: 

 zdobyciem przez bank wysokiego (ponad 1/3) udziału w rynku kredytów samochodowych; 

 wysoką sprzedażą wysokoprowizyjnych kredytów gotówkowych; 

 niższymi od zakładanych kosztami pozyskania finansowania; 
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 wyraźną i postępującą poprawą jakości portfela kredytowego, w związku z odpowiednio 

prowadzoną polityką kredytową oraz intensywnymi działaniami windykacyjnymi i pre-

windykacyjnymi;  

 ścisłą kontrolą kosztów bieżących. 

Sombelbank  

Głównymi produktami oferowanymi przez Sombelbank są kredyty gotówkowe i bezgotówkowe dla 

osób fizycznych oraz kredyty dla osób prawnych. Od grudnia 2010 roku, w związku z wypełnieniem 

norm Narodowego Banku Republiki Białorusi (dalej NBRB) w zakresie kapitałów banku, rozwijana jest 

także oferta produktów depozytowych. Zgodnie z przyjętą strategią Sombelbank koncentruje się na 

rozwoju biznesu detalicznego oferując swoje usługi przede wszystkim osobom fizycznym. 

   W celu zwiekszenia wysokości sprzedaży kredytów gotówkowych dla osób fizycznych i promocji 

świadczonych usług w okresie sprawozdawczym bank otworzył 11 nowych oddziałów. Na dzień 

31.12.2010 sieć sprzedaży banku obejmowała 20 oddziałów oraz 12 punktów wymiany walut. Podjęte 

zostały również działania ukierunkowane na zwiększenie sprzedaży kredytów bezgotówkowych, 

między innymi wdrożone zostały nowe produkty kredytowe, rozszerzono sieć sprzedaży agencyjnej, 

dokonano optymalizacji systemu wynagrodzeń, a także zwiększono liczbę regionalnych sprzedawców 

kredytów bezgotówkowych. W ciągu okresu sprawozdawczego bank stale wypełniał wszystkie 

normatywy bezpiecznego funkcjonowania określone prez Narodowy Bank Republiki Białorusi.   

Zysk banku w okresie sprawozdawczym wyniósł 11 513mln BYR (11 739 tys. zł). W ciągu 2010 roku 

aktywa banku zwiększyły się o 86% i wyniosły 182 335 mln BYR (184 888 tys. zł). Portfel kredytowy 

banku zwiększył się o 75 996 mln BYR i wyniósł 140 885 mln BYR (142 857 tys. zł), natomiast suma 

udzielonych kredytów konsumpcyjnych wyniosła 111 995 mln BYR (113 562 tys. zł). 

II. Ubezpieczenia  

Grupa Kapitałowa Europa to działający na krajowym rynku ubezpieczyciele TU Europa S.A. oraz TU 

na Życie Europa S.A. oferujący zarówno ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie oraz 

ubezpieczenia od utraty pracy, a także innowacyjne produkty inwestycyjne oparte o składki 

jednorazowe i regularne. Grupa specjalizuje się w ubezpieczeniach produktów bankowych, w tym w 

szczególności w ubezpieczeniach związanych z kredytami hipotecznymi. Oferta ubezpieczeń 

dedykowana dla polskiego sektora finansowego (bancassurance), proponuje swoim klientom szeroki 

zakres produktów, obejmujący ubezpieczenia spłaty zobowiązań kredytowych (w tym kredytów i 

pożyczek hipotecznych), mienia będącego przedmiotem kredytowania lub leasingu, oraz życia 

kredytobiorcy i leasingobiorcy. Obie spółki stale wychodzą naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, 

zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych, oferując im innowacyjne produkty ubezpieczeniowe. 

Dodatkowo w 2009 roku spółka TUnŻ Europa rozwijała ofertę w zakresie produktów 

strukturyzowanych (o charakterze lokacyjno-inwestycyjnym).  

Celem podstawowym Grupy Kapitałowej Europa jest dywersyfikacja produktowa, dywersyfikacja 

kanałów sprzedaży, wzrost liczby nowych kontrahentów, intensyfikacja sprzedaży we współpracy z 

obecnymi i nowymi kontrahentami, pogłębianie współpracy z sektorem bankowym przy wykorzystaniu 

wzrostu liczby i wartości udzielanych kredytów zarówno hipotecznych jak i konsumpcyjnych, a także 

wzrost liczby klientów bankowych. Grupa Kapitałowa Europa osiąga sukces finansowy oferując 

produkty ubezpieczeniowe stanowiące odpowiedź na zapotrzebowanie instytucji finansowych oraz ich 

klientów. Skonsolidowany zysk netto osiągnięty w 2010 roku wyniósł 150 442 tys. zł i jest o 25% 

wyższy niż w roku 2009. 

Składki ubezpieczeniowe w omawianym okresie wyniosły 572 784 tys. zł i były wyższe niż w 2010 

roku o 18%. 

Spółki Grupy Kapitałowej Europa posiadają rating agencji Fitch Ratings oceniający Siłę Finansową 

Ubezpieczyciela (IFS): „BBB” na rynku krajowym i „BB” w płaszczyźnie międzynarodowej. 

Perspektywa obu ratingów została określona jako stabilna. 
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Ze współpracy z następującymi podmiotami spółki grupy uzyskały przypis brutto przekraczający 10% 

ogółu przypisu wg MSR: 

 Getin Noble Bank - przypis składki w wysokości  47% łącznego przypisu brutto; 

 Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - przypis składki w wysokości 16% 

łącznego przypisu brutto;   

 Millenium Bank S.A. -  przypis składki w wysokości 10% łącznego przypisu brutto.  

Podstawowe parametry finansowe Grupy Kapitałowej Europa zgodne z MSSF przedstawiono 

poniżej: 

 

Źródło: Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Europa sporządzone zgodnie z MSSF 

III. Leasing  

Carcade działa na terenie Federacji Rosyjskiej od 1996 roku poprzez sieć 51 oddziałów. Spółka 

świadczy usługi leasingowe. Specjalizuje się przede wszystkim w leasingu samochodów, a jej 

klientami są osoby prawne i prywatni przedsiębiorcy, będący podmiotami należącymi do sektora 

małych i średnich przedsiębiorstw.  

Mimo znacznego wzrostu konkurencji, w okresie sprawozdawczym spółka wypracowała zysk netto w 

wysokości 213 539 tys. RUB ( 21 309 tys. zł), co stanowi wzrost o 13% w porównaniu do roku 2009. 

Wynik ten udało się uzyskać, między innym, dzięki osiągnięciu wyższego niż zakładany poziomu 

sprzedaży, a także dzięki ograniczeniu kosztów związanych z finansowaniem działalności.   

W dniu 18.10.2010 spółka zawarła przedwstępne umowy nabycia 75,46% akcji banku prowadzącego 

działalność na rynku rosyjskim, co zostało szerzej opisane w pkt. 4 niniejszego sprawozdania. 

Panorama Finansów  

W wyniku rozszerzenia przedmiotu działalności spółki o działalność leasingową mocą uchwały 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.10.2010, w IV kwartale 2010 roku spółka 

rozpoczęła sprzedaż usług leasingowych. W okresie sprawozdawczym spółka uzyskała zysk netto w 
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wysokości 5 464 tys. zł. W roku 2011 planowany jest dynamiczny rozwój poziomu sprzedaży usług 

leasingowych przy jednoczesnym osiągnięciu oczekiwanego poziomu rentowności. 

Getin Leasing 

Getin Leasing prowadzi działalność z zakresu finansowania w formie leasingu pojazdów, maszyn i 

urządzeń. W 2010 roku kontynuowano proces integracji działalności leasingowej z obszarem kredytów 

samochodowych Getin Noble Bank. Celem realizacji tego procesu była optymalizacja zatrudnienia, 

poprawa organizacji i obsługi sprzedaży oraz optymalizacja kosztowa związana z procesem 

restrukturyzacji. W okresie sprawozdawczym Getin Leasing, wraz z podmiotami zależnymi uzyskał 

skonsolidowany zysk netto w wysokości 3 124 tys. zł wobec 2 619 tys. zł zysku w roku 2009. 

IV. Pośrednictwo i doradztwo finansowe i inwestycyjne.  

Noble Funds TFI w ramach posiadanych licencji na dzień 31.12.2010 zarządzał trzema funduszami: 

Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi siedmioma subfunduszami o różnych 

strategiach inwestycyjnych,  Noble Funds Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym z 

wydzielonym subfunduszem Noble Fund Africa oraz Noble Fund 2DB Funduszem Inwestycyjnym 

Zamkniętym. Spółka świadczy również usługi zarządzania portfelami inwestycyjnymi, w skład których 

wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (tzw. asset management).  

W 2010 roku spółka uzyskała zysk netto w wysokości 20 071 tys. zł wobec 13 068 tys. zł zysku w roku 

2009. Wzrost zysku jest przede wszystkim wynikiem znaczącego wzrostu aktywów zarządzanych 

przez spółkę oraz osiągnięcia przez spółkę bardzo dobrych wyników zarządzania i pobrania w 

związku z tym przez Spółkę wynagrodzenia zależnego od wyników inwestycyjnych, tzw. success fee. 

Za 2010 rok spółka wykazała przychody z tytułu zarządzania aktywami oraz doradztwa 

inwestycyjnego w wysokości 40 978 tys. zł., z czego 66,06% stanowią przychody z opłaty stałej za 

zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, pobieranej od wartości aktywów funduszu, 12,57% stanowią 

przychody z tytułu opłaty zmiennej uzależnionej od wyników inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych, 

oraz 8,26% stanowią przychody z tytułu opłaty stałej za usługi zarządzania portfelami, w skład których 

wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (tzw. asset management).  

W 2010 roku aktywa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez spółkę zwiększyły się o 49,3% 

z poziomu 1 104 mln zł. do 1 648 mln zł. W tym samym okresie, według zestawień Izby 

Zarządzających Funduszami i Aktywami, aktywa polskiego rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych 

wzrosły o 24,08%.  

Na dzień 31.12.2010 spółka zarządzała aktywami klientów w wysokości 277 mln zł, co oznacza wzrost 

w wysokości 35,94% w porównaniu do końca roku 2009 roku. 

Open Finance  

Spółka prowadzi działalność w zakresie doradztwa finansowego, polegającą na pomocy klientom 

indywidualnym w znalezieniu optymalnych dla nich rozwiązań finansowych. Spółka posiada sieć 

oddziałów składającą się z 53 oddziałów stacjonarnych oraz 46 oddziałów mobilnych Open Direct, 

wspomaganych przez serwis internetowy. W zakresie oferowanych produktów Open Finance 

współpracuje z 24 polskimi bankami, z 7 towarzystwami ubezpieczeniowymi, z 17 towarzystwami 

funduszy inwestycyjnych i z 3 podmiotami zagranicznymi oferującymi tytuły uczestnictwa 

w funduszach inwestycyjnych. 

W ciągu 2010 roku spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 72 300 tys. zł wobec 65 134 tys. zł zysku 

w roku 2009. 

Wypracowane przychody z pośrednictwa osiągnęły wartość 310 447 tys. zł z czego 60% stanowią 

przychody ze sprzedaży kredytów oraz produktów kredytowych dla obecnych klientów. Wiodącym 

produktem inwestycyjnym Spółki było Pareto, którego wartość sprzedaży wyniosła 77 628 tys. zł i 

stanowiła ponad 24% ogółu sprzedaży.  
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Open Finance z sukcesem sprzedawał produkty Getin Noble Bank oraz TUnŻ Europa. Udział wartości 

sprzedaży produktów Getin Noble Bank w całości sprzedaży wyniósł 41%; kolejne 26% stanowiła 

sprzedaż produktów TUnŻ Europa. Wprowadzenie przez Getin Noble Bank nowych produktów 

umożliwiło w sposób efektywny wykorzystanie sieci sprzedaży Open Finance. 

W dniu 24.11.2010 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Open Finance podjęło 

decyzję w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze publicznej oferty akcji nowej 

emisji, co zostało szerzej opisane w pkt. 1.3 niniejszego sprawozdania.  

Noble Securities  

Istotny wzrost aktywności Spółki w obszarze usług corporate finance w szczególności w zakresie 

instrumentów dłużnych, stałe zwiększenie bazy klientów w obszarze pośrednictwa spółki w obrocie 

instrumentami finansowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, dalsze zwiększanie 

przychodów z prowadzonej działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie na rynkach energii jak 

również wprowadzenie do oferty spółki nowych produktów w tym w szczególności oferty produktów 

strukturyzowanych pozwoliły spółce na wypracowanie najlepszych wyników finansowych w jej 

dotychczasowej historii. Zysk netto spółki za 2010 rok wyniósł 20 408 tys. zł wobec 3 625 tys. zł w 

roku 2009. Spółka posiada sieć 17 Punktów Obsługi Klientów zlokalizowanych w największych 

miastach Polski.  

Znaczący udział w przychodach spółki (59,81%) stanowią przychody z tytułu usług oferowania 

produktów strukturyzowanych świadczonych na rzecz BNP Paribas Arbitrage S.A. BO FEES. 

Jednocześnie istotny udział (57,3% kosztów administracyjnych) mają koszty z tytułu usług 

świadczonych na rzecz spółki przez Getin Noble Bank.  

MW Trade 

Rok 2010 charakteryzował się dynamicznym wzrostem i zwiększaniem średniorocznej wartości 

portfela spółki. Od początku roku spółka kontynuuje działalność w zakresie sprzedaży głównego 

produktu pod nazwą „Hospital Fund”, który pozwala restrukturyzować zadłużenie Samodzielnym 

Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ). Dodatkowo kontrahentom SP ZOZ spółka 

oferowała usługi polegające na wspieraniu ich działań mających na celu spłatę wymagalnych 

wierzytelności oraz poprawę płynności finansowej. Jednym z takich produktów jest usługa polegająca 

na gwarantowaniu kontrahentom szpitali zapłaty za wystawione faktury do ustalonego w porozumieniu 

dnia, niezależnie od dokonania ich spłaty przez SP ZOZ lub skuteczności działań windykacyjnych. 

Spółka świadczy również usługę factoringu dla wierzycieli szpitali. 

Najważniejszym wydarzeniem roku 2010 dla działalności operacyjnej MW Trade było nabycie w dniu 

03.08.2010 przez Getin Holding 4 298 301 (51,97%) akcji spółki w wyniku czego stał się jednostką 

dominującą wobec MW Trade. Dzięki powyższej transakcji Spółka istotnie zwiększyła swoją pozycję 

konkurencyjną, uzyskując możliwość nawiązania stałej współpracy z instytucjami finansowymi Grupy 

Getin Holding. 

Przejęcie spółki oraz uzyskanie dostępu do finansowania umożliwiło kontynuację dynamicznego 

rozwoju spółki i zwiększenie aktywności w obszarze sprzedaży swoich podstawowych produktów. W 

konsekwencji zysk netto osiągnięty w roku 2010 wyniósł 3 906 tys. zł (od dnia, w którym Getin Holding 

uzyskał status podmiotu dominującego), co w porównaniu do analogicznego okresu z 2009 roku (1,3 

mln zł) stanowi wzrost o 205%. 

Powszechny Dom Kredytowy (poprzednio Fiolet Powszechny Dom Kredytowy) 

Działania spółki prowadzone w 2010 roku koncentrowały się przede wszystkim na przeprowadzeniu 

restrukturyzacji firmy i dostosowania jej do nowych warunków rynkowych, a także stworzeniu bazy do 

dalszego rozwoju. Powszechny Dom Kredytowy utrzymał swoją pozycję lidera na rynku kredytów 

samochodowych, realizując sprzedaż na poziomie 352 mln zł.  W okresie sprawozdawczym spółka 

wdrożyła nowe produkty (leasing i kredyt samochodowy dla firm), rozwijając w tym zakresie bardzo 

ścisłą współpracę ze spółkami z Grupy Getin Holding – Getin Leasing, Panoramą Finansów oraz Idea 
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Bank. Zarząd spółki podjął również decyzję o przeprowadzeniu integracji pozostałej sieci sprzedaży, 

łącząc wcześnie oddzielnie działające w strukturze firmy sieci oddziałów własnych, oddziałów 

franczyzowych oraz agencji zewnętrznych. Dzięki tej zmianie powstała jedna, spójnie zarządzana 

struktura sprzedaży, na którą składa się 8 regionów, a w ich ramach 30 oddziałów i 61 Biur Obsługi 

Klienta. Zysk netto spółki wyniósł 6 674 tys. zł (od dnia, w którym Getin Holding uzyskał status 

podmiotu dominującego). 

2.3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. 

Nie dotyczy spółek Grupy Kapitałowej Getin Holding.  

2.4. Przewidywany dalszy rozwój Grupy Kapitałowej. 

Plany Spółki na rok 2011 zakładają dalsze umacnianie pozycji rynkowych w głównych obszarach 

działalności. Wzrost Getin Holding zamierza osiągnąć zarówno poprzez systematyczny rozwój spółek 

należących do Grupy, jak i poprzez przemyślane, celowe akwizycje kolejnych podmiotów, działających 

w sektorze usług finansowych dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.  

Strategia rozwoju realizowana będzie również poprzez maksymalizację wzrostu organicznego, 

wykorzystanie wzrostu rynku oraz przewag konkurencyjnych w docelowych segmentach rynkowych, 

głównie bankowości detalicznej. Grupa dąży do maksymalnego wykorzystywania zasobów, między 

innymi poprzez optymalizowanie wyników spółek z Grupy i zapewnianie im doświadczonego i 

zmotywowanego kierownictwa, jak również źródeł finansowych. Jednocześnie szczególną uwagę 

zwraca się na ryzyko poprzez ulepszoną kontrolę organizacyjną oraz systemy zarządzania ryzykiem. 

Grupa rozwija się poprzez powielanie sprawdzonego modelu biznesowego na skalę międzynarodową, 

pozostając skoncentrowanym na rynku finansowym. 

Na dalszy rozwój spółki wpływ będą miały również środki pozyskane w ramach wyżej wymienionej 

oferty publicznej akcji serii O. Szacunkowe wpływy z emisji oraz cele, na jakie zostaną one 

przeznaczone zostaną opublikowane w prospekcie emisyjnym po jego zatwierdzeniu przez KNF. 

Getin Noble Bank 

Getin Noble Bank realizuje misję tworzenia wartości dla akcjonariuszy poprzez osiągnięcie 

strategicznych celów w zakresie: 

 oczekiwanego poziomu rentowności i efektywności: ROE – powyżej 20%, C/I – poniżej 35% 

 osiągnięcia pozycji w pierwszej piątce największych banków w Polsce we wszystkich 

podstawowych kategoriach oceny banków (w szczególności pod względem funduszy własnych, 

aktywów, kredytów i depozytów, wyniku na działalności bankowej, ale przede wszystkim zysku 

netto). 

 kontrolowania poziomu ryzyk w działalności banku (w tym ryzyka kredytowego). 

W 2011 roku bank ukierunkowany będzie na następujące cele i działania: 

 Budowanie podejścia zorientowanego na klienta – jako bank w pełni uniwersalny, znający 

potrzeby swoich klientów, rozumiejący ich ryzyko i oferujący im coraz szerszy zakres produktów. 

 Zdywersyfikowanie źródeł przychodów banku i kanałów sprzedaży produktów - z równoczesną 

elastyczną weryfikacją ich efektywności. 

 Utrzymanie ‘przedsiębiorczego charakteru’ w zarządzaniu organizacją – jako kluczowej 

przesłanki przewagi konkurencyjnej. 

 Intensywne działania na rzecz wizerunku banku i poszczególnych marek oraz PR wewnętrznego. 

 Wzmocnienie zasobów do oceny ryzyka kredytowego oraz dalsze podnoszenie skuteczności 

działań windykacyjnych banku. 

 Działania dla utrzymania bezpiecznej struktury aktywów i pasywów – w szczególności w 

przekroju walutowym i płynnościowym (wydłużanie średniego terminu depozytu, ograniczona 

sprzedaż kredytów w walutach obcych). 
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 Utrzymywanie współczynnika wypłacalności na bezpiecznym wymaganym poziomie (założenie 

akumulacji zrealizowanych zysków – racjonalna polityka dywidendy). 

 W zakresie rozwoju oferty produktowej i kanałów dystrybucji banku zakłada się: 

- dalszy wzrost portfela kredytów hipotecznych, samochodowych  oraz z segmentu consumer 

finance, 

- rozwój segmentu klientów korporacyjnych, 

- rozwój w zakresie sieci franchisingowej, bankowości internetowej i obsługi call center. 

Głównym źródłem finansowania działalności kredytowej banku maja być depozyty klientów 

detalicznych. Ich zwiększaniu powinno sprzyjać uruchomienie w IV kwartale 2010 roku oddziału 

internetowego dedykowanego do obsługi klientów korzystających z bankowości internetowej - 

GetinOnline.pl. Kontynuowana będzie również sprzedaż produktów inwestycyjnych, przychody z 

dystrybucji których stanowią istotny element wyniku banku.  

Rozwój działalności prowadzony będzie przy zachowaniu bezpieczeństwa płynnościowego oraz 

adekwatności kapitałowej na odpowiednim poziomie. Bank przewiduje również emisję własnych 

papierów wartościowych. W zakresie inwestycji kapitałowych, bank zamierza zwiększyć swój udziały 

w Noble Securities oraz Noble Funds TFI. Bank zamierza zbyć część z posiadanych przez siebie akcji 

spółki Open Finance w ramach oferty publiczne akcji tej spółki. Dodatkowo, bank planuje emisję 

własnych długoterminowych papierów wartościowych realizowaną za pośrednictwem BRE Bank S.A. 

Środki pozyskane z emisji – po uzyskaniu odpowiedniej zgody KNF – zostaną przeznaczone na 

podwyższenie funduszy uzupełniających Getin Noble Bank. 

Kluczowym dla przewidywanej sytuacji finansowej banku będzie rozwój gospodarczy kraju oraz 

stabilność waluty polskiej. Ważnym elementem będzie również jakość portfela kredytowego oraz 

realizacja zamierzeń w zakresie jej poprawy.   

Grupa Kapitałowa Europa  

Spółki Grupy Kapitałowej Europa będą opierały swój rozwój przede wszystkim na stałym pogłębianiu 

współpracy z sektorem bankowym. Spółki osiągają sukces finansowy oferując produkty 

ubezpieczeniowe, stanowiące odpowiedź na zapotrzebowanie instytucji finansowych i ich klientów. 

Spółki zakładają również prowadzenie w kolejnych miesiącach konsekwentnej polityki w zakresie 

ograniczania szkodowości poprzez rozwój bezpiecznych produktów, a także dalsze działania 

usprawniające w zakresie windykacji należności regresowych od sprawców szkód z ubezpieczeń 

finansowych. 

W odniesieniu do wskaźników bezpieczeństwa nadrzędne jest zachowanie pełnego pokrycia środkami 

własnymi i aktywami odpowiednio marginesu wypłacalności i minimalnego kapitału gwarancyjnego 

oraz rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.  

W 2011 roku spółki planują kontynuować rozpoczętą w 2010 roku intensywną działalność w obszarze 

udzielania gwarancji ubezpieczeniowych. Sytuacja rynkowa związana z możliwością pozyskania 

istotnego dofinansowania unijnego spowodowała zwiększenie zainteresowania gwarancjami 

kontraktowymi. Ponadto, w dniu 16.02.2011 roku Zarząd TU Europa podjął decyzję, że będzie 

rekomendował Walnemu Zgromadzeniu spółki wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2010. 

W zakresie polityki lokacyjnej TU Europa przewiduje kontynuację strategii bezpiecznego lokowania 

środków stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Podstawowymi instrumentami 

lokowania wolnych środków powinny pozostać lokaty bankowe, skarbowe papiery wartościowe oraz 

dłużne papiery komercyjne. 

Spółki Grupy Kapitałowej Europa zakładają dalszy rozwój prowadzonej działalności oraz pozyskanie 

wyższego przypisu składki niż w dotychczasowych okresach sprawozdawczych. Zjawiskiem 

ograniczającym możliwość rozwoju będzie nasilająca się konkurencja na rynku bancassurance ze 

strony zarówno krajowych jak i zagranicznych zakładów ubezpieczeń. Zarządy spółek przewidują, że 

stopa zwrotu z kapitału własnego pozostanie na wysokim poziomie.  
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Noble Funds TFI 

Sytuacja finansowa spółki uzależniona jest od poziomu zarządzanych aktywów w ramach funduszy 

inwestycyjnych oraz usługi asset management, na co z kolei bardzo istotny wpływ mają nastroje 

panujące na rynku kapitałowym, powtarzalnie dobre wyniki inwestycyjne oraz szeroka sieć dystrybucji. 

W roku 2011 spółka będzie dążyć do zwiększania poziomu zarządzanych aktywów i zwiększania 

udziału w rynku funduszy inwestycyjnych, głównie poprzez rozwijanie oferty produktowej oraz 

rozwijanie sieci dystrybucji.  

Istotne zmiany sytuacji na rynkach giełdowych mogą skutkować odpływem aktywów z funduszy 

inwestycyjnych na polskim rynku kapitałowym. Spadek wartości aktywów zarządzanych przez Spółkę, 

zarówno w funduszach inwestycyjnych, jak i w usłudze asset management może mieć istotny wpływ 

na wynik finansowy spółki w kolejnych okresach sprawozdawczych.  

Open Finance  

Spółka planuje rozbudowę sieci sprzedaży a w konsekwencji rozszerzenie prowadzonej działalności w 

segmentach kredytowym i inwestycyjnym, w celu stopniowego zwiększania udziału rynkowego spółki. 

W dalszej perspektywie Open Finance zamierza kontynuować swój rozwój, między innymi w oparciu o 

środki pozyskane w ramach planowanej na 2011 rok oferty publicznej akcji spółki, co zostało szerzej 

opisane w pkt 1.3 niniejszego sprawozdania.  

Noble Securities 

Zamiarem spółki jest kontynuowanie działań mających na celu wzmocnienie jej pozycji we wszytkich 

obszarach prowadzonej działalności. Dodatkowo, spółka w najbliższym roku obrotowym zamierza 

zaoferować klientom swoje usługi w zakresie pośrednictwa na rynku Forex.  

Z uwagi na charakter podstawowej działalności spółki najistotniejszym czynnikiem, który będzie miał 

wpływ na rozwój spółki, a tym samym na osiągane wyniki finansowe w perspektywie najbliższego roku 

obrotowego będzie miała aktualna koniunktura na rynkach finansowych.  Nastroje  panujące na 

rynkach światowych jak i na samej GPW znajdują odzwierciedlenie w wielkości obrotów 

generowanych przez klientów biura jak i na zapotrzebowanie na usługi w zakresie corporate finanse. 

Pozostałe obszary działalności Noble Securities nie są tak mocno skorelowane z czynnikami 

zewnętrznymi co sprawia, że ich rozwój jest szczególnie atrakcyjny z punktu widzenia stabilności 

wyników finansowych spółki.  

MW Trade 

Celem strategicznym MW Trade jest budowa wartości spółki poprzez tworzenie w ramach Grupy 

Kapitałowej podmiotu specjalizującego się w finansowaniu podmiotów publicznych, w szczególności 

służby zdrowia, oferującego kompleksowe usługi finansowe, przy zachowaniu wysokich poziomów 

rentowności operacyjnej. W najbliższej perspektywie MW Trade zamierza zwiększyć skalę 

prowadzonej działalności poprzez powiększenie bazy obsługiwanych szpitali i zwiększenie liczby 

dostawców, w efekcie czego spółka rozbuduje portfel posiadanych aktywów finansowych. Spółka 

planuje również wprowadzenie nowych produktów uzupełniających dotychczasową ofertę oraz 

pozyskanie nowych klientów spoza rynku usług medycznych. 

Powszechny Dom Kredytowy (poprzednio Fiolet Powszechny Dom Kredytowy) 

Strategia spółki na 2011rok zakłada rozwój w dwóch głównych kierunkach: 

1) zwiększeniu sprzedaży usług finansowych dla podmiotów gospodarczych, 

2) zwiększeniu sprzedaży za pośrednictwem Internetu. 

Celem pierwszego z wyżej wymienionych kierunków jest szybkie wdrożenie nowych produktów 

finansowych, adresowanych do podmiotów gospodarczych i zwiększenie udziału na tym rynku. 

Ponadto, spółka zakłada rozwój nowych procedur, których celem jest dotarcie do klientów za 

pośrednictwem Internetu i ich sprawna obsługa. Nowa strategia rozwoju ma na celu umocnić pozycję 
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spółki na rynku, jako podmiotu realizującego szeroką gamę usług finansowych adresowanych do 

klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych. 

Carcade 

Dalszy rozwój działalności Carcade uzależniony będzie od szeregu czynników, między innymi 

poziomu sprzedaży samochodów na rynku rosyjskim, stopnia nasilenia się konkurencji, kondycji 

finansowej małych i średnich przedsiębiorstw będących klientami spółki, a także kosztów 

finansowania. Główne kierunki strategii spółki zakładają zwiększenie udziału w rynku usług 

leasingowych, wzrost sprzedaży w segmencie samochodów dostawczych i ciężarowych oraz 

utrzymanie marż dzięki wzrastającej jakości świadczonych usług, jak również zacieśnieniu relacji z 

obecnymi klientami, a także minimalizację ryzyka związanego z prowadzoną działalnością. 

Plus Bank  

Jednym z głównych celów banku na 2011 rok jest utrzymanie czołowych pozycji w zakresie 

kredytów samochodowych oraz kredytów gotówkowych. Bank ocenia perspektywę zrealizowania 

tego celu jako realną. Dalsze etapy rozwoju banku zakładają wprowadzenie do oferty nowych 

produktów (np. leasing, kredyty na samochody używane, kredyty hipoteczne, bankowość 

internetowa) oraz wejście na nowe rynki produktów (np. ubezpieczeniowych, maklerskich, 

pośrednictwa finansowego).  

Sombelbank  

W 2011 roku bank skupi się na rozwoju biznesu detalicznego - świadczeniu usług dla osób fizycznych. 

Jego priorytetowym kierunkiem będzie udzielanie kredytów konsumenckich oraz pozyskiwanie 

depozytów od osób fizycznych. Planuje się również wdrożenie 2 nowych produktów kredytowych dla 

osób fizycznych: kredytów na nabycie i budowę lokalów mieszkalnych oraz kredytów 

samochodowych. 

Innowacyjną propozycją w zakresie kredytowania osób fizycznych będzie wdrożenie możliwości 

sporządzenia wniosku kredytowego przez internet, co pozwoli zwiększyć wysokość sprzedaży i 

polepszyć jakość obsługi klientów.   

3. Komentarz dotyczący wyników finansowych Spółki w 2010 roku wraz z charakterystyką 

struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu widzenia 

płynności Spółki.  

Podstawowe parametry finansowe Grupy Getin Holding 

mln PLN 2010 2009 2010/2009

Zysk brutto 485 188 357 633 36%

Zysk netto 476 019 336 127 42%

Zysk netto dla akcjonariuszy Getin Holding 421 091 276 024 53%

Przychody operacyjne netto 2 442 980 1 987 349 23%

Koszty administracyjne (933 121) (799 745) 17%

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących (1 055 170) (829 448) 27%

Marża odsetkowa 3,28% 3,11% 0,17 p.p.

ROAA (p.a.) 1,16% 1,01% 0,15 p.p.

ROAE (p.a.) 10,74% 7,72% 3,02 p.p.

C/I 38,20% 40,24% -2,05 p.p.

CAR - Grupa Getin Noble Bank 9,87% 11,12% -1,25 p.p.  

W 2010 roku przychody operacyjne netto wzrosły o 23% w stosunku do roku ubiegłego. Zysk netto 

przypisany akcjonariuszom dominującym wzrósł o 53%.  
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Wskaźnik efektywności  

 

57,2%
39,4%

42,1%

40,2%

38,2%

59,2% 56,3% 54,7% 54,4% 52,4%

2006 2007 2008 2009 2010

Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I)

GETIN Holding Rynek
 

 

Wskaźnik efektywności działalności operacyjnej dla Grupy wyniósł 38,2% i był znacznie poniżej 

średniej dla sektora bankowego (52,4%). 

 

Poniżej wykres pokazuje strukturę bilansu wg płynności: 

 

 
 

 

 

Ponadto na dzień 31.12.2010 wskaźniki płynności dla banków wchodzących w skład Grupy (M1-M4), 

tj. Getin Noble Bank i Getin Bank były na poziomach przewyższających minimalne wymagania 

regulacji nadzorczych. 
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Skonsolidowany bilans Grupy Getin  Holding 

 

Korekta BO 2009

31.12.2010

Dane 

porównywalne 

31.12.2009

Struktura

tys. PLN tys. PLN %

AKTYWA

Kasa, środki w  Banku Centralnym 27  2 024 819  934 649 4,32%

Należności od banków  i instytucji f inansow ych 28  3 667 093  1 762 285 7,83%

Aktyw a finansow e przeznaczone do obrotu 29  179 329  45 376 0,38%

Pochodne instrumenty f inansow e 30  218 635  439 018 0,47%

Aktyw a finansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik 31  591 955  332 797 1,26%

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 32  33 507 452  25 578 456 71,51%

Należności z tytułu leasingu f inansow ego 33  1 032 212  819 673 2,20%

Instrumenty f inansow e 34  2 901 201  3 727 760 6,19%

1. Dostępne do sprzedaży 34  2 807 797  3 715 165 5,99%

2. Utrzymywane do terminu wymagalności 34  93 404  12 595 0,20%

Udział reasekuratora w  rezerw ach techniczno-ubezpieczeniow ych 40  9 439  12 214 0,02%

Inw estycje w  jednostki stow arzyszone 35 -  18 072 0,00%

Wartości niematerialne 37  1 127 702  1 034 119 2,41%

Rzeczow e aktyw a trw ałe 38  221 146  167 381 0,47%

Nieruchomości inw estycyjne 39  7 832  4 255 0,02%

Aktyw a trw ałe sklasyfikow ane jako przeznaczone do sprzedaży 42  2 401  24 614 0,01%

Aktyw a z tytułu podatku dochodow ego  415 246  298 129 0,89%

1. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego  3 804  11 320 0,01%

2. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 24  411 442  286 809 0,88%

Inne aktyw a 41  947 949  360 533 2,02%

SUMA AKTYWÓW  46 854 411  35 559 331 100,00%

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY

Zobow iązania w obec Banku Centralnego 44 - -

Zobow iązania w obec innych banków  i instytucji f inansow ych 45  885 269  822 498 1,89%

Pochodne instrumenty f inansow e 30  1 201 482  161 095 2,56%

Zobow iązania f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik 

f inansow y

46  601 679  319 746 1,28%

Zobow iązania w obec klientów 47  37 459 050  28 241 496 79,96%

Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów  w artościow ych 48  109 744  901 000 0,23%

Zobow iązania z tytułu podatku dochodow ego od osób praw nych  31 913  19 799 0,07%

Pozostałe zobow iązania 49  860 292  365 087 1,84%

Rezerw y techniczno-ubezpieczeniow e 50  710 096  612 165 1,52%

Rezerw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego 24  28 627  26 256 0,06%

Pozostałe rezerw y 51  30 254  37 045 0,06%

SUMA ZOBOWIĄZAŃ  41 918 406  31 506 187 89,47%

Kapitał w łasny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej  4 432 746  3 828 820 9,46%

Kapitał zakładow y 54  713 785  712 416 1,52%

Zysk (strata) netto  421 091  276 024 0,90%

Pozostałe kapitały 55  3 297 870  2 840 380 7,04%

Udziały niekontrolujące  503 259  224 324 1,07%

Kapitał w łasny ogółem  4 936 005  4 053 144 10,53%

SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO  46 854 411  35 559 331 100,00%

Informacja 

dodatkowa

numer noty

 
  

4. Ważniejsze czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze w 2010 roku, a także po 

jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego mające znaczący 

wpływ na działalność i wyniki finansowe w roku obrotowym lub których wpływ jest możliwy 

w następnych latach oraz ich ocena, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub 

nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik. 

Najważniejszym dla Grupy zdarzeniem było zakończenie procesu łączenia Getin Bank z Noble Bank 

(obecnie Getin Noble Bank), co zostało opisane w pkt 1.3 niniejszego sprawozdania. 

W I kwartale 2010 roku Spółka utworzyła Oddział Spółki pod nazwą Getin Holding S.A. Oddział w 

Warszawie, którego zadaniem jest nadzór nad rozwojem spółek zależnych działających w polskim 

sektorze bankowym oraz wykonywanie czynności operacyjnych w zakresie inwestycji kapitałowych na 

rynku krajowym w sektorze bankowym.  

 

W omawianym okresie kontynuowany był Program Opcji Menedżerskich, w ramach którego 

członkowie kadry kierowniczej Spółki i spółek z nią powiązanych uprawnienia są do obejmowania akcji 

wyemitowanych przez Spółkę. W 2010 roku spółka przyznała 1 369 338 akcji, które w dniu 26.08.2010 
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zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW. Łącznie, w ramach Programu Opcji 

Menedżerskich latach 2008-2010 Spółka przyznała 3 998 333 akcji zwykłych na okaziciela Serii N. 

Wycena opcji menedżerskich w łącznej kwocie 11 095 tys. zł została ujęta w kosztach Spółki w latach 

2008-2010.  

W dniu 29.12.2010 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Holding podjęło uchwałę w 

przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę o kwotę nie niższą niż 1 zł oraz nie 

wyższą niż  18 mln zł w drodze emisji nie mniej niż 1, lecz nie więcej niż 18 mln akcji zwykłych na 

okaziciela nowej emisji serii O o wartości nominalnej 1 zł każda. Akcje nowej emisji zostaną 

wyemitowane w trybie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH oraz zaoferowane 

w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej. 

Na wynik Getin Holding za 2010 rok największy wpływ miało rozwiązanie odpisu aktualizującego 

wartość inwestycji w Plus Bank w kwocie 70 240 tys. zł oraz zmniejszenie aktywa z tytułu podatku 

odroczonego związanego z tą transakcją w kwocie 13 346 tys. zł. 

Na wynik Getin Noble Bank wpływ miały następujące zdarzenia: 

 ujęcie w wyniku banku dywidendy od spółek zależnych - Noble Funds TFI (9 147 tys. zł), 

Open Finance (55 000 tys. zł) oraz Getin Finance plc (4 312 tys. zł), 

 nabycie spółki Idea Bank (dawniej GMAC Bank Polska) - łączna cena nabycia akcji wyniosła 

132 218 mln zł,   

 rozwiązanie rezerwy na podatek odroczony w kwocie 88,6 mln zł - w związku z przejściem na 

metodę rachunkową rozliczania różnic kursowych dla celów podatkowych.  

 sprzedaż 1 570 tys. akcji spółki TU Europa w ramach oferty publicznej. W wyniku transakcji 

bank rozpoznał w rachunku zysków i strat wynik brutto z tytułu sprzedaży akcji w wysokości 

98 249 tys. zł ( w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej wynik tej 

transakcji został rozliczony przez kapitał własny). 

Najważniejszym wydarzeniem w działalności spółek Grupy Kapitałowej Europa w 2010 roku było 

dokonane w ramach oferty publicznej akcji serii H podwyższenie kapitału zakładowego TU Europa o 

kwotę 6 300 tys. zł. Środki pozyskane z emisji akcji serii H pozwoliły zwiększyć środki własne spółek z 

Grupy Kapitałowej Europa. Wpływy z emisji akcji serii H zostały przeznaczone na dalszy dynamiczny 

rozwój działalności spółek Grupy Kapitałowej Europa. W stosunku do TUnŻ Europa alokacja środków 

własnych nastąpiła w drodze podwyższenia jej kapitału zakładowego. 

Na wynik Plus Bank wpływ miały koszty powstałe w związku z procesem przenoszenia siedziby 

banku z Iwano – Frankowska do Lwowa. Ponadto, w kolejnych okresach sprawozdawczych wpływ na 

wyniki banku będzie miało stopniowe zmniejszanie stawek podatku dochodowego od osób prawnych 

do odpowiednio 23% w 2011, 21% w 2012, 19% w 2013 oraz 16% w 2014 roku. 

Na wynik MW Trade w 2010 roku wpływ miało nabycie akcji spółki przez Getin Holding, dzięki czemu 

uzyskała ona dostęp do finansowania dłużnego, którego pozyskanie determinowało wzrost wartości 

portfela wierzytelności względem SP ZOZ oraz w konsekwencji wzrost przychodów i zysków, o czym 

świadczą m.in. wzrost zysku netto o 55% od momentu przejęcia w porównaniu do zysku osiągniętego 

w pierwszym półroczu 2010. 

Na wynik Sombelbank w 2010 roku wpływ miało nałożone przez Narodowy Bank Republiki Białorusi 

(„NBRB”) ograniczenie możliwości pozyskiwania depozytów od osób fizycznych do wysokości ich 

salda na dzień 01.01.2010, tj. do kwoty 12 734 mln BYR (12 836 tys. zł). W związku z wypełnieniem 

wymogów ustanowionych przez NBRB, od dnia 01.12.2010 bank przystąpił do aktywnego 

pozyskiwania depozytów od osób fizycznych. 

5. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń dla rozwoju spółek Grupy, wraz z określeniem, 

w jakim stopniu spółki są na nie narażone. 

Skala ryzyka prowadzonej przez Grupę Kapitałową Getin Holding działalności w znacznej mierze 

powiązana jest z koniunkturą gospodarczą. Słaba koniunktura gospodarek narodowych, gdzie 
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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.  

Ryzyka, z jakimi podmioty Grupy Kapitałowej Getin Holding mają lub mogą mieć do czynienia, to 

przede wszystkim: 

Bankowość  

Ryzyko kredytowe 

Ryzyko kredytowe wynika z niewywiązywania się kredytobiorców ze zobowiązań kredytowych lub 

innych o podobnym charakterze (np. rozliczeń transakcji międzybankowych). Ryzyko to jest 

zarządzane poprzez wprowadzanie i przestrzeganie procedur udzielania kredytów oraz ustalania 

limitów kredytowych, a także procedur monitorowania udzielonych kredytów oraz bieżące 

analizowanie spłat i sytuacji finansowej kredytobiorców i stron transakcji. 

Ponadto posiadane należności w walucie obcej generują dodatkowe ryzyko kredytowe związane z 

faktem braku zabezpieczenia ryzyka po stronie klientów w formie transakcji zabezpieczającej lub 

strumienia dochodów. Dotyczy to głównie detalicznych kredytów walutowych. 

Również ewentualny wzrost bezrobocia może mieć negatywny wpływ na poziom ryzyka kredytowego. 

Skala tego ryzyka będzie zależna od zmian poziomu aktywności ekonomicznej oraz poziomu 

zatrudnienia w gospodarce i jest trudna do oszacowania. 

Ryzyko stopy procentowej 

W warunkach niedopasowania bilansu i pozycji pozabilansowych, zmiany stóp procentowych mogą 

wpływać na wartość aktywów i pasywów banków oraz osiągany przez nie wynik finansowy. Ryzyko 

ograniczane jest poprzez użycie instrumentów pochodnych. Ponadto komitety ALCO zatwierdzają 

konstrukcję wewnętrznych limitów na dopuszczalną ekspozycję na ryzyko stopy procentowej oraz 

zatwierdzają wielkość limitów. Wzrost stóp procentowych na rynku międzybankowym może ponadto 

mieć znaczący wpływ na zmniejszenie atrakcyjności kredytów. 

Ryzyko walutowe 

Ryzyko walutowe generowane jest w wyniku transakcji zawieranych z klientami. Zarządzanie tym 

ryzykiem odbywa się na zasadzie zawierania transakcji przeciwstawnych na rynku międzybankowym 

oraz poprzez systemy limitów na otwarte pozycje.  

Ryzyko płynności 

Zarządzanie ryzykiem płynności polega na kształtowaniu struktury bilansu oraz pozycji 

pozabilansowych, tak aby realizowane były cele strategiczne, w tym maksymalizacja wartości 

rynkowej kapitału poprzez osiągnięcie założonego wyniku finansowego, przy jednoczesnym 

utrzymaniu ekspozycji na ryzyka finansowe na poziomie zaakceptowanym przez zarządy banków. 

Zarządzanie płynnością opiera się na zestawieniu aktywów i pasywów banków według urealnionych 

terminów zapadalności, co pozwala na identyfikację ewentualnych niedopasowań.  

Ryzyko operacyjne 

Ryzyko operacyjne to możliwość wystąpienia strat będących wynikiem niekorzystnego działania 

następujących czynników (stymulujących istnienie ryzyka operacyjnego): pracownicy, technologia IT, 

relacje z klientami i osobami trzecimi, majątek trwały oraz zarządzanie projektami. W celu 

efektywnego zarządzania ryzykiem operacyjnym wdrożone zostały systemy kontroli wewnętrznej.  

 

 



 26 

Długoterminowe finansowanie akcji kredytowej 

Sprzedaż kredytów narażona jest na ryzyko związane z możliwością wystąpienia braku wystarczającej 

wielkości źródeł finansowania. Celem ograniczenia tego ryzyka dywersyfikowane są źródła 

pozyskiwania środków do finansowania aktywów kredytowych. Środki pozyskiwane są zarówno od 

klientów sektora niefinansowego poprzez dynamicznie rozwijane sieci placówek, jak i poprzez emisje 

bezpośrednie lub pośrednie średnioterminowych papierów dłużnych. 

Ubezpieczenia 

Ryzyko działalności ubezpieczeniowej 

Zakłady ubezpieczeń majątkowych zajmują się przejmowaniem ryzyka dotyczącego strat, jakie mogą 

zaistnieć w majątku ubezpieczonego, wskutek zajścia wypadku objętego ubezpieczeniem. Zakład 

ubezpieczeń, przed przyjęciem ryzyka, analizuje prawdopodobieństwo powstania zagrożenia 

wystąpienia dużych zdarzeń szkodowych, dostosowując wysokość składki ubezpieczeniowej do tego 

prawdopodobieństwa oraz – w razie takiej konieczności – sam ubezpiecza się zawierając umowy 

reasekuracyjne. 

Ryzykiem, które należy brać pod uwagę przy prowadzeniu działalności ubezpieczeniowej jest ryzyko 

wyłudzenia odszkodowań. Rosnąca popularność i skala udzielanych kredytów hipotecznych może 

doprowadzić do aktywizacji nieuczciwych kredytobiorców i środowisk przestępczych, przed którymi 

banki nie będą potrafiły się zabezpieczyć. Aby zminimalizować ryzyko wyłudzeń odszkodowań, TU 

Europa odpowiednio dostosowuje swoje procedury akceptowania ubezpieczeń a także nakłada na 

banki obowiązek dokładnego zweryfikowania kredytobiorców. TU Europa prowadzi również w tym 

zakresie działalność prewencyjną i windykacyjną. 

W przypadku towarzystw na życie ryzyko działalności ubezpieczeniowej przejawia się głównie 

poprzez niedoszacowanie oczekiwanej śmiertelności ubezpieczonej populacji. Jeżeli rzeczywista 

śmiertelność okaże się wyższa niż zakładana przy kalkulacji składki, towarzystwo narażone jest na 

występowanie znacznych strat. Mając to na uwadze, TUnŻ Europa starannie kalkuluje składki, 

przyjmując ostrożne założenia odnośnie oczekiwanej śmiertelności. 

Ryzyko niedoszacowania poziomu rezerw 

Dla pokrycia bieżących i przyszłych zobowiązań, jakie mogą wyniknąć z zawartych umów 

ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń obowiązany jest do tworzenia rezerw techniczno-

ubezpieczeniowych. Poziom rezerw w ubezpieczeniach został ustalony przez Grupę Kapitałową 

Europa zgodnie z najlepszą wiedzą, na podstawie dostępnych informacji, w celu uwzględnienia 

wszystkich aspektów mających wpływ na wysokość odszkodowań w przyszłości. 

W ocenie Zarządu TU Europa ryzyko niedoszacowania poziomu rezerw jest w wysokim stopniu 

kontrolowane i nie może zagrozić funkcjonowaniu spółki. Dodatkowym potwierdzeniem poprawnego 

oszacowania wysokości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest pozytywna opinia biegłego 

rewidenta. 

Ryzyko uzależnienia od głównych odbiorców 

Ze współpracy z kilkoma podmiotami spółki Grupy Kapitałowej Europa uzyskują duży przypis składki, 

co stwarza zagrożenie, iż w przypadku zaprzestania współpracy z tymi podmiotami, znajdzie to swoje 

odbicie w uzyskiwanym przypisie oraz w wynikach spółki.  Aby zminimalizować takie ryzyko, Zarządy 

spółek Grupy Kapitałowej Europa prowadzą działania w celu możliwej dywersyfikacji zarówno w 

zakresie produktów jak i klientów.  
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Pozostałe  

Sytuacja na rynkach giełdowych 

Kluczowym ryzykiem dla rozwoju wszystkich spółek Grupy, a w szczególności tych, których 

działalność ściśle powiązana jest z koniunkturą na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w 

Warszawie (np. Noble Funds TFI, Noble Securities), jest obecna sytuacja na rynku kapitałowym. Dla 

niektórych podmiotów z Grupy oznaczać ona może utratę znaczącej części aktywów zarządzanych 

przez nie. Nastroje wśród inwestorów w sposób bezpośredni oddziałują na poziom generowanych 

obrotów na GPW. Zmniejszanie tego ryzyka możliwe jest poprzez tworzenie i wprowadzanie nowych 

produktów i usług dostosowanych do obecnej sytuacji rynkowej.  

Ryzyko konkurencyjności  

Zarówno rozpoczęcie „wojny cenowej” wśród towarzystw funduszy inwestycyjnych związanej z 

obniżaniem opłat za zarządzanie, jak i rosnące koszty dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy 

inwestycyjnych mogą wpłynąć na rentowność spółek działających w tym obszarze.  

Dodatkowym czynnikiem ryzyka, który może mieć w przyszłości istotny wpływ na wyniki finansowe 

Grupy jest znaczący wzrost konkurencyjności rynku pośrednictwa finansowego i usług maklerskich. 

Jest to związane przede wszystkim z pojawieniem się na rynku dużej liczby nowych pośredników 

finansowych oraz firm inwestycyjnych, a także planami uzyskania zezwolenia KNF na prowadzenie 

działalności maklerskiej przez kolejne podmioty. Obecnie trudno jest określić, jak powyższe zmiany 

wpłyną na poziom marż na rynku usług maklerskich. 

Ryzyko zmian przepisów prawa i ich interpretacji 

Działalność prowadzona przez spółki Grupy podlega obecnie i będzie w przyszłości podlegać wielu 

regulacjom prawnym zarówno, już obowiązującym jak i wprowadzanym w przyszłości, ze szczególnym 

uwzględnieniem norm prawa Unii Europejskiej oraz przepisów prawa wewnętrznego. Regulacje 

prawne i interpretacje prawa odnoszące się w szczególności do sektora finansowego, ulegają częstym 

zmianom. Zakres takich zmian, ich kierunek, a także wpływ na działalność podmiotów sektora 

finansowego jest trudny do przewidzenia. Zmiany przepisów dotyczących działalności instytucji 

finansowych oraz podmiotów współpracujących z takimi instytucjami, jak również produktów 

oferowanych przez takie instytucje, mogą dotyczyć spółek Grupy. Wprowadzane zmiany przepisów 

prawa i regulacji oraz zmiany interpretacji (w szczególności przez organy nadzoru) mogą skutkować 

dla spółek Grupy koniecznością spełnienia dodatkowych wymagań w zakresie prowadzonej 

działalności, co z kolei może spowodować wzrost kosztów prowadzenia działalności, zmniejszenie jej 

zyskowności lub będzie miało na nią inny niekorzystny wpływ. W szczególności znane są, pojawiające 

się w ostatnim czasie, zarówno w Unii Europejskiej, jaki i w Polsce, inicjatywy zmierzające do objęcia 

nadzorem regulacyjnym podmiotów i osób zajmujących się doradztwem finansowym. Zmiany takie 

miałyby na celu zapewnienie większej ochrony nabywców usług finansowych, w szczególności 

uregulowanie zasad ponoszenia odpowiedzialności wobec klientów za szkody wywołane nierzetelnymi 

poradami. Nie jest wiadomy zakres ani kierunek powyższych zmian przepisów prawa, w związku 

z czym trudne jest oszacowanie potencjalnego ich wpływu na działalność Spółki. 

Obecny kształt systemu służby zdrowia bardzo mocno determinuje działalność spółki MW Trade, 

wpływając na popyt na jej usługi, możliwe do osiągnięcia rentowności oraz poziom ryzyka związany z 

finansowaniem działalności SP ZOZ.  Gruntowne zmiany systemu mogą więc spowodować duże 

zmiany w specyfice funkcjonowania Spółki wpływając na wszystkie ww. trzy elementy. Wszystkim 

ewentualnym planom przebudowy systemu towarzyszą silne emocje polityczne i społeczne, co 

dodatkowo powoduje, iż charakter i kierunek tych zmian jest nieprzewidywalny. W dniu 22.12.2010 

weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o zakładach opieki zdrowotnej. Zgodnie z nowelizacją 

czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela, w przypadku zobowiązań samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej, może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot, który 

utworzył zakład. Powyższe przepisy prawne mogą znacząco wpłynąć na działalność MW Trade w 

kolejnych okresach, gdyż ewentualny brak zgody organów założycielskich na cesje wierzytelności 

może ograniczyć lub wydłużyć ilość i skalę zawieranych przez spółkę porozumień. Głównym źródłem 
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finansowania MW Trade są instrumenty finansowe z którymi związana jest cesja wierzytelności, np. w 

postaci zabezpieczeń kredytów bankowych. Brak zgody na wspomniane cesje może znacząco więc 

utrudnić pozyskiwanie finansowania dłużnego przez spółkę. 

Ryzyko związane z inwestycjami i prowadzeniem działalności poza terytorium Polski 

Spółka posiada aktywa w postaci akcji spółek działających na rynkach zagranicznych, jak również nie 

wyklucza w przyszłości dokonywania nowych inwestycji tego rodzaju. W związku z tym działalność 

Spółki w tym zakresie podlega obcym jurysdykcjom, w szczególności prawu Ukrainy, Rosji, Białorusi, 

w tym także obcym regulacjom dotyczącym nadzoru nad instytucjami finansowymi, regulacjom 

podatkowym, rachunkowym oraz sprawozdawczym, co może spowodować, że zakres informacji 

dostępnych na temat działalności niektórych spółek z Grupy może być węższy w porównaniu ze 

standardami obowiązującymi w tym zakresie w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej. 

Powyższe może także wywołać dodatkowe utrudnienia i niedogodności w dochodzeniu praw przez 

spółki z Grupy. Spółki z Grupy są również narażone na niekorzystne zmiany prawne w państwach, 

w których takie spółki prowadzą działalność. Każda zmiana przepisów może wywołać wzrost kosztów 

działalności tych spółek z Grupy i wpłynąć na jej wyniki finansowe oraz powodować trudności w 

ocenie skutków przyszłych zdarzeń i podejmowanych decyzji. Istotnym czynnikiem wpływającym na 

warunki działania na nowych rynkach jest również rozwój stosunków i relacji gospodarczych Polski z 

tymi rynkami, w tym regulacje w zakresie swobody przepływu kapitału, wiedzy oraz siły roboczej. 

Należy wskazać także na ryzyka związane z możliwością wprowadzenia ograniczeń i restrykcji wobec 

inwestorów zagranicznych w państwach, w których spółki z Grupy dokonały lub będą dokonywać 

inwestycji, a nawet ryzyka dokonania przez poszczególne państwa nacjonalizacji. 

Ryzyko związane z objęciem nadzorem uzupełniającym 

W dniu 7.12.2010 KNF na podstawie art. 14 ustawy o nadzorze uzupełniającym zakwalifikowała 

Grupę pana Leszka Czarneckiego jako konglomerat finansowy w sektorze bankowym w rozumieniu 

tej ustawy. W dniu 14.02.2011 Getin Noble Bank otrzymał decyzję KNF o uznaniu Grupy Leszka 

Czarneckiego za konglomerat finansowy. Zgodnie z tą decyzją, Getin Noble Bank został uznany za 

podmiot wiodący w konglomeracie. W związku z powyższym Grupa  pana Leszka Czarneckiego, w 

tym pośrednio i Grupa Getin Holding, od dnia doręczenia Getin Noble Bankowi tej decyzji tj. od 

14.02.2011 podlegają dodatkowemu nadzorowi KNF i wymogom w zakresie dotyczącym 

w szczególności: (i) adekwatności kapitałowej na poziomie Grupy pana Leszka Czarneckiego; (ii) 

dodatkowych wymagań dotyczących sprawozdawczości związanej z transakcjami wewnątrz Grupy 

pana Leszka Czarneckiego oraz koncentracji istotnego ryzyka na poziomie Grupy Leszka 

Czarneckiego, a także (iii) wdrożenia dodatkowych mechanizmów zarządzania ryzykiem oraz 

wewnętrznych systemów kontroli w odniesieniu do spółek Grupy pana Leszka Czarneckiego. Grupa 

pana Leszka Czarneckiego jest pierwszym i jedynym obecnie konglomeratem finansowym w polskim 

sektorze bankowym i w związku z tym Grupa Getin Holding nie jest w stanie przewidzieć, jak 

powyższe przepisy ustawy o nadzorze uzupełniającym, będą interpretowane i egzekwowane przez 

KNF, oraz jaki ostatecznie wpływ na działalność Grupy pana Leszka Czarneckiego jak i Grupy Getin 

Holding będą one wywierać. Nie można wykluczyć, że objęcie Grupy pana Leszka Czarneckiego i tym 

samym Grupy Getin Holding nadzorem uzupełniającym będzie skutkować wzrostem kosztów 

operacyjnych, bądź utrudnieniami w działalności operacyjnej Grupy Getin Holding.  

Szczegółowy opis zarządzania ryzykiem finansowym i ich poziom w spółkach Grupy Kapitałowej Getin 

Holding został przedstawiony w nocie 7 informacji dodatkowych i objaśnień do skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego.  

6. Zarządzanie zasobami finansowymi oraz ocena możliwości realizacji zamierzeń 

inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych 

środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności. 

Spółki Grupy Kapitałowej Getin Holding w 2010 roku prowadziły racjonalną gospodarkę zasobami 

finansowymi. Środki finansowe przeznaczane były na inwestycje kapitałowe, zgodnie z przyjętą 

polityką działalności. Nadwyżki środków lokowane były głównie na lokatach bankowych.  
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Getin Noble Bank zarządza swoimi zasobami finansowymi poprzez wdrożony wewnętrznie system 

zarządzania ryzykami bankowymi. W ramach zarządzania ryzykiem płynności bank posiada system 

limitów ostrożnościowych. Istotnym elementem systemu zarządzania tym ryzykiem jest przestrzeganie 

nadzorczych norm płynności. Bank zakłada utrzymanie nadzorczych miar powyżej obowiązujących 

wielkości minimalnych, z zachowaniem „bufora płynności” w ramach normy M1. Bank regularnie 

wywiązuje się ze swoich zobowiązań.   

Noble Funds TFI, Noble Securities, Getin Leasing oraz Open Finance w okresie sprawozdawczym na 

bieżąco wywiązywały się z zaciągniętych zobowiązań finansowanych. Spółki nie widzą zagrożeń w 

zakresie wywiązywania się z zobowiązań w najbliższej przyszłości. 

Celem polityki lokacyjnej spółek Grupy Kapitałowej Europa było, uwzględniając rodzaj i strukturę 

udzielonych ubezpieczeń, osiągnięcie możliwie największego stopnia bezpieczeństwa i rentowności 

lokat przy jednoczesnym zachowaniu płynności środków. Dodatkowo, w przypadku lokat 

zabezpieczających zobowiązania z tytułu umów ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym środki 

lokowane były w sposób zapewniający pełne zabezpieczenie ryzyk inwestycyjnych wynikających z 

tych umów. W 2010 roku spółki Grupy Kapitałowej Europa kontynuowały politykę lokowania środków 

stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Podstawowe  instrumenty lokowania 

środków stanowiły depozyty terminowe, skarbowe papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa 

funduszy papierów dłużnych oraz dłużne papiery komercyjne. Aktywa te stanowiły w 2010r. 87% 

portfela aktywów finansowych spółek TU Europa i TUnŻ Europa.  

W roku 2010 spółka MW Trade terminowo wywiązywała się z zaciąganych zobowiązań, na czas 

realizując płatności wynikające z zawartych umów kredytowych, wyemitowanych dłużnych papierów 

wartościowych oraz umów z kontrahentami. 

Kapitały i aktywa Plus Bank są wystarczające do pokrycia wszelkich zobowiązań banku 

przedstawionych w pasywach bilansu. Zachowane – z odpowiednim zapasem bezpieczeństwa – są 

wszystkie wskaźniki wymagane przez Narodowy Bank Ukrainy, w tym normatywy dotyczące płynności 

bieżącej, szybkiej i wypłacalności gotówkowej. 

Sombelbank oraz spółka Carcade na bieżąco wywiązują się z zaciągniętych zobowiązań.  

Pozostałe spółki Grupy także wywiązywały się terminowo z zaciągniętych zobowiązań. 

7. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym, a 

wcześniej publikowanymi prognozami wyników za dany rok.  

Spółki Grupy Kapitałowej Getin Holding nie publikowały prognoz wyników na 2010 rok.  

8. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną  

z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe. 

W 2010 roku Spółka, ani jej jednostki zależne nie zawierały z podmiotami powiązanymi istotnych 

transakcji na warunkach innych niż rynkowe. Szczegółowe informacje dotyczące transakcji z 

podmiotami powiązanymi zostały zamieszczone w nocie 58 dodatkowych informacji i objaśnień do 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
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9. Informacje o udzielonych pożyczkach i kredytach, ze szczególnym uwzględnieniem 

pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym ze Spółką. 

Poniższa tabela przedstawia informację o kredytach i pożyczkach udzielonych w 2010 roku przez 

spółki Grupy Kapitałowej na rzecz podmiotów powiązanych. 

Data udzielenia Kredytobiorca Waluta
Kwota kredytu z 

umowy
Oprocentowanie

Data 

wymagalności

25.05.2010 Sombelbank EUR     1 400 000,00    LIBOR 12M+6% 25.05.2016 

18.11.2010 Sombelbank EUR     6 000 000,00    LIBOR 12M+6% 18.11.2016

15.06.2010 Carcade RUB 100 000 000,00 13,50% 30.06.2011

16.08.2010 Carcade RUB 100 000 000,00 13,50% 31.08.2011

22.11.2010 Carcade RUB 100 000 000,00 13,50% 30.11.2011

15.12.2010 Carcade RUB 50 000 000,00 11,00% 30.12.2011

12.04.2010 Getin Leasing PLN 12 000 000,00 6,65% 06.04.2011

06.12.2010 Getin Leasing PLN 8 000 000,00 5,86% 30.11.2014

20.01.2009, aneks z dnia 

29.12.2010
Getin International S.A. PLN 4 483 920,00 10,90% 31.05.2011

16.12.2008, aneks z dnia 

29.12.2010
Getin International S.A. PLN 400 350,00 10,90% 31.05.2011

16.07.2010 M.W. Trade PLN 4 000 000,00
WIBOR 3M + 

marża banku
26.11.2010

16.09.2010 M.W. Trade PLN 5 500 000,00
WIBOR 3M + 

marża banku
15.09.2012

21.07.2010 M.W. Trade PLN 5 000 000,00
WIBOR 3M + 

marża banku
30.06.2012

29.11.2010 Plus Bank USD 2 000 000,00 9,80% 28.11.2011

03.12.2010 Plus Bank USD 1 000 000,00 9,80% 02.12.2011

13.12.2010 Plus Bank USD 1 000 000,00 9,80% 12.12.2011

21.12.2010 Plus Bank USD 1 000 000,00 9,80% 20.12.2011

08.11.2010 Panorama Finansów PLN 1 699 830,00 5,31% 08.11.2012

31.07.2010 Pośrednik Finansowy PLN 7 911 421,37 9,81% 30.06.2013

29.10.2010 Getin Leasing PLN 1 600 000,00 6,85% 29.10.2011

10.04.2010 Carcade RUB 40 400 000 14,30% 09.04.2011

Getin Holding

Getin Noble Bank

TU Europa

Getin Services

Getin Leasing

Idea Bank

 

Udzielanie kredytów i pożyczek stanowi przedmiot działalności Getin Noble Bank, Plus Bank, Idea 

Bank oraz Sombelbank.  

Na dzień 31.12.2010 stan udzielonych przez Getin Noble Bank kredytów wynosił 34 229 mln zł 

(wartość bilansowa netto) w tym stan kredytów udzielonych podmiotom powiązanym – 116 mln  zł. 

Na dzień 31.12.2010 stan udzielonych przez Idea Bank kredytów wynosił 88 mln zł (wartość 

bilansowa netto) w tym stan kredytów udzielonych podmiotom powiązanym – 1,7 mln  zł.  

Na dzień 31.12.2010 wartość bilansowa kredytów udzielonych przez Plus Bank wynosiła 604 mln 

UAH (225 mln zł) w tym stan kredytów udzielonych podmiotom powiązanym – 39 mln UAH (14 mln 

PLN). 

Na dzień 31.12.2010 wartość bilansowa kredytów udzielonych przez Sombelbank wynosiła  140 885 

mln BYR (143 mln zł). Spółka nie udzielała pożyczek ani kredytów podmiotom powiązanym. 
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10. Informacje o udzielonych i otrzymanych w 2010 roku poręczeniach i gwarancjach, ze 

szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym 

ze Spółką. 

W dniu 16.06.2010 Getin Noble Bank wystawił na rzecz Getin Holding gwarancję na kwotę 34 mln zł w 

celu zabezpieczenia rozliczenia publicznego wezwania do sprzedaży akcji spółki MW Trade, w trybie 

art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ogłaszanego przez 

Copernicus Securities z siedzibą w Warszawie. Gwarancja wygasła w dniu 15.08.2010. 

Poniższa tabela przedstawia informacje o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2010 roku przez 

spółki Grupy Kapitałowej na rzecz podmiotów powiązanych. 

data 

udzielenia Zleceniodawca Waluta  Wartość Data wygaśnięcia

31.08.2010

Powszechny Dom 

Kredytowy PLN 200 000 30.08.2011

01.09.2010 TU Europa EUR 38 692 31.08.2011

11.09.2010 Home Broker S.A PLN 83 836 10.09.2011

06.12.2010 Home Broker S.A PLN 930 451 07.12.2011

18.10.2010 Tax Care S.A. EUR 105 000,00         18.10.2012

Getin Noble Bank

Idea Bank

 
 

Udzielanie i potwierdzanie gwarancji i poręczeń stanowi przedmiot działalności Getin Noble Bank, 

Idea Bank, Plus Bank i Sombelbank.  

Na dzień 31.12.2010 stan udzielonych przez Getin Noble Bank gwarancji wynosi 12 mln zł. Wartość 

gwarancji udzielonych podmiotom powiązanym na dzień 31.12.2010 wynosi łącznie 1,4 mln zł.  

Na dzień 31.12.2010 stan udzielonych przez Idea Bank gwarancji wynosi 417 tys. zł. 

W okresie sprawozdawczym Sombelbank udzielił gwarancji na kwotę 320 mln BYR ( 324 tys. zł). Bank 

nie otrzymał, ani nie udzielał poręczeń lub gwarancji podmiotom powiązanym. 

MW Trade w ramach oferowanych przez siebie usług na rzecz SP ZOZ dokonał poręczeń na łączną 

kwotę 2,7 mln zł. W roku 2010 spółka nie udzielała poręczeń ani gwarancji jednostkom powiązanym. 

11. Informacja o zaciągniętych i wypowiedzianych w 2010 roku umowach dotyczących 

kredytów i pożyczek. 

Poniższa tabela zawiera informacje o kredytach zaciągniętych w 2010 roku przez spółki Grupy 

Kapitałowej. Żadnej ze spółek Grupy nie została wypowiedziana w okresie sprawozdawczym żadna 

umowa kredytowa lub umowa pożyczki. 
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Data udzielenia Kredytodawca Waluta Kwota kredytu Oprocentowanie
Data 

wymagalności

17.12.2010
Europejski Bank 

Inwestycyjny
PLN 101190000 3,14% 15.12.2015

30.03.2010 UniCredit Bank RUB 40 000 000,00 13,80% 19.11.2011

28.04.2010 UniCredit Bank RUB 50 000 000,00 13,80% 19.11.2011

26.05.2010 UniCredit Bank RUB 85 000 000,00 13,10% 19.11.2011

29.06.2010 UniCredit Bank RUB 30 000 000,00 11,90% 19.11.2011

09.07.2010 UniCredit Bank RUB 50 000 000,00 11,90% 19.11.2011

29.07.2010 UniCredit Bank RUB 30 000 000,00 11,85% 19.11.2011

30.07.2010 UniCredit Bank RUB 30 000 000,00 11,85% 19.11.2011

27.08.2010 UniCredit Bank RUB 30 000 000,00 11,65% 19.11.2011

01.09.2010 UniCredit Bank RUB 40 000 000,00 11,60% 19.11.2011

24.09.2010 UniCredit Bank RUB 30 000 000,00 11,60% 19.11.2011

12.10.2010 UniCredit Bank RUB 50 000 000,00 11,15% 19.11.2011

02.11.2010 UniCredit Bank RUB 50 000 000,00 11,15% 19.11.2011

12.11.2010 UniCredit Bank RUB 50 000 000,00 11,15% 19.11.2011

17.11.2010 UniCredit Bank RUB 55 000 000,00 11,15% 19.11.2011

30.12.2010 UniCredit Bank RUB 50 000 000,00 11,15% 23.12.2012

31.05.2010 Metallinvestbank RUB 100 000 000,00 14,00% 31.05.2012

16.08.2010 RosBR RUB 500 000 000,00 8,25% 29.06.2015

29.12.2010 RosBR RUB 25 000 000,00 8,25% 25.12.2015

29.11.2010 KUBANBANK RUB 20 000 000,00 12,50% 30.12.2010

15.06.2010 Getin Noble Bank RUB 100 000 000,00 13,50% 30.06.2011

16.08.2010 Getin Noble Bank RUB 100 000 000,00 13,50% 31.08.2011

22.11.2010 Getin Noble Bank RUB 100 000 000,00 11,00% 30.11.2011

15.12.2010 Getin Noble Bank RUB 50 000 000,00 11,00% 30.12.2011

10.04.2010 TU Europa RUB 40 400 000 14,30% 09.04.2011

25.05.2010 Getin Holding EUR     1 400 000,00    
LIBOR 

12M+marża
25.05.2016 

18.11.2010 Getin Holding EUR     6 000 000,00    
LIBOR 

12M+marża
18.11.2016

20.01.2009, aneks z dnia 

29.12.2010
Getin Noble Bank PLN 4 483 920,00 10,90% 31.05.2011

16.12.2008, aneks z dnia 

29.12.2010
Getin Noble Bank PLN 400 350,00 10,90% 31.05.2011

19.01.2010 Bank Zachodni WBK S.A. PLN 2 900 000         
WIBOR1M + 

marża
31.12.2010

19.01.2011 Bank Zachodni WBK S.A. PLN 3 900 000         
WIBOR1M + 

marża
21.12.2010

11.12.2009, aneks z dnia 

26.10.2010
Bank Zachodni WBK S.A. PLN 5 000 000         

WIBOR1M + 

marża
31.01.2011

15.04.2010 Raiffeisen Bank Polska S.A.PLN 2 000 000         
WIBOR1M + 

marża
30.06.2011

16.07.2010 Getin Noble Bank PLN 4 000 000,00
WIBOR 3M + 

marża banku
26.11.2010

16.09.2010 Getin Noble Bank PLN 5 500 000,00
WIBOR 3M + 

marża banku
15.09.2012

21.07.2010 Getin Noble Bank PLN 5 000 000,00
WIBOR 3M + 

marża banku
30.06.2012

29.11.2010 Getin Noble Bank USD 2 000 000,00 9,80% 28.11.2011

03.12.2010 Getin Noble Bank USD 1 000 000,00 9,80% 02.12.2011

13.12.2010 Getin Noble Bank USD 1 000 000,00 9,80% 12.12.2011

21.12.2010 Getin Noble Bank USD 1 000 000,00 9,80% 20.12.2011

08.11.2010 Idea Bank PLN 1 699 830,00 5,31% 08.11.2012

12.04.2010 Getin Noble Bank PLN 12 000 000,00 6,65% 06.04.2011

06.12.2010 Getin Noble Bank PLN 8 000 000,00 5,86% 30.11.2014

29.10.2010 Getin Services PLN 1 600 000,00 6,85% 29.10.2011

31.07.2010 Getin Leasing PLN 7 911 421,37 9,81% 30.06.2013

Panorama Finansów

Getin Leasing

Pośrednik Finansowy

MW Trade

Carcade

Sombelbank

Getin International S.A.

Getin Noble Bank

Plus Bank
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12. Instrumenty finansowe.  

Szczegółowa informacja o instrumentach finansowych znajduje się w nocie 34 informacji dodatkowych 

i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

13. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i 

wartościowym. 

Szczegółowa informacja o pozycjach pozabilansowych znajduje się w nocie 53 informacji 

dodatkowych i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

14. Informacje o umowach znaczących dla działalności spółek Grupy Kapitałowej, w tym 

znanych umowach zwartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach 

ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji. 

Poza umowami opisanymi w pkt. 1.3. niniejszego sprawozdania za znaczące dla działalności spółek 

Grupy Kapitałowej uznać należy następujące umowy: 

Getin Holding 

W związku z publiczną ofertą akcji TU Europa, o której mowa w pkt 1.3 niniejszego sprawozdania, w 

dniu 10.09.2010 Spółka, Getin Noble Bank oraz TU Europa, zaciągnęły zobowiązania typu lock-up 

ograniczające zbywalność akcji. Na podstawie umów ograniczających zbywalność akcji TU Europa, 

bez uprzedniej pisemnej zgody UniCredit CAIB Poland S.A., z zastrzeżeniem określonych wyjątków, 

Spółka, Getin Noble Bank oraz TU Europa, w okresie 180 dni od dnia zamknięcia publicznej oferty 

akcji TU Europa, nie będą bezpośrednio ani pośrednio: (i) oferować, emitować, sprzedawać, zawierać 

umów w sprawie kupna bądź sprzedaży, zastawiać albo udzielać opcji lub w inny sposób przenosić 

własność akcji lub innych papierów wartościowych zamiennych lub inkorporujących inne prawo do 

nabycia akcji TU Europa, jak również ogłaszać o zamiarze sprzedaży akcji lub innych podobnych 

papierów wartościowych; lub (ii) zawierać transakcji swap lub innych umów lub transakcji 

przenoszących, w całości lub części, bezpośrednio lub pośrednio ekonomiczne konsekwencje 

własności akcji TU Europa, lub innych tytułów bądź papierów wartościowych uprawniających do 

nabycia akcji TU Europa.   

W dniu 18.11.2010 Spółka zawarła z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. 

umowę dotyczącą nabycia 100% akcji spółki Allianz Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Umowa ta obejmuje nabycie 93 510  istniejących akcji Banku o wartości nominalnej 1 000 zł każda i 

łącznej wartości nominalnej 93 510 000 zł oraz wszystkich akcji nowych emisji, które zostaną 

wyemitowane przez Allianz Bank Polska S.A. do dnia zamknięcia transakcji. Nabycie akcji banku 

nastąpi po spełnieniu wszystkich zawieszających warunków określonych w umowie, a w 

szczególności po: 

- uzyskaniu przez Emitenta, o ile będzie to wymagane, zgody UOKiK na nabycie akcji Allianz Bank 

Polska S.A., 

- uzyskaniu przez Emitenta zgody KNF na nabycie akcji Allianz Bank Polska S.A., 

- wpisaniu do rejestru przedsiębiorców KRS wszystkich podwyższeń kapitału zakładowego banku 

dokonanych na podstawie uchwał walnego zgromadzenia banku powziętych przed dniem zamknięcia 

transakcji. 

Łączna cena nabycia wskazanych w umowie akcji została określona, jako wartość aktywów netto 

banku pomniejszona o uzgodnione przez strony pozycje. Na dzień 30.06.2010 roku wartość aktywów 

netto banku wynosiła 258 158 tys. zł, suma uzgodnionych przez strony odliczeń wynosiłaby na ten 

dzień 118 158 tys. zł, co oznacza, że na wskazany dzień cena nabycia wynosiłaby 140 000 tys. zł (na 

podstawie niezbadanych danych finansowych sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Rachunkowości). 

Istotną dla Spółki umową, służącą zabezpieczeniu odpowiedniego zwrotu z inwestycji w akcje Getin 

Noble Bank jest umowa zawarta w dniu 18.11.2009 przez Getin Holding z panem Krzysztofem 

Rosińskim, powołanym na stanowisko prezesa Zarządu Getin Noble Bank (pod warunkiem uzyskania 
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wymaganych zgód organów nadzorujących). Na mocy wyżej wymienionej umowy panu Krzysztofowi 

Rosińskiemu przyznane zostało, w ramach Programu Opcji Menedżerskich, 1 000 000 akcji Spółki. 

Prawo do  zbywania tych akcji jest ograniczone i uzależnione m.in. od pełnienia funkcji Prezesa 

Zarządu Getin Noble Banku oraz sytuacji finansowej Getin Noble Bank w latach 2010 - 2011.   

Noble Funds TFI 

Za znaczące dla działalności Spółki Spółka uznaje, zawarte w 2010 roku, umowy z następującymi 

podmiotami: 

1) 13.10.2010 - umowa na czas nieokreślony zawarta z BRE Bank S.A. dotycząca dystrybucji 

jednostek uczestnictwa Noble Funds FIO oraz Noble Funds SFIO poprzez kanał Mbank, 

2) 04.08.2010 - umowa na czas nieokreślony zawarta z Xelion Doradcy Finansowi Sp. z o.o. 

dotycząca dystrybucji jednostek uczestnictwa Noble Funds FIO oraz Noble Funds SFIO, 

TU Europa 

W 2010 roku Grupa podpisała łącznie 21 istotnych umów oraz aneksów (zmieniających wartość 

wcześniej zawartych umów) o łącznej wartości 1 839 mln zł (6 dla TU Europa o łącznej wartości 704,4 

mln zł i 15 dla TUnŻ Europa o łącznej wartości 1 134,6 mln zł). Większość wyżej wymienionych umów 

dotyczyła grupowego ubezpieczenia klientów banków, z którymi umowy te były zawierane. Wszystkie 

umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych. 

MW Trade 

Dnia 27.09.2010 spółka podpisała umowę generalną z Getin Noble Bank na wykup rat wierzytelności 

z tytułu umów zawieranych przez spółkę w ramach jej działalności (wierzytelności względem 

Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej). Umowa została zawarta na czas określony 

do dnia 30.03.2011, na jej mocy spółka sprzedaje bankowi niesporne wierzytelności pieniężne 

przysługujące jej z tytułu zawieranych w ramach działalności spółki umów.  

Carcade 

W dniu 08.10.2010 spółka Carcade zawarła przedwstępne umowy nabycia akcji banku prowadzącego 

działalność na rynku rosyjskim. Umowy zostały zawarte z aktualnymi akcjonariuszami banku i dotyczą 

nabycia łącznie 60 514 944 jego akcji o wartości nominalnej 1 RUB (0,10 zł) każda, stanowiących 

75,64% kapitału zakładowego banku za łączną cenę 36 309 tys. RUB (3 475 tys. zł ), tj. 0,60 RUB 

(0,06 zł) za jedną akcję. Zawarcie ostatecznych umów, na podstawie których nastąpi nabycie wyżej 

wymienionych akcji banku jest uzależnione od ziszczenia się określonych w Umowach warunków, w 

szczególności uzyskania wszelkich zgód i zezwoleń od organów nadzorujących rynek bankowy, w tym 

od Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej. 

15. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Spółki. 

W okresie sprawozdawczym Spółka podjęła decyzję o utworzeniu Oddziału w Warszawie w celu 

wsparcia rozwoju i efektywniejszego nadzoru nad działalnością bankową prowadzoną przez 

połączony Getin Noble Bank. Jednocześnie, równie istotny dla Spółki rozwój działalności 

międzynarodowej nadzorowany jest bezpośrednio przez centralę Getin Holding, podobnie jak nadzór 

nad rozwojem działalności w zakresie ubezpieczeniowym. 

16. Informacja dotycząca nabycia akcji własnych. 

W omawianym okresie, Spółka nie nabywała akcji własnych. W latach 2008-2009, w ramach 

Programu Skupu Akcji Własnych skupionych zostało łącznie 1 700 tys. akcji stanowiących 0,24% 

kapitału zakładowego Spółki.  

W dniu 09.09.2010 Getin Noble Bank zawarł z dr Leszkiem Czarneckim umowę zbycia 1 939 420 akcji 

własnych zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda, stanowiących na 0,2033 % kapitału 

zakładowego banku. Pakiet akcji banku został nabyty za łączną cenę 10 000 tys. zł co stanowi kwotę 
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5,15 zł za 1 akcję. Wyżej wymieniona transakcja została zawarta w dniu 10.09.2010 na Giełdzie 

Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. 

17. Opis wykorzystania przez Spółkę wpływów z emisji.  

W okresie sprawozdawczym Spółka pozyskała wpływy z: 

1) emisji 1 369 338  akcji serii N, objętych  w ramach Programu Opcji Menedżerskich. Osiągnięte 

wpływy w wysokości 1 369 338  zł przeznaczone zostały na bieżącą działalność Spółki.   

2) emisji 10 imiennych obligacji serii Q, o wartości  nominalnej 1 000 tys. zł każda. Obligacje objęte 

zostały przez TUnŻ Europa. Cena emisyjna obligacji równa jest cenie nominalnej. 

Oprocentowanie obligacji wynosi: WIBOR 6M + marża i płatne jest kwartalnie. Zobowiązania z 

tytułu emisji obligacji nie są zabezpieczone. Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone 

zostały na bieżącą działalność Spółki. 

18. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki, będących w 

posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Getin Holding S.A. – wg stanu na dzień 

31.12.2010r.  

Osoba Funkcja 

Liczba posiadanych akcji 

Stan na 

dzień 

31.12.2009 

Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na 

dzień 

31.12.2010 

Osoby zarządzające      

Radosław Boniecki Członek Zarządu 19 700 15 000
1)

 - 34 700 

Artur Wiza Członek Zarządu 156 890 68 149
1)

 - 225 039 

Katarzyna Beuch Członek Zarządu 5 334 16 336
1)

 - 21 670 

Osoby nadzorujące      

Leszek Czarnecki  
Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 

80 978 897
2)
 761 477

1)
 - 81 740 374

2)
 

314 731 226
3)
 - - 316 096 716

3)
 

Remigiusz Baliński  
Wiceprzewodniczący 

Rady Nadzorczej 166 000 35 000
1)

 - 201 000 

Marek Grzegorzewicz 

Członek Rady 

Nadzorczej 176 820 5 000
1)

 - 181 820 

Andrzej Błażejewski  

Członek Rady 

Nadzorczej 12 600 10 000
1)

  - 37 200 

Longin Kula  

Członek Rady 

Nadzorczej 5 000 5 000
1)

  - 10 000 
1)

 Zwiększenie ilości akcji posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące wynikające z nabycia akcji Spółki w ramach Programu Opcji 

Menedżerskich realizowanego na podstawie Uchwały nr 20 ZWZ Spółki z 28.03.2008. Program szczegółowo opisany jest w pkt. 3 sprawozdania.  
2)

Akcje posiadane przez pana Leszka Czarneckiego w sposób bezpośredni. 
3)

Akcje posiadane przez pana Leszka Czarneckiego w sposób pośredni.  
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19. Wartość wynagrodzeń, nagród, korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych 

lub premiowych opartych na kapitale Spółki wypłaconych lub należnych Członkom Zarządu 

i Rady Nadzorczej Spółki oraz informacja o wartości wynagrodzeń Członków Zarządu i 

Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek 

zależnych.   

 

Świadczenia dla Zarządu Getin Holding S.A. 

01.01.2010-31.12.2010 01.01.2009-31.12.2009 

tys. PLN tys. PLN 

Radosław Boniecki  
1 608 23 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 
1 456 23 

Płatności w formie akcji własnych 
152 -  

Artur Wiza 
925 881 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 
635 641 

Płatności w formie akcji własnych 
290 240 

Katarzyna Beuch  
581 61 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 
531 61 

Płatności w formie akcji własnych 
50 -  

Radosław Stefurak 
167 729 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 
167 729 

Płatności w formie akcji własnych 
- -  

Krzysztof Rosiński 
nd 2 807 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 
nd 2 492 

Płatności w formie akcji własnych 
nd 315 

Razem 
3 281 4 501 
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Świadczenia dla Rady Nadzorczej Getin Holding 
S.A. 

01.01.2010-
31.12.2010 

01.01.2009-
31.12.2009 

tys. PLN tys. PLN 

Leszek Czarnecki 
7 683 1 935 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 
0 0 

Płatności w formie akcji własnych 
7 683 1 935 

Ludwik Czarnecki 
52 51 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 
2 19 

Płatności w formie akcji własnych 
50 32 

Remigiusz Baliński 
374 51 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 
20 19 

Płatności w formie akcji własnych 
354 32 

Marek Grzegorzewicz 
70 51 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 
20 19 

Płatności w formie akcji własnych 
50 32 

Longin Kula 
70 51 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 
20 19 

Płatności w formie akcji własnych 
50 32 

Andrzej Błażejewski 
121 51 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 
20 19 

Płatności w formie akcji własnych 
101 32 

Razem 
8 370 2 190 

 

Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej 
Getin Holding S.A. z tytułu pełnienia funkcji we 
władzach jednostek podporządkowanych 

01.01.2010-
31.12.2010 

01.01.2009-
31.12.2009 

tys. PLN tys. PLN 

Zarząd 82 1 577 

Radosław Boniecki (od 20.10.2009) 20 272 

Radosław Stefurak - 164 

Artur Wiza 41 39 

Katarzyna Beuch (od 20.10.2009) 41 8 

Krzysztof Rosiński nd 1 094 

Rada Nadzorcza 116 119 

Remigiusz Baliński 111 107 

Longin Kula 5 12 

 

20. Umowy zawarte między Spółką, a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w 

przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny 

lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki przez 

przejęcie. 

Kontrakt menedżerski zawarty przez Spółkę z panem Radosławem Bonieckim, pełniącym od dnia 

01.01.2010 funkcję Prezesa Zarządu, przewiduje, że w przypadku wypowiedzenia umowy przez 

Spółkę przed upływem terminu, na jaki została zawarta z przyczyn innych, niż rażące naruszenie 

obowiązków przez menedżera, Spółka wypłaci panu Radosławowi Bonieckiemu wynagrodzenie 
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dodatkowe w wysokości wynagrodzenia otrzymanego i należnego Menadżerowi w okresie pełnych 6 

miesięcy kalendarzowych poprzedzających rozwiązanie umowy. 

21. Informacje o znanych Spółce umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w 

wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji 

przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy. 

Na podstawie  zawartego przez Getin Noble Bank w dniu 12.08.2009 z Getin Holding porozumienia w 

sprawie wstąpienia banku w prawa i obowiązki Getin Holding wynikające z umowy  inwestycyjnej z 

dnia 30.06.2008 roku, zmienionej następnie porozumieniem z dnia 12.08.2009 roku panom 

Maurycemu Kühnowi i Krzysztofowi Spyrze, będącymi na dzień 31.12.2010 Członkami Zarządu Getin 

Noble Banku S.A. oraz panu Jarosławowi Augustyniakowi, została przyznana opcja kupna akcji Noble 

Securities w liczbie nieprzekraczającej odpowiednio 5% dla pana Jarosława Augustyniaka, 5% dla 

pana Maurycego Kühna  oraz 10% dla pana Krzysztofa Spyry ogólnej liczby akcji Noble Securities. 

Zgodnie z zapisami aneksu z dnia 24.11.2010 została anulowana opcja kupna akcji Noble Securities 

panom Jarosławowi Augustyniakowi i Maurycemu Kühnowi, natomiast panu Krzysztofowi Spyrze 

zmodyfikowano zapis przyznając do 5% ogólnej liczby akcji Noble Securities. Warunkiem wykonania 

opcji jest osiągnięcie minimalnego skonsolidowanego zysku netto za lata 2009-2010. 

Jednocześnie, zgodnie z porozumieniami panowie Jarosław Augustyniak i Maurycy Kühn uzyskali 

prawo żądania poprzez podmioty od nich zależne odkupu przez Getin Noble Bank wszystkich akcji 

Noble Securities posiadanych przez nich na dzień zawarcia ww. porozumienia w terminie 30 dni od 

daty przekazania opinii audytora z badania sprawozdania finansowego Noble Securities za 2010 rok. 

Prawo do wykonania opcji jest uzależnione m.in. od spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych przez 

wymienione osoby w podmiotach Grupy Getin Holding, współpracy z co najmniej jedną ze spółek 

Grupy Getin Holding na dotychczasowych warunkach, zobowiązanie do nieodpłatnego zakazu pracy 

w sektorze finansowym poza Grupą Getin Holding przez okres 2 lat od dnia wykonania opcji odkupu.   

Na podstawie Umowy Inwestycyjnej z dnia 31.03.2006 pomiędzy Getin Noble Bank, a osobami 

fizycznymi będącymi na dzień 30.09.2009 akcjonariuszami Noble Funds TFI, Getin Noble Bank ma 

prawo (w okresie od 28.06.2007 do 31.12.2012) wezwania do sprzedaży wszystkich akcji 

posiadanych przez wspomniane wyżej osoby fizyczne na rzecz Getin Noble Bank. Ewentualna cena 

wykupu jest między innymi uzależniona od sposobu działania Noble Funds TFI, wartości aktywów 

netto oraz wyników na dzień realizacji opcji oraz wyników finansowych za okres 12 miesięcy 

poprzedzających dzień realizacji opcji. Jednocześnie wspomniane osoby fizyczne mają prawo do 

wezwania Getin Noble Bank do kupna posiadanych przez nich akcji. Wspomniane prawo podlega 

ewentualnemu wykonaniu od 01.01.2012 do 31.12.2012. Cena sprzedaży jest uzależniona od 

czynników wymienionych powyżej. 

22. Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych. 

Spółka realizuje Program Opcji Menedżerskich w ramach, którego członkowie kadry kierowniczej 

Spółki i podmiotów od niej zależnych uprawnieni są do obejmowania akcji wyemitowanych przez 

Spółkę. Przyznanie akcji uzależnione jest od spełnienia warunków określonych w regulaminie 

Programu przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki. Kontrolę nad realizacją programu sprawuje 

Zarząd Spółki. 

23. Informacja o umowie Spółki z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań 

finansowych. 

Umowa z firmą Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zawarta w dniu 15.07.2010  

w przedmiocie badania i przeglądu sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych Getin Holding S.A. za rok 2010. Umowa została zawarta na czas wykonania badania za 

rok obrotowy 2010.   
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24. Informacja o powiązania organizacyjnych i kapitałowych Spółki oraz określenie głównych 

inwestycji krajowych i zagranicznych Grupy Kapitałowej (papiery wartościowe, instrumenty 

finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji 

kapitałowych dokonanych poza jej grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich 

finansowania. 

Informacje na temat powiązań organizacyjnych i kapitałowych Spółki zamieszczone zostały w pkt. 1 

niniejszego sprawozdania. Wszystkie inwestycje kapitałowe dokonane przez  Spółkę i podmioty z 

Grupy opisane zostały w pkt. 1.3. niniejszego sprawozdania. Spółka, ani jednostki Grupy nie 

dokonywały istotnych inwestycji w wartości niematerialne, prawne lub w nieruchomości. Dokonane 

inwestycje kapitałowe finansowane były przez Spółkę i podmioty od niej zależne ze środków 

własnych.  

 

 

    

Radosław Boniecki  

Prezes Zarządu                

 

 

 

Artur Wiza 

Członek Zarządu  

 

 

Wrocław, dnia 24 lutego 2011 roku 

 

Łukasz Chojnacki 

I Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

Katarzyna Beuch 

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy  

 

 

 Wynagrodzenie należne 

2010  2009  

Badanie sprawozdań finansowych i  

skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych  

145 140 

Pozostałe usługi  0 36 

łącznie 145 176 


