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Za nami wyjątkowo udany rok. Dzięki

The year 2013 proved exceptionally suc-

wdrożeniu i konsekwentnej realizacji nowej strate-

cessful. Thanks to the implementation and con-

gii Bank umocnił swoją pozycję wśród największych

sistent execution of its new strategy the bank

instytucji finansowych działających w Polsce. Jest

fortified its position among the major financial

nie tylko aktywnym graczem na rynku bankowym,

institutions in the Polish market. It is not only an

lecz także wyznacza kierunki jego rozwoju.

active player in the banking sector, but also sets
the course for market growth.

Ogłoszona w zeszłym roku strategia Getin
UP przynosi już pierwsze sukcesy. Budowa banko-

The Getin UP strategy that we announced

wości relacyjnej opartej o nowoczesne produkty

last year has seen its first successes. By building

oraz wysoką jakość obsługi pozwoliła Getin Noble

relationship banking based on innovative prod-

Bankowi pozyskać w zaledwie dwanaście miesię-

ucts and high quality services Getin Noble Bank

cy ponad 200 tys. nowych Klientów. Na szczegól-

won over 200,000 new clients within a mere 12

ną uwagę zasługuje również zastosowanie naj-

months. I would also like to highlight the appli-

nowszych technologii, które nie tylko pozytywnie

cation of cutting edge technologies that not only

wpływają na wizerunek Banku jako nowoczesnej

have a positive effect on the bank’s image, as

instytucji, lecz przede wszystkim oferują Klientom

a modern institution, but first of all it guarantees

nową, lepszą jakość.

new, better quality for our clients.

W 2013 roku Getin Noble Bank aktywnie

In 2013, Getin Noble Bank played an active

działał na rynku fuzji i akwizycji, gdzie odnotował

role in the merger and acquisitions market enjoy-

trzy znaczące sukcesy. Najważniejszym z nich było

ing three resounding successes, the most impor-

sfinalizowanie przejęcia zorganizowanej części

tant of which was the takeover of the organised

banku DnB NORD, obsługującej Klientów indywi-

part of DnB Nord Bank that provides services to

dualnych oraz instytucjonalnych. Spółka nabyła

individual and institutional clients. The company

również część DZ Bank Polska, specjalizującą się

also acquired part of DZ Bank Polska that specialis-

w usługach private banking oraz Dexia Kommu-

es in private banking, and Dexia Kommunalkredit

nalkredit Bank Polska (obecnie BPI Bank Polskich

Bank Polska (currently BPI Bank Polskich Inwest-

Inwestycji S.A.). Te wydarzenia to niewątpliwe po-

ycji S.A.). These events have proved Getin Noble

twierdzenie dobrej kondycji Getin Noble Banku.

Bank’s good condition beyond any doubt.

Z ufnością i spokojem patrzę w przy-

I am looking confidently to the future, and

szłość i wierzę, że w nadchodzących latach odnie-

I strongly believe that the upcoming years will see

siemy kolejne sukcesy. Dziękuję wszystkim, któ-

further successes. I would like to express my grat-

rzy przez swoje zaangażowanie oraz ciężką pracę

itude to all of those whose commitment and hard

sprawiają, że nasze plany, strategia Getin UP staje

work contribute to accomplishing our plans and

się rzeczywistością.

the execution of the Getin UP strategy.

Z poważaniem

Kind regards,

dr Leszek Czarnecki

dr Leszek Czarnecki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Chairman of the Supervisory Board
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pośrednie korzyści z oferty Getin UP. Zmiana Stra-

Szanowni Państwo,
DEAR SIR OR MADAM,

Our

clients

appreciate

the

changes.

tegii przynosi także widoczne efekty biznesowe.

Thanks to their trust, in 2013 Getin Noble ranked

Na koniec roku środki Klientów na rachunkach

first as regards the increase in the number of new

bieżących i oszczędnościowych stanowiły 16,8%

bank accounts. Out of over 2.4 million of our cli-

wszystkich środków klientów (+7,6 p.p. r/r), co

ents, as many as 750,000 benefit directly from the

istotnie wpłynęło na obniżenie kosztu finansowa-

Getin UP products. The changed strategy has also

nia. Dodatkowo Bank odnotował znaczący wzrost

seen the first business success. At the end of 2013,

przychodów z ROR.

the clients’ cash on current and deposit accounts
accounted for 16.8% of all clients’ funds (+7.6%

W Getin Noble Banku miniony rok upłynął pod hasłem Getin UP. Nasza nowa strategia
to nie tylko ambitne cele biznesowe, lecz przede

Ostatnie miesiące upłynęły dla nasze-

YoY), which considerably lowered the bank’s fi-

go Banku również pod znakiem okazjonalnych

nancing costs. Furthermore, it is worth mention-

akwizycji. W marcu nabyliśmy 100% akcji Dexia

ing that the bank reported a significant growth of

Kommunalkredit Bank Polska. Celem akwizycji

income on current accounts.

było m.in. pozyskanie atrakcyjnego źródła finan-

wszystkim zmiana Strategii działania. W zeszłym

sowania w postaci środków z EBI. W maju sfina-

roku obiecaliśmy, że efektywność będzie dla nas
ważniejsza niż wzrost, a relacje z Klientami staną
się dla nas najwyższą wartością. Z dumą stwier-

Last year operations in Getin Noble Bank

dzam, że w 2013 roku znacząco zbliżyliśmy się do

were marked by the Getin UP strategy that not

wyznaczonego   celu – stworzenia banku pierw-

only sets ambitious business goals, but first and

szego wyboru dla milionów Klientów.

foremost it also changes the way we operate. Last
year we promised to promote efficiency over ex-

Naszym pierwszym krokiem było zaofe-

pansion and treat client relations as the most pre-

rowanie pakietu Getin UP – bankowości przemy-

cious value. I am proud to announce that over the

ślanej na nowo. Wprowadziliśmy prosty i intu-

last year we came very close to that goal – creating

icyjny w obsłudze rachunek bieżący, nowoczesną

the first choice bank for millions of clients.

bankowość internetową i mobilną, płatności NFC
oraz innowacyjną kartę z wyświetlaczem. Do

The first step on that path was to offer

dyspozycji Klientów oddaliśmy również pełne

the Getin UP package – the redefined banking ap-

zaawansowanej technologii i będące esencją no-

proach. We launched a simple and intuitive cur-

wej filozofii, placówki Getin UP.  Zainicjowaliśmy

rent account, advanced Internet and mobile bank-

także, zakończony z sukcesem na początku 2014

ing solutions, NFC payments, and an innovative

roku, projekt wdrożenia pierwszych w Polsce,

display card. We also opened new Getin UP units

samoobsługowych oddziałów Getin Point. Getin

that employ advanced technological solutions and

UP to także stała poprawa jakości obsługi. W 2013

are the very definition of the new philosophy. We

roku Getin Bank odnotował największy na rynku

also started, and successfully completed in the

awans w rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka”.

beginning of 2014, a project of implementation of

Recent months have also been marked by

lizowana została transakcja przejęcia zorganizo-

bargain acquisitions. In March, we acquired a 100%

wanej części banku DnB NORD Polska. W ramach

stake in Dexia Kommunalkredit Bank Polska. The

umowy pozyskaliśmy 37 placówek bankowych

aim of the acquisition was, among others, to en-

oraz blisko 28 tysięcy nowych Klientów z seg-

sure an attractive source of financing from the EIB

mentu wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,

funds. In May, we completed the transaction of tak-

MSP oraz Klientów indywidualnych.  Dodatkowo

ing over an organised part of DnB NORD Polska by

w sierpniu przejęliśmy część DZ Bank Polska S.A.

which the bank acquired 37 branches of the target

specjalizującą się w obsłudze najzamożniejszych

company, and 28,000 new clients in the segment

Klientów indywidualnych.

of homeowners associations and housing cooperatives. In August, we took over part of DZ Bank Pol-

W imieniu Zarządu jak i własnym, chciał-

ska S.A. that specialises in private banking.

bym serdecznie podziękować wszystkim Pracownikom za nieoceniony wkład i wiarę w strategię

On behalf of the Management Board and

Getin UP. Podziękowania kieruję również na ręce

my own, I would like to thank all of the employees

naszych Akcjonariuszy, którzy obdarzyli nas za-

for their invaluable contribution and their belief in

ufaniem i inspirowali do realizacji ambitnych ce-

the Getin UP strategy. I would also like to express

lów biznesowych. Jestem przekonany, że nadcho-

my gratitude to our shareholders for their trust

dzące kwartały przyniosą kolejne sukcesy Getin

and inspiration to pursue ambitious and challeng-

Noble Banku.

ing goals. I believe that the upcoming quarters will
be even more successful for Getin Noble Bank.

Getin UP. Rok drugi czas zacząć.
Getin UP. Time to start Year Two.

Getin Points, which are the first self-service bank
Zmiany doceniają nasi Klienci. Dzięki ich

branches in Poland. Getin UP also means consist-

zaufaniu, Getin Noble Bank został w 2013 roku

ent improvement of service quality. In 2013, Getin

rynkowym liderem przyrostu liczby rachunków

Bank recorded the highest in the market promo-

bankowych. Spośród ponad 2,4 mln osób korzy-

tion in the “Friendly Bank” ranking organised by

stających z naszych usług już 750 tys. czerpie bez-

Newsweek.
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dr Krzysztof Rosiński

dr Krzysztof Rosiński

Prezes Zarządu

President of the Management Board

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A.
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Rok strategii Getin UP
Year of Getin UP strategy
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W 2013 roku Grupa Getin Noble Bank

In 2013, Getin Noble Bank Group made

wypracowała 402,5 mln PLN zysku netto. Od mar-

a net profit of PLN 402.5 million. Since March

ca ubiegłego roku Bank realizuje nową strategię,

2013, the bank has been pursuing the new strat-

której celem jest umocnienie pozycji spółki wśród

egy that aims at strengthening the company’s po-

liderów polskiej bankowości, poprawa efektywno-

siotion among the leaders of Polish banking, en-

ści, obniżenie kosztów finansowania oraz zwięk-

hancing efficiency, reduction of financing costs,

szenie powtarzalności przychodów. Getin UP za-

and reinforcing recurring income streams. Getin

kłada budowę nowoczesnej bankowości relacyjnej

UP assumes that building modern relationship

opartej o najwyższe standardy w zakresie obsługi

banking is based on top client service standards

oraz proste i przystępne produkty finansowe.

and simple and accessible and affordable financial

Zysk netto [mln PLN]
Net profit [PLN M]
+15,7%
402
348

products.
Miniony rok to wprowadzenie do oferty
nowego rachunku Getin UP wraz z nowoczesną

Last year was marked by the launching

bankowością internetową oraz nagradzaną w pre-

of a new Getin UP account supported by innova-

stiżowych   konkursach   bankowością mobilną

tive Internet banking and Getin Mobile, reward-

– Getin Mobile. Zmiana flagowego produktu przy-

ed in renowned contests mobile banking service.

czyniła się do umocnienia wizerunku Banku jako

The change of the flagship product contributed to

instytucji w pełni uniwersalnej oraz lidera inno-

strengthening the bank’s image as an entirely uni-

wacji.

versal institution and an innovation leader.
W ciągu zaledwie dwunastu miesięcy Ge-

Within a mere 12 months the bank won

tin Noble Bank pozyskał ponad 200 tys. nowych

over 200,000 new clients, which means a nearly

Klientów, zwiększając ich liczbę o blisko 12%

12% increase (up to 2.4 million). As at the end of

(do 2,4 mln). Na koniec 2013 roku udziały Ban-

2013, the bank’s share in the deposits and loans

ku na rynku depozytów wynosiły 6,0%, a kredy-

markets totalled 6.0%, and 5.7%, respectively. The

tów 5,7%. Bank plasuje się w czołówce rynkowej

bank ranks among the top banks operating in Po-

w Polsce pod względem udziału w rynku kredy-

land as regards its share in loans volumes sold to

tów dla gospodarstw domowych (8,0% na koniec

households (8.0% as at the end of December 2013).

grudnia 2013).   

2012

2013

Getin UP to:

Getin UP means:

1.

Relacyjność i poprawa jakości

1.

Better relations and quality

2.

Skok technologiczny

2.

Technological jump

3.

Poprawa kosztów finansowania

3.

Optimising financing costs and

oraz normalizacja kosztów ryzyka
4.
5.

8

improvement of cost of risk

Płynna struktura bilansu i bezpieczeństwo

4.

Liquid balance structure and capital safety

kapitałowe

5.

Investments

Działalność inwestycyjna
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Mój Bank – relacyjność
i poprawa jakości
My Bank – developing relations and better quality

10

11

Pozytywną tendencję potwierdzają wyniki badań Tajemniczego Klienta
– w kolejnych falach badania wzrasta wynik Sieci Sprzedaży
The positive trend is confirmed by the mystery client research results
– the sales network score rises with each successive research wave
Celem strategii Getin UP jest budowa sil-

The Getin UP strategy aims at building

nych i stabilnych relacji z Klientami w oparciu

strong and long-lasting relations with clients

o najwyższą jakość obsługi oraz atrakcyjne i do-

based on the top quality of banking products and

pasowane do ich potrzeb produkty. Chcemy, aby

services tailored to their individual needs. We

Getin Bank stał się „Moim Bankiem” dla milionów

want millions of Poles to perceive Getin Bank as

Polaków.

“My Bank”.

W ciągu ostatnich miesięcy Bank zainicjo-

Throughout recent months, the bank in-

wał szereg działań, których celem było wdrożenie

itiated several activities aimed at implementing

najwyższych standardów w jakości obsługi. Wy-

the highest service standards. The working hours

dłużeniu uległa praca Contact Center, które obec-

of the bank’s call centre were extended – now

nie dostępne jest do dyspozycji Klientów 7 dni

it is available 7 days a week. In order to ensure

w tygodniu. W trosce o wysoki poziom przygoto-

the high level of competences of its consultants,

wania merytorycznego doradców, Bank systema-

the bank organises cyclical professional training

tycznie organizuje profesjonalne szkolenia oraz

sessions and ensures independent competence

zapewnia niezależną certyfikację kompetencji.  

certification. The incentive system for sales staff

System premiowy pracowników sprzedaży został

is linked to the quality factors, including the mys-

uzależniony od elementów jakościowych, w tym

tery client research results.

wyników badania Tajemniczego Klienta.
In addition, the client service standards in
Gruntownej zmianie uległy również obo-

the bank have been thoroughly redefined. These

wiązujące w całym banku standardy obsługi. Wi-

efforts have already seen the first measurable suc-

docznym, pozytywnym efektem realizowanych

cess – the increasing net promoter score among

działań jest wzrost w wynikach badania NPS (Net

clients that opened current accounts. In the first

Promoter Score) wśród klientów, którzy założy-

half of 2013, NPS for current accounts totalled

li ROR. W pierwszym półroczu 2013 roku wynik

26%, while in the second half – it surged to 39%.

NPS na ROR-ach aktywnych wyniósł 26%, nato-

The bank also recorded a resounding promotion

miast w drugim półroczu było to już 39%. Bank

(by 8 places) in the renowned Newsweek’s contest

odnotował również największy na polskim ryn-

“Friendly Bank 2013”.

ku (o 8 miejsc) awans w prestiżowym konkursie

Fala 5
Wave 5

Fala 6
Wave 6

Fala 7
Wave 7

Fala 8
Wave 8

Fala 9
Wave 9

Sieć własna
Own network

72,6%

82,3%

84,1%

85,8%

89,4%

Sieć franczyzowa
Franchise network

65,6%

83,2%

87,0%

88,0%

90,0%

Budowa bankowości relacyjnej – efekty projektu Getin UP
Building relationship banking – results of Getin UP project

tys.
thous.

styczeń 2013
January 2013

Klienci Getin UP
Getin Up clients

86

9x

750

Liczba pobranych aplikacji mobilnych
Number of downloaded mobile apps

2

19x

40

Liczba założonych rachunków depozytowych
Number of opened deposit accounts

8

309x

2 417

323

46x

14 769

11

17x

194

3

6x

15

Liczba transakcji kartowych
Number of card transactions
Liczba założonych rachunków oszczędnościowych
Number of opened savings accounts
Liczba wydanych kart “Display”
Number of issued „Display” cards

„Przyjazny Bank Newsweeka 2013”.
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grudzień 2013
December 2013
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Skok technologiczny
Technological jump
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Bank wprowadził do oferty innowacyjną

The bank launched an innovative Display

kartę MarsterCard Display. To pierwsza na świe-

MasterCard. It is a first in world card that com-

cie karta z wyświetlaczem, która łączy tradycyjne

bines traditional payment functionalities with the

funkcje płatnicze z możliwością komunikowania

possibility to communicate with the bank without

się z bankiem bez używania komputera czy tele-

the use of a computer or mobile phone. With an

fonu. Zamontowany w karcie ciekłokrystaliczny

LCD display and a mini-keyboard built in the card

wyświetlacz i mini klawiatura umożliwiają m.in.:

its holder may view the account balances or read

sprawdzenie stanu rachunku i odczytanie wia-

a message. The card is also used as a token in In-

domości. Posiada ona również funkcję tokenu do

ternet banking.

bankowości internetowej.
Getin Noble Bank is the unquestionable

Getin Up to także rewolucja technolo-

Getin Up is also a technological revolu-

giczna, która na co dzień zmienia oblicze nasze-

tion that changes the face of our bank every day. It

go Banku. Zapoczątkowało ją wprowadzenie do

started with launching the Getin Up account that

oferty rachunku Getin UP, który najlepiej definiu-

is the very definition of “redefined banking”. This

je określenie „bankowość przemyślana od nowa”.

simple and intuitive current account offers access

Ten prosty i intuicyjny w obsłudze ROR oferuje

to technologically advanced Internet banking and

Klientom dostęp do zaawansowanej technologicz-

repeatedly recognised mobile banking – Getin Mo-

nie bankowości internetowej oraz wielokrotnie

bile. With this application our clients can manage

nagradzanej bankowości mobilnej – Getin Mobile.

the displayed information, log on their account us-

Aplikacja ta pozwala m.in. na zarządzanie typem

ing a graphical symbol (instead of typing in long

prezentowanych informacji, logowanie tzw. wę-

logins), and make payments using QR code, NFC

żykiem (bez konieczności wpisywania długiego

technology and iKASA app.

Getin Noble Bank stale wyznacza trendy

trendsetter in the Polish banking sector. Last year,

na polskim rynku usług bankowych. W minionym

it started works on Getin Point, the first self-ser-

roku zainicjowano prace nad pierwszymi w Pol-

vice bank branches in Poland. The first Getin Points

sce samoobsługowymi oddziałami Getin Point.

were opened at the beginning of 2014. Advanced

Zostały one  udostępnione Klientom na początku

technologies in Getin Points give clients access to

2014 roku. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych

a wide range of services, previously available only

technologicznie rozwiązań, Klienci zyskali dostęp

in traditional bank branches or through Internet

do szerokiej oferty usług, dotychczas realizowa-

banking. In Getin Points, clients can open a per-

nych wyłącznie w tradycyjnych placówkach ban-

sonal bank account, apply for and instantly receive

kowych lub bankowości elektronicznej. W Getin

a payment card, or make deposits.

Point można m.in. założyć konto osobiste, wyrobić
i od razu otrzymać kartę oraz dokonywać wpłat
pieniężnych.

loginu) oraz płatności za pomocą QR kod. Dodatkowo Bank umożliwia dostęp do płatności z wyko-

With a view to improving the client ser-

rzystaniem technologii NFC oraz aplikacji iKASA.

vice, in 2013 the bank opened 35 modern Getin UP
units. They employ several innovative technolo-

W ramach działań zmierzających do

gies, such as e-leaflets displayed on tablets, mon-

dalszej poprawy jakości obsługi, w 2013 roku do

itors for clients at the consultants’ desks, screens

dyspozycji Klientów oddano 35 nowoczesnych od-

in waiting areas, modern queue management sys-

działów Getin UP. Zostały one wyposażone w wie-

tem, videoconference equipment, and a biometric

le innowacji technologicznych w tym: elektronicz-

validation system.

ne ulotki na tabletach, monitory dla klientów przy
biurkach doradców, ekrany w poczekalni, nowoczesny system kolejkowy, rozmowy video z konsultantem oraz system biometrii.
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Eksperci doceniają nasze działania
Experts appreciate our efforts

The Cannes Lions International Festival
of Creativity: Innovation Lions 2013
– nagroda za Mastercard Display Card

Banking Technology Awards 2013:
zwycięzca w kategorii Best Use of Mobile
Technology in Financial Services

Grand Prix Golden Drum Awards:
w kategorii New and Innovative

The Cannes Lions International Festival
of Creativity: Innovation Lions 2013
– award for MasterCard Display Card

Banking Technology Awards 2013:
winner in the category of Best Use of Mobile
Technology in Financial Services

Grand Prix Golden Drum Awards:
in the category New and Innovative
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Poprawa kosztów finansowania
oraz normalizacja kosztów ryzyka
Optimising financing costs and improvement of cost of risk

20
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Jednym ze strategicznych celów Ban-

One of the strategic goals of the bank is to

W 2013 roku podjęte zostały działania

In 2013, the bank made efforts to reduce

ku jest zwiększenie bazy aktywnych rachunków

expand its base of active current and savings ac-

zmierzające do zmniejszenia kosztów ryzyka oraz

risk costs and to improve the quality of the loan

ROR, jako podstawowego produktu zapewniające-

counts, as the staple product for building solid and

poprawy jakości portfela kredytowego. Po dwu-

portfolio. After twelve months of last year, the im-

go budowę solidnych i długoterminowych relacji

long lasting relations with clients and a source

nastu miesiącach ubiegłego roku wartość odpisów

pairment losses totalled PLN 624 million, which

z Klientami oraz zabezpieczającego tańsze i sta-

of more cost effective and stable financing. The

aktualizacyjnych osiągnęła poziom 624 mln PLN,

means a considerable drop compared to the re-

bilne finansowanie. W wyniku podjętych działań

implemented strategy resulted in a significant

co jest wynikiem wyraźnie niższym niż zrealizo-

spective period of the previous year (975 million).

bank odnotował znaczący wzrost przychodów

growth of income from current and savings ac-

wany w analogicznym okresie roku poprzedzają-

Such a substantial reduction of impairment losses

z ROR, a udział rachunków bieżących i oszczędno-

counts, with their share in all deposits increasing

cego (975 mln PLN). Znaczące ograniczenie pozio-

concerned mainly the mortgage loans portfolio.

ściowych w depozytach wzrósł do poziomu 16,8%

to 16.8% (+7.6 pp compared to December 2012).

mu odpisów dotyczyło głównie portfela kredytów
hipotecznych.

(+ 7,6 p.p. względem grudnia 2012 roku).
One of the main pillars of growth in the
Jednym z głównych filarów wzrostu wy-

bank’s financial result is reconstruction of the net

niku finansowego Banku jest odbudowa wyniku

interest income and increasing the interest mar-

odsetkowego i poprawa marży odsetkowej. Rok

gin. Year 2013 was marked by intensive activities

2013 upłynął pod znakiem intensywnych działań,

aimed at lowering financing costs. They proved

których celem było obniżenie kosztu finansowa-

successful in considerable reduction of interest

nia. Ich efektem jest znaczące zmniejszenie kosz-

expenses (calculated as interest expenses related

tu odsetkowego (liczonego jako koszty odsetkowe

to interest liabilities) to 4.5%, i. e. by 150 bps com-

odniesione do pasywów odsetkowych) do pozio-

pared to 2012.

mu 4,5%, tj. o 150 p.b. względem 2012 roku.

16,8%
9,2%

2012

2013

1 225

120

Marża na nowych
terminowych depozytach
detalicznych. Marża ponad
WIBOR (p.b.)

10

Better financing structure,
Share of current and savings
accounts in deposits total

paź `12

6,0%
5,4%
4,9%

Margin on term deposits from
retail clients. Margin over
WIBOR (bps)

gru `13

2,9%

-36%

975

2012

mar `13

cze `13
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-0,9p.p.

1,2%

2013

2011

2012

2013

Odpisy* (mln PLN)

Koszt ryzyka*

Impairment losses* (PLN m)

Risk cost*

*Dane skonsolidowane
*Consolidated data

*Dane jednostkowe, wynik na rezerwach bez efektu różnic kursowych/
średnie saldo kredytowe
*Stand-alone data; result on provision without the effect on fx gains/
losses /average loan balance

Wskaźnik pokrycia rezerwami w Banku

The bank’s provisions coverage ratio of

w wysokości 64,5% jest jednym z najwyższych

64.5% is one of the highest in the sector. Due to

w sektorze. Z uwagi na konserwatywną politykę

the conservative policy of making provisions for

tworzenia rezerw na ryzyko kredytowe, Getin

credit losses, within 12 months of 2013 Getin No-

Spadek wartości wskaźnika kosztu odsetkowego
odniesionego do pasywów odsetkowych Banku.

Noble Bank zanotował w ciągu 12 miesięcy 2013

ble Bank recorded the biggest drop in risk costs

Reduction of interest expenses related
to the bank’s interest liabilities.

roku największy spadek kosztu ryzyka w odnie-

compared to 2012, among all Polish banks. More-

sieniu do roku 2012 spośród wszystkich polskich

over, Getin Noble Bank keeps the highest balance

banków. Ponadto, Getin Noble Bank odznacza się

of provisions for credit losses to the gross loans

jedną z najwyższych wartości współczynnika sal-

portfolio. As at the end of 2013, it stood at 8.5%.

4,7%

da rezerw na ryzyko kredytowe odniesionych do

4,5%

wartości portfela kredytów brutto. Jego wartość
na koniec 2013 roku wyniosła 8,5%.

gru `12

-0,8p.p.

2,1%

624

2011

Poprawa struktury
finansowania. Rachunki
bieżące i oszczędnościowe,
jako % wszystkich
depozytów

-20%

wrz `13

gru `13
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Płynna struktura bilansu
i bezpieczeństwo kapitałowe
Liquid balance structure and capital safety

24
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Leasing 4,9%
Korporacyjne/MSP
Corporate/SME

11,1%

Samochodowe
Car loans

Hipoteczne
Mortgage

13,5%

22,6%

Hipoteczne
Mortgage

2010

15,3%

Leasing

2013

58,9%

Detal
Consumer

20,5%

Korporacyjne/MSP
Corporate/SME

29,8%

Detal
Consumer

9,8%

Samochodowe
Car loans

13,6%
Skuteczna zmiana struktury sprzedaży kredytowej

Skuteczna zmiana struktury sprzedaży kredytowej

Successful changes in loans sale structure

Successful changes in loans sale structure

W celu skrócenia terminów zapadalno-

In order to shorten its assets maturity the

Konsekwencją zmian w strukturze ak-

The changes in the assets structure have

ści aktywów Bank koncentrował się na sprzedaży

bank focused on sale of short-term and quickly

tywów jest pozytywny wpływ na poziom marży

a positive effect on the interest margin. The chang-

krótkich i szybciej amortyzujących się produktów,

depreciated products, i.e. cash loans, car loans,

odsetkowej. Zmiana struktury sprzedaży oraz spła-

es in the sales structure and repayment of mort-

tj. kredytów gotówkowych, samochodowych, fir-

and credit facilities to companies. The bank also

cający się portfel kredytów mieszkaniowych skut-

gage loans leads to consistently decreasing share

mowych. Bank wzmocnił również swoją pozycję

fortified its position in the sector of financing local

kuje systematycznym spadkiem udziału kredytów

of foreign currency loans in the portfolio (about

w segmencie finansowania JST i podmiotów po-

government units and related entities, homeown-

walutowych w portfelu (ok. 54% na koniec 2009

54% as at the end of 2009, compared to 30% as at

wiązanych oraz wspólnot i spółdzielni mieszka-

er associations, and housing cooperatives.

roku w porównaniu do 30% na koniec roku 2013

the end of 2013). The loan to deposit ratio (L/D)

roku). Getin Noble Bank charakteryzuje się jednym

reported by Getin Noble Bank is one of the lowest

niowych.

z najniższych w sektorze i zdecydowanie poniżej

in the sector, and definitely below the average. As

średniej współczynnikiem kredytów do depozytów

at the end of 2013, it stood at 93.1%

(K/D). Na koniec 2013 roku wynosił on 93,1%.
The capital adequacy ratio (CAR) as at the
Poziom

współczynnika

adekwatności

end of 2013 reached 12.4%, which guarantees the

kapitałowej (CAR) na koniec roku 2013 osiągnął

required capital safety and soundness.

poziom 12,4%, co jest poziomem gwarantującym
niezbędne bezpieczeństwo kapitałowe.
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Działalność inwestycyjna
Investments

W 2013 Getin Noble Bank kontynuował

In 2013, Getin Noble Bank pursued its

aktywne działania w zakresie akwizycji podmio-

active strategy in banks acquisitions. In March,

tów bankowych. W marcu nabył od Dexia Kom-

it purchased from Dexia Kommunalkredit Bank

munalkredit Bank AG 100% akcji Dexia Kommu-

AG a 100% stake in Dexia Kommunalkredit Bank

nalkredit Bank Polska S.A., instytucji finansowej

Polska S.A., a financial institution that special-

wyspecjalizowanej w obsłudze samorządów lokal-

ises in providing services to local governments,

nych, podmiotów zależnych od samorządów oraz

local government units and infrastructure pro-

projektów infrastrukturalnych. Celem akwizycji,

jects. Apart from ensuring an attractive source of

oprócz pozyskania atrakcyjnego źródła finanso-

funding from the European Investment Bank the

wania w postaci środków z Europejskiego Banku

transaction aims at further reinforcement of Getin

Inwestycyjnego, było także dalsze wzmocnienie

Noble Bank’s capital.

kapitałowe Getin Noble Banku.
In May, the bank closed the final stage of
W maju zakończył się ostatni etap trans-

the acquisition of an organised part of DnB Nord

akcji nabycia zorganizowanej części Banku DnB

Polska S.A. With the acquisition, Getin Noble Bank

NORD Polska S.A. W ramach umowy Getin No-

took over 37 branches of the target company with

ble Bank pozyskał 37 placówek bankowych wraz

their employees and 28,000 new clients in the

z pracownikami oraz blisko 28 tysięcy nowych

segment of homeowner associations, housing co-

Klientów z segmentu wspólnot i spółdzielni miesz-

operatives, SMEs, and retail clients. It was another

kaniowych, MSP oraz klientów indywidualnych.

stage of the strategic growth of Getin Noble Bank,

Był to kolejny etap strategicznego rozwoju Getin

as an entirely universal bank.

Noble Banku, jako banku w pełni uniwersalnego.
In August, Getin Noble Bank took over an
Natomiast w sierpniu Getin Noble Bank

organised part of DZ Bank Polska S.A. that spe-

przejął zorganizowaną część przedsiębiorstwa

cialises in private banking. The transaction was

DZ Bank Polska S.A. specjalizującą się w obsłu-

aimed at fortifying Getin Noble Bank’s position in

dze najzamożniejszych klientów indywidualnych.  

that banking segment.

Celem transakcji było wzmocnienie pozycji Banku
w segmencie private banking.
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Działalność Getin Noble Banku, oparta

The activities of Getin Noble Bank, based

o przyjętą strategię Getin UP, wiąże się ze zwięk-

on the Getin UP strategy, are connected with in-

szeniem inicjatyw w obszarze CSR. Społecznie

tensifying CSR initiatives. Social responsibility in

odpowiedzialny biznes pozwala zyskać przedsię-

business gives a competitive advantage to compa-

biorstwom przewagę. Nie tylko w kształtowaniu

nies not only in building values, but also in the area

wartości, ale także w kluczowej dla rozwoju or-

of trust and relations that is crucial for developing

ganizacji płaszczyźnie – zaufania i relacji. W no-

organisations. Modern companies should develop

woczesnej firmie nie powinno zabraknąć innowa-

innovative thinking in terms of the responsibility

cyjnego myślenia na temat odpowiedzialności za

for their activities.

podejmowane działania.
Last year was a period of active develop-

CSR wzmacnia wartość biznesu
CSR reinforces business value

Miniony rok był dla Getin Noble Banku

ment in the area of corporate social responsibility

okresem aktywnego rozwoju w obszarze działań

(CSR). The newly adopted Code of Conduct speci-

z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

fies the principles that should shape internal rela-

(CSR). Przyjęto Kodeks Etyki, który określa zasa-

tionships, between staff members and clients, as

dy postępowania jakie powinny kształtować rela-

well as in the bank’s business activity.

cje wewnątrz organizacji, między Pracownikami
i Klientami, a także w prowadzonej przez Bank

In 2013 the first Fair Play Run for the

działalności biznesowej.

bank’s employees and friends took place. The
event proved very popular with over 1,500 par-

W 2013 roku odbył się pierwszy – zakoń-

ticipants in Warsaw, Wrocław, and Katowice who

czony sukcesem, Bieg Fair Play dla Pracowników

helped to raise funds for a bank employee for her

i Przyjaciół Banku. Dzięki tej inicjatywie możliwa

rehabilitation after spinal cord tumour surgery.

była pomoc dla pracownicy Banku, która po operacji usunięcia guza rdzenia kręgowego, wyma-

Within the CSR, the bank’s employees

gała rehabilitacji. W Warszawie, Wrocławiu i Ka-

actively joined initiatives for the needy and for

towicach odbyły się trzy edycje Biegu, w którym

local communities in cooperation with the Cen-

wzięło udział łącznie ponad 1500 uczestników.

tre of Voluntary Service. The bank also supported
bottom-up initiatives, among others through the

W ramach działań z zakresu CSR Pra-

Grant Programme.

cownicy Banku aktywnie włączyli się w akcje na
rzecz osób potrzebujących oraz środowisk lokalnych – dzięki współpracy z Centrum Wolontariatu. Wspierano także oddolne inicjatywy Pracowników, m.in. poprzez Program Grantowy.  
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Program studiów
o współczesnej Polsce
Contemporary Polish Studies Programme

Program Studiów o Współczesnej Polsce

Contemporary Polish Studies Programme

W 2013 roku Fundacja Oxford Noble roz-

na Uniwersytecie Oxfordzkim, utworzony przez

at the University of Oxford, created by Dr Leszek

poczęła także projekt działań fundrisingowych,

launched a fundraising project, inviting the clients

dr Leszka Czarneckiego i Noble Bank wspólnie

Czarnecki and Noble Bank in cooperation with St

zapraszając Klientów Noble Banku i inne środowi-

of Noble Bank and other business circles to support the Programme financially.

z przedstawicielami St. Antony’s College, został

Anthony’s College was officially inaugurated in

ska biznesowe do finansowego wsparcia rozwoju

oficjalnie zainaugurowany jesienią 2012 r. Ma

autumn 2012. The programme was set up in re-

Studiów.

In 2013, the Oxford Noble Foundation also

stanowić odpowiedź na wyzwanie budowy silnej

sponse to the challenge of strengthening Poland’s

pozycji Polski w relacjach międzynarodowych - to

position in international relations – it is the first

pierwsze w historii, realizowane zagranicą, studia

programme in the history that has been devoted to

tej skali poświęcone Polsce współczesnej i prze-

contemporary Poland and its transformations af-

mianom po ’89 r. Zarówno Bank, jak i powołana

ter 1989 which is to be carried out abroad on such

Ufundowanie Biblioteki Polski Współczesnej

Translation of published books and papers

przy nim Fundacja Oxford Noble, aktywnie anga-

a scale. Both the bank and the Oxford Noble Foun-

na Oxfordzie

on contemporary Polish history to make

żują się w rozwój Studiów poprzez promowanie

dation established by the bank actively participate

Przetłumaczenie istniejących książek i publi-

them available to international students and

ich idei oraz angażowanie środowisk bizneso-

in the development of the Programme by promot-

kacji o współczesnej historii Polski, by stały

scholars.  

ing the idea and encouraging business circles to

się dostępne dla studentów i naukowców na

support it.

świecie

about Poland throughout the world

Promocja anglojęzycznych wydawnictw

Own publications of the Oxford University on

o Polsce na świecie

Poland and its development, as an example of

wych we wsparcie projektu.

The goals that donors may support include:
Wśród celów, na które mogą pozwolić doFoundation of the Library of Contemporary
Poland at Oxford
1.

2.

Studia formalnie ruszyły w semestrze jesiennym 2013 roku. W ich ramach odbywa się już

1.

tacje, znajdują się m.in.:

The Programme formally started with the

pierwszy kurs, a na cotygodniowych seminariach

autumn semester 2013. Within the Programme,

Własne wydawnictwa Oxfordu poświęcone

studenci z całego świata poznają najnowszą histo-

students from all over the world learn about con-

Polsce i jej rozwojowi, jako przykładowi uda-

rię i kulturę Polski. Rozpoczęły się także przygo-

temporary Polish history and modern culture in

towania do licznych wydarzeń naukowych, które

weekly seminars. Preparations for several scien-

w 2014 roku będą promować na Oxfordzie obchody 25. rocznicy ’89 i odzyskania przez Polskę

2.

Promotion of English language publications

successful transformation
3.

Making archives of the Polish transformation

nej transformacji

available to students and scholars all over the

Udostępnienie studentom i naukowcom z ca-

world

tific events in order to promote them at Oxford

łego świata archiwów polskiej transformacji

Ensuring access and funds for translations,

celebrations during the 25th anniversary of Po-

Ułatwienie dostępu i fundusz na tłumaczenia

e.g. for doctorate students writing doctorates

3.

wolności. Na luty 2014 r. zaplanowano wyjątkową

land’s independence that was regained in 1989

tekstów – np. dla osób piszących doktoraty

konferencję naukową pt. „Polska pokojowa rewo-

were started. For February 2014, an exceptional

o Polsce

lucja: 25 lat po rozmowach Okrągłego Stołu”, po-

scientific conference is planned “Polish Peaceful

Sfinansowanie międzynarodowych stypen-

students studying in Poland

święconą dziedzictwu polskiej transformacji

Revolution: 25 years after the Round Table Talks”

diów dla obcokrajowców uczących się o Polsce

3 doctoral scholarships and 2 post-doctoral

devoted to the heritage of the Polish transforma-

3 stypendia doktoranckie i 2 postdoktoranckie

scholarships – for inspiring the start of stud-

tion.

– inspirowanie badań nad Polską współczesną

ies on contemporary Poland

4.

5.
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about Poland
4.

Programy liderskie i wizyty studyjne

5.
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Financing international grants for foreign

Leadership programmes and study visits

Pozycja na rynku
Market position
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Akcjonariat i struktura grupy

100%
100%

ING OFE

Group’s structure and shareholders

7,26%

192 352 805 akcji
shares

Marka handlowa Getin Noble Bank
Trademark of Getin Noble Bank

Liczba
akcji /ofnumber
- 2319
650 143 319
Liczba akcji
/ number
shares of
- 2shares
650 143

100%37,68%
37,68%

55,02%
55,02%

Marka handlowa Getin Noble Bank
Trademark of Getin Noble Bank

Dr Leszek Czarnecki

(bezpośrednio i pośrednio)
(directly and indirectly)

Leszek CzarneckI
Leszek CzarneckI
1 458 160 982
1 458 160 982

AKCJONARIUSZE
POZOSTALIPOZOSTALI
AKCJONARIUSZE

2 650 143 319 akcji
999 629 532999 629 532

58,86%

1 480 299 055 akcji
shares

7,30%
7,30%
ING OFE ING OFE
192 352 805192 352 805

Pozostali
(others)

36,88%

977 491 459 akcji
shares

Akcjonariat (wg stanu na 25.02.2014), zgodnie z wiedzą posiadaną przez Bank
Getin Noble Bank shareholders as of 25.02.2014 (according to Bank’s knowledge)

G R U PA

GETIN NOBLE BANK
GE T IN N O BL E B A NK GR O UP

BPI

Rating

BANK POLSKICH
INWESTYCJI SA

DAWNY DEXIA KOMMUNALKREDIT
BANK POLSKA S.A.
FORMER DEXIA KOMMUNALKREDIT
BANK POLSKA S.A.

*(42,15% akcji)
 (42.15% of shares)

FITCH

FITCH

PERSPEKTYWA
MOODY’SMOODY’S
PERSPEKTYWA
28.04.2010
28.04.2010
LTD.
INVESTORINVESTOR
SERVICE SERVICE
LTD.
OUTLOOKOUTLOOK

PERSPEKTYWA
PERSPEKTYWA
20.06.2013
20.06.2013
OUTLOOKOUTLOOK

Podmiotu
Podmiotu
(IDR) (IDR)
BB
Issuer default
Issuer default
(IDR) (IDR)

Stabilna
BB
Stabilna
Stable Stable

Rating
siły finansowej
Stabilna
DRating siły
finansowej
Stabilna
DFinancial
strenght
Financial
strenght
rating rating Stable Stable

Krótkoterminowy B
Krótkoterminowy
Short-term
Short-term

B

Długoterminowy
Ba2 Stabilna
Długoterminowy
rating rating
Ba2 Stabilna
depozytowy
depozytowy
Stable Stable
Long
term deposit
Long term
deposit
rating rating

ViabilityViability

bb

bb

Rating wsparcia
Rating wsparcia
SupportSupport
rating rating

3

3

Długoterminowy
Długoterminowy
rating rating
BBB
skali krajowej (pol)
w skali w
krajowej
National
long
term IDR
National
long term
IDR

Krótkoterminowy
not
Stabilna
Krótkoterminowy
rating rating
not
Stabilna
depozytowy
prime Stable
depozytowy
prime Stable
Short
term deposit
Short term
deposit
rating rating

BBB Stabilna
Stabilna
(pol) Stable
Stable

Minimalny
Minimalny
poziompoziom BB
BB
wsparcia
ratinguratingu
wsparcia
Minimum
Minimum
supportsupport
rating rating

*Jednostka stowarzyszona
*Associate company
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Stan na 31 grudnia 2013
As of 31 December 2013
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Zarząd

Krzysztof Spyra

The Management Board

Członek Zarządu
Member of the Management Board

dr Krzysztof Rosiński

Radosław Stefurak

Prezes Zarządu
President of the Management Board

Członek Zarządu
Member of the Management Board

Marcin Dec

Maciej Szczechura

Członek Zarządu
Member of the Management Board

Członek Zarządu
Member of the Management Board
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Karol Karolkiewicz

dr hab. Grzegorz Tracz

Członek Zarządu
Member of the Management Board

Członek Zarządu
Member of the Management Board
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Lider na rynku doradztwa
finansowego
Leader in financial brokerages

Stale realizowana strategia budowania

Zysk netto wypracowany przez Grupę

Consistently pursued strategy of ensur-

The net profit generated by the Group in

kompleksowej obsługi klienta oraz szybkiego re-

w 2013 roku wynosi 56,2 mln PLN (zysk przypa-

ing complex customer service and responding

2013 totals PLN 56.2 million (profit attributable to

agowania na zmiany na rynku przynosi efekt.  

dający akcjonariuszom jednostki dominującej).

promptly to market changes proves efficient.

the parent equity holders).

Grupa Open Finance nieustanne   pozostaje lide-

Open Finance Group unchangeably holds the lead-

rem rynku doradztwa finansowego zarówno pod

Uwagę zwracają także bardzo dobre wy-

względem sprzedaży kredytów hipotecznych jak

niki sprzedaży nieruchomości za pośrednictwem

i produktów inwestycyjnych.

Home Broker. Liczba transakcji na rynku nieru-

W 2013 r. do grona spółek w Grupie Kapitałowej Open Finance dołączyła multiagencja

er’s position among financial advisors as regards

The year also proved very successful in

the sales of mortgage and investment products.

the sale of real property handled by Home Broker. The company completed 11,638 transactions

chomości wzrosła rok do roku o 10 proc. i wynio-

In 2013, Open Brokers, an insurance

worth PLN 2.8 billion, which means a 10% year-

sła 11 638, a ich wartość zwiększyła się o 1 proc. do

multiagency, joined Open Finance Capital Group.

over-year growth in the number of transactions,

2,8 mld PLN.

In addition to Open Brokers, the Group also cur-

and 1% increase in their volume.

ubezpieczeniowa Open Brokers. W chwili obecnej

rently includes the following companies: Home

oprócz Open Brokers do Grupy Kapitałowej Open

Wynik finansowy netto spółki Open Life

Broker (real property and financial broker), Open

Open Life closed the year with a net result

Finance należą jeszcze: Home Broker (nierucho-

(wg MSR) wyniósł 10,5 mln PLN. Firma notuje sys-

TFI and its affiliated company Open Life (life in-

of PLN 10.5 million (acc. to IAS). The company re-

mości oraz pośrednictwo finansowe), Open TFI

tematyczny przyrost przypisu składki, co plasu-

surance company). No other financial broker in

corded successive growth in the written premium

oraz spółka stowarzyszona Open Life (ubezpie-

je ją w ścisłej czołówce graczy na polskim rynku

the market can offer such a complex range of ser-

volume, which places it among the top players in

czenia na życie). Tak kompleksowej obsługi klien-

ubezpieczeń życiowych.

vices.

the Polish life insurance industry.

ta nie jest w stanie zaoferować żaden inny gracz
na rynku doradztwa finansowego.

W kolejnych kwartałach priorytetem

Open Finance no longer focuses on the

In the next quarters, Open Finance

Grupy Open Finance będzie dalsze budowanie

brokerage in mortgages and investment products,

Group’s main priority will be building and main-

Open Finance nie skupia się już wyłącznie

i utrzymanie długoterminowych relacji z klienta-

but is expanding its product range to new finan-

taining long-term relations with its clients. The

na sprzedaży kredytów hipotecznych i produktów

mi. Firma dostosowuje się do wytycznych Komi-

cial solutions. Apart from providing real estate ad-

company is adapting its operations to the guide-

inwestycyjnych a poszerza swoją paletę ofertową

sji Nadzoru Finansowego i sama wprowadza roz-

visory services, the group also offers cash loans,

lines of the Polish Financial Supervision Authority

o kolejne rozwiązania finansowe. Oprócz doradz-

wiązania mające zwiększyć zadowolenie klienta

current accounts, and investment funds under the

and also launches its own initiatives to maximise

twa w zakresie nieruchomości warto wymienić

i skłonić go do polecenia znajomym usług swoich

Open Finance TFI brand. By the end of 2013, this

the clients’ satisfaction and get the clients refer-

kredyty gotówkowe, rachunki oszczędnościowo-

doradców.

newly established in 2012 investment fund com-

rals.

-rozliczeniowe oraz fundusze inwestycyjne pod

pany, raised as much as PLN 2.5 billion in assets.

marką Open Finance TFI. Powstałe w 2012 r. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zgromadziło do końca 2013 r. 2,5 mld PLN aktywów.
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Rekordowy rok w historii firmy
– ponad 11 tys. transakcji
na rynku mieszkań
Bumper year for Home Broker
– over 11,000 transactions in the housing market

W 2013 roku Home Broker pośredniczył

Pośrednictwo przy transakcjach kupna-

Handling 11,638 transactions in the prop-

Handling sales and purchases both in the

w 11 638 transakcjach na rynku nieruchomości,

-sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych na

erty market, Home Broker established a new re-

primary and resale housing markets, Home Broker

ustanawiając tym samym nowy rekord w histo-

rynku pierwotnym i wtórnym pozwalają na ogra-

cord in the company’s history. In spite of the lack

limits its exposure to business cycles. The compa-

rii spółki. Pomimo braku programu rządowego

niczenie wrażliwości wyników spółki ze względu

of government subsidies that substantially con-

ny also acts as an intermediary in apartment rent-

wsparcia, który miały znaczący udział w rynku

na wahania koniunktury gospodarczej. Dodat-

tributed to the transactions concluded in 2012, the

als, sale and purchase of commercial properties,

w 2012 r., liczba transakcji zawartych w 2013 r.

kowo, Home Broker pośredniczy przy wynajmie

number of transactions made in 2013 increased by

and provides investment and financing consultan-

wzrosła o ponad 10%. W tym czasie Home Broker

mieszkań, kupnie-sprzedaży lokali użytkowych

more than 10%. In 2013, Home Broker handled the

cy to developers. In 2013, Home Broker’s turnover

pośredniczył w sprzedaży 4 816 mieszkań dewelo-

oraz doradza firmom deweloperskim w podejmo-

sale of 4,816 apartments offered by developers,

totalled PLN 126 million, and its profit topped PLN
14.3 million.

perskich, co oznacza wzrost o 18,3% w porówna-

waniu decyzji inwestycyjnych oraz ich finansowa-

which means an 18.3% growth compared to the

niu z rokiem poprzednim oraz 6 822 transakcjach

niu. W 2013 roku przychody Home Brokera wynio-

previous year, and it completed 6,822 transactions

na rynku wtórnym, o 5% więcej niż w 2012 r. Licz-

sły 126 mln PLN, przy zysku ponad 14,3 mln PLN.

in the resale housing market, i.e. 5% more than in

The best-ever result in the volume of sold

2012. The number of the developers apartments

properties is a result of Home Broker’s efficacious

ba sprzedanych mieszkań deweloperskich odpowiada ponad połowie sprzedanych przez wszyst-

Rekordowy wynik liczby sprzedanych

kie spółki deweloperskie notowane na GPW.

nieruchomości w 2013 roku to efekt skutecznej

sold accounts for over half of all apartments sold

business strategy and exceptional flexibility in

by all WSE listed developers.

responding to the market demand. The compa-

strategii biznesowej oraz dużej elastyczności na
Dodatkowo w 2013 r. firma pośredniczy-

zmiany sytuacji rynkowej. W rezultacie zintensy-

ny intensified its cooperation with Open Finance
Additionally, in 2013 the company bro-

and placed more emphasis on concluding exclu-

ła w sprzedaży kredytów hipotecznych o łącznej

fikowano współpracę z Open Finance oraz poło-

kered the sale of mortgages worth over PLN 1 bil-

sive agreements, which translated into the desired

wartości ponad 1 mld PLN, podtrzymując pozy-

żono nacisk na umowy na wyłączność, co przy-

lion, fortifying its position as one of the leaders

growth in the number of transactions and that

cję jednego z liderów pośrednictwa finansowego

niosło pożądany efekt – większej liczby transakcji,

in financial brokerage in Poland – and teamed up

were completed in a shorter time.

w Polsce, a wraz z Open Finance będąc niekwe-

zawieranych w krótszym czasie.

with Open Finance – as the unquestionable num-

stionowanym numerem jeden w kraju.

ber one in the domestic market.
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Siła w uniwersalności
Strength in universality

W 2013 roku Noble Securities, konse-

inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicz-

In 2013, Noble Securities pursued the

In 2013, Noble Securities once again won

kwentnie realizował przyjętą strategię wzmac-

nych obejmującego nieruchomości komercyjne.

adopted a growth strategy enhancing its position

several awards for trading in the Power Exchange.

niając swoją pozycję na rynku usług maklerskich.

Duże zainteresowanie rynku takim produktem po-

in the market. The company is constantly seeking

The company’s dominant position is reflected by

Spółka stale poszukuje nowych możliwości dywer-

zwala mieć nadzieję na realizację kolejnych podob-

new, diversified revenue sources while prioritis-

the 2013 awards’ distribution: Platinum Megawatt

nych projektów w przyszłości.

ing the high profitability of its business.

for the most active broker of electric energy with

syfikacji źródeł przychodów, a utrzymanie wysokiej rentowności prowadzonej działalności jest jej
priorytetem.

W 2013 roku Noble Securities po raz ko-

Being one of the pioneers in the corporate

ber of orders completed in the Property Rights
Market.

supplies, and Broker of the Year for the top num-

lejny zdobył liczne nagrody i wyróżnienia po-

bonds market in Poland, in 2013 Noble Securities

Noble Securities to jeden z pionierów ryn-

średnictwo w obrocie na Towarowej Giełdzie

faced an unusual growth of competition in that

ku obligacji korporacyjnych w Polsce. Pomimo nie-

Energii. Dominację Spółki wśród brokerów na

sector. But in spite of that challenge, Noble Secu-

It was another year of enhancing the com-

zwykle silnego wzrostu konkurencji, w 2013 roku

tym rynku potwierdzają otrzymane: Platyno-

rities coordinated as many as 51 bond offerings at

pany’s position in the forex market. The compa-

Noble Securities koordynował 51 ofert obligacji

wy

a total of PLN 1.33 billion.

ny’s revenue increased by 150% in that sector. The

o łącznej wartości blisko 1,33 mld PLN.

na rynku energii elektrycznej z fizyczną dosta-

The outstanding performance of Noble Se-

products offered by Noble Securities appeared at-

Aktywność Domu Maklerskiego znala-

wą oraz tytuł Maklera Roku za największą ak-

curities was recognised in independent rankings

tractive to an increasing number of clients, which

zła odzwierciedlenie w niezależnych rankingach

tywność w Rejestrze Świadectw Pochodzenia.

– the international CBond service placed Noble

translated into 31% growth in the number of se-

– zgodnie z przygotowanym przez międzynaro-

Kolejny rok przyniósł dalsze wzmocnienie

Securities first among Polish non-banking under-

curities accounts and 64% growth in the annual

dowy serwis CBonds rankingiem agentów emisji

Spółki w obszarze usług na rynku forex. Przycho-

writers in the category of debt securities volume

volume of transactions.

obligacji korporacyjnych w Polsce obejmującym

dy Domu Maklerskiego w tym obszarze wzrosły

distributed in 2013. Only three banks could pride

Noble Securities is consistently build-

domy maklerskie i banki, Noble Securities,  w 2013

o 150%. Noble Securities dotarł ze swoją ofertą

themselves on surpassing the volumes generated

ing up its potential and position in the tradition-

roku osiągnął najlepszy wynik wśród podmiotów

do większej liczby klientów, czego efektem było

by Noble Securities. Noble Securities aspires to re-

al brokerage. In 2013, it recorded 13% growth in

niebankowych pod względem wartości zrealizowa-

zwiększenie liczby prowadzonych rachunków

main one of the major players in that sector while

the number of securities accounts, which was the

nych ofert papierów dłużnych. Jedynie trzy pod-

o 31% oraz wzrost rocznego wolumenu transakcji

enhancing its position by keeping exceptionally

highest in the market.

mioty bankowe mogły pochwalić się wolumenami

o 64%.

high standards in assessing the risk of debt secu-

Megawat

dla

najaktywniejszego

brokera

przewyższającymi te, które zostały zrealizowane

Noble Securities konsekwentnie buduje

przez Noble Securities. Noble Securities ma ambicje

swój potencjał i pozycję w tradycyjnej działalność

In 2013, Noble Securities supplemented

rities that are offered to its clients.

its services dedicating a committed professional

Exceptional expertise in analysing con-

team to professional clients. The annual experi-

w dalszym ciągu pozostawać jednym z kluczowych

brokerskiej. W 2013 roku Spółka osiągnął 13%-ową,

struction projects that Noble Securities developed

ence of the team confirms the expected potential

podmiotów maklerskich w tym obszarze, wzmac-

najwyższą na rynku, dynamikę przyrostu liczby

in the market of commercial debt securities al-

of that market niche and the possibility of drawing

niając swoją pozycję poprzez zachowanie szczegól-

prowadzonych rachunków maklerskich.

nie wysokich standardów w zakresie oceny ryzyka
oferowanych klientom papierów dłużnych.
Wysoki poziom kompetencji w zakresie

lowed for taking part in a unique project of the

on synergies, specifically in the area of corporate

W 2013 r. Noble Securities uzupełnił ofer-

establishment and distribution of certificates of

finance.

tę usług brokerskich oferując obsługę transakcji

a non-public assets closed-end investment fund

klientów profesjonalnych za pośrednictwem de-

covering commercial real estate. As the product

analizy projektów deweloperskich, zbudowany

dykowanego, profesjonalnego zespołu. Roczne

proved quite popular among investors, the compa-

w Noble Securities w związku z aktywnością na

doświadczenie w pracy zespołu potwierdza zakła-

ny hopes to launch similar projects in the future.

rynku komercyjnych papierów dłużnych, pozwolił

dany potencjał tego rynku oraz możliwość wyko-

na udział w unikatowym na polskim rynku projek-

rzystania synergii w szczególności w obszarze cor-

cie utworzenia i sprzedaży certyfikatów funduszu

porate finance.
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Powtarzalnie najlepsi na rynku
Consistently best in the market
The Company’s strategy efficiency is re-

Noble Funds Towarzystwo Funduszy In-

Noble Funds Towarzystwo Funduszy In-

Skuteczność przyjętej strategii Towa-

westycyjnych (TFI) S.A. specjalizuje się w two-

rzystwa znajduje odzwierciedlenie w wysokich

rzeniu oraz zarządzaniu otwartymi i zamknięty-

ocenach oferowanych funduszy inwestycyjnych,

mi funduszami inwestycyjnymi, świadczy usługi

przyznawanych w rankingach niezależnych in-

asset management, polegające na profesjonalnym

stytucji badawczych i ekspertów branży finanso-

zarządzaniu indywidualnym portfelem papierów

wej. W 2013 roku subfundusze Noble Fund Akcji

wartościowych oraz doradztwa inwestycyjnego.

oraz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek

Oferta Towarzystwa obejmuje fundusze otwarte

(MiŚS) zwyciężyły w zestawieniu magazynu For-

zróżnicowane pod względem polityki inwesty-

bes, zajmując 1. miejsce za okres 1 roku oraz 3 i 5

cyjnej oraz „szyte na miarę” fundusze zamknięte.

lat w kategorii funduszy akcji uniwersalnych oraz

Noble Funds TFI stale rozwija portfolio produk-

akcji MiŚS. Subfundusze uzyskały także maksy-

tów, dostosowując ofertę do potrzeb klientów

malną ocenę ratingową (5 gwiazdek), przyznawa-

i zmieniających się warunków rynkowych.

ną przez zespół Analiz Online S.A. Ponadto, Noble
Fund Mieszany oraz Noble Fund Stabilnego Wzro-

W 2013 roku Noble Funds TFI wypra-

stu Plus znalazły się wśród „Najlepszych inwesty-

cowało zysk netto na poziomie 22,9 mln PLN.

cji ostatnich dwóch lat” według dziennika Rzecz-

W tym czasie aktywa funduszy inwestycyjnych

pospolita. Puls Biznesu wyróżnił Noble Funds TFI

zarządzanych przez Towarzystwo zwiększyły się

podsumowując całokształt działalności Towarzy-

z poziomu 1 777,6 mln PLN do 2 628,7 mln PLN, co

stwa na polskim rynku, określając Spółkę mianem

oznacza wzrost w wysokości 47,9% r/r.

Funduszowego lidera 2013.

Regularnie powiększamy
bazę aktywów osiągając
wzrost o 40,4% r/r
[tys. PLN]
successful building of the asset
portfolio results in a surge by
40.4% YoY. [PLN THOUS.]

Aktywa
Assets

2013

Fundusze inwestycyjne
Investment funds
Asset Management
Doradztwo inwestycyjne
Investment advisory
AKTYWA RAZEM
TOTAL ASSETS

Źródło: obliczenia własne Noble Funds TFI; Source: Calculated by Noble Funds TFI ;
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2012

westycyjnych (TFI) S.A. specialises in creating

flected in the outstanding ratings of the offered

and managing open and closed investment funds,

investment funds in the rankings of independent

and provides asset management services that in-

research agencies and financial experts. In 2013,

clude the professional management of securities

Forbes ranked Noble Equity Fund, and Noble Small

portfolio and investment advisory. The Company

& Mid Cap Equity Fund subfunds, first among uni-

offers open funds with diversified investment pol-

versal equity funds and small and mid-cap equi-

icies, and tailor-made closed funds. Noble Funds

ty funds assessed in a 1-, 3-, and 5-year perspec-

TFI is successively expanding its product range

tive. The subfunds were awarded the top rating (5

responding both to the demands of clients and the

stars) by the team of Analizy Online S.A. Further-

changing market conditions.

more, subfunds Noble Fund Balanced and Noble
Fund Stable-Growth Plus were ranked among the

In 2013, Noble Funds TFI made a net profit

“Top investments of the past two years”, accord-

of PLN 22.6 million, increasing the assets of funds

ing to Rzeczpospolita daily. Puls Biznesu recog-

managed by company from PLN 1,777.6 million to

nised Noble Funds TFI for its overall achievements

PLN 2,628.7  million, which means a soaring 47.9%

in the Polish market, describing the Company as

growth YoY.

the Funds Leader 2013.

Regularnie przekraczamy
wyniki rynkowe
Consistently outpacing the
market

Stopy zwrotu funduszu*
Rate of return*

Nazwa funduszu
Fund

1Y

Noble Fund Akcji Małych
i Średnich Spółek Noble Fund
Noble Fund Mid and Small
Cap Equity
Noble Fund Akcji
Noble Fund Equity

2 628 710

1 777 563

140 626

130 419

Noble Fund Stabilnego
Wzrostu Plus
Noble Fund Stable-Growth Plus

304 119

302 908

Noble Fund Mieszany
Noble Fund Balanced

3 073 455

2 210 890

Noble Fund Timingowy
Noble Fund Absolute Return

39,0%

3Y

5Y

31,9% 100,7%

Średnia stopa zwrotu
w danej klasie aktywów**
Average total return
on given class of assets**

1Y

3Y

5Y

31,7%

15,6%

88,9%

8,3%

7,3%

92,1%

9,8%

-0,1%

55,2%

13,8%

14,2%

N/A

2,8%

9,1%

N/A

18,2%

22,7%

73,2%

3,2%

-1,3%

40,1%

5,7%

7,5%

26,1%

3,2%

-1,3%

40,1%

Stopa zwrotu z indeksu giełdowego**
Equity index performance**

WIG20
1Y

3Y

mWIG40
5Y

1Y

3Y

5Y

N/A

31,1% 19,3% 121,4%

-7,0% -12,5% 34,2%

N/A

Źródło: *obliczenia własne Noble Funds TFI; **Nawigator, Analizy Online; stopy zwrotu w okresie 1Y (30.12.2013-28.12.2012), 3Y (30.12.2013-31.12.2010), 5Y (30.12.2013-31.12.2008);
Source: *calculated by Noble Funds TFI S.A.; **Navigator, Analizy Online S.A.; return rate for 1Y period (30.12.2013-28.12.2012), 3Y (30.12.2013-31.12.2010), 5Y (30.12.2013-31.12.2008);

Dynamiczny wzrost
Dynamic growth

Getin Leasing S.A. należy do grupy Getin

Getin Leasing S.A. belongs to Getin Noble

Noble Banku i jest jedną z najbardziej dynamicznych i aktywnych na rynku spółek leasingowych

miony portal internetowy www.bankkierowcy.pl,

able on all mobile devices allows Getin Group cli-

Bank Group and is one of the most dynamic and

gdzie klienci banku i firmy leasingowej mają do-

ents to handle all issues related to their contracts

active lease companies in the domestic market. Af-

stęp do wszystkich swoich umów, rachunków etc.

without contacting Getin Leasing branches or call

w kraju. Po przejęciu spółki przez Bank i zmianie

ter the bank took over the company and changed

w czasie rzeczywistym. Jest to jedyne w Polsce

centres. The portal is dedicated to all car drivers

strategii Getin Leasing nastąpiło znaczne przy-

its strategy, Getin Leasing recorded substantial ac-

rozwiązanie, które z poziomu wszelkich urządzeń

in Poland, including those who are not clients of

śpieszenie, którego efektem jest rosnąca sprzedaż

celeration that resulted in an average annual sales

mobilnych daje klientom grupy Getin dostęp do

Getin Group. For the first time, all services, offers,

średniorocznie o 67% i kolejne awanse w rankin-

growth of 67% and promotion in sales rankings.

obsługi wszystkich spraw związanych z aktyw-

promotions, and experts’ tips for car drivers are
available in one place.

gach sprzedażowych. Dzięki takiej strategii spółka

With the new strategy, the company managed

nymi umowami bez konieczności kontaktu z od-

w ciągu ostatnich lat przesunęła się z 24. pozycji

to climb up from 24th to 6th place in the general

działem Getin Leasing lub infolinią. Portal Bank

w klasyfikacji ogólnej na 6. pozycję, z powodze-

ranking, successfully competing with the major

Kierowcy jest dedykowany wszystkim użytkow-

Getin Leasing has undoubtedly been one

niem konkurując z największymi firmami w tej

players in that sector.

nikom pojazdów w Polsce, również niebędącym

of the most dynamically expanding lease compa-

klientami grupy Getin. Po raz pierwszy w jednym

nies recently, both as regards its sales volumes

miejscu zostały zebrane wszystkie usługi, oferty,

and innovative approach. Taking into account the

branży.
After 2013, Getin Leasing ranks 6th in
Po 2013 roku Getin Leasing zajmuje

leasing of movable property (source: Polish Leas-

promocje, porady ekspertów przydatne kierow-

total balance of car loans and lease services sold,

6. miejsce wśród firm leasingowych w zakre-

ing Association). The company draws on the

com.

Getin Group (Getin Noble Bank and Getin Leasing)

sie leasingu ruchomości (dane wg ZPL). Jest też

synergy of banking and lease services, which is

jedynym przykładem na polskim rynku skutecz-

a unique strategy in Poland. Currently, Getin

nej synergii pomiędzy bankiem a firmą leasingo-

Group caters to its clients’ individual needs offer-

z pewnością jedną z najbardziej dynamicznie roz-

wą. Obecnie grupa Getin oferuje swoim klientom

ing complex financial solutions, including leasing,

wijających się spółek leasingowych zarówno pod

In the category of vehicle lease, Getin

kompleksowe rozwiązania finansowe, obejmujące

car loans, mobile leasing, car fleet management,

względem wielkości sprzedaży, jak i innowacyj-

Leasing climbed up from 5th (in 2012) to 3rd place,

leasing, kredyt samochodowy, leasing mobilny,

and automatic debt repayment account. Since

ności. Biorąc pod uwagę zsumowane salda kredy-

just after European Lease Fund and Raiffeisen

zarządzanie flotą, a także automatyczną spłatę

2013, the group has been offering a full range of

tu samochodowego i leasingu pojazdów, można

Leasing (source: Polish Leasing Association 2013).

zobowiązań poprzez rachunek do spłaty. Od 2013

car purchase financing services, both to corporate

śmiało powiedzieć, że grupa Getin (Getin Noble

At the same time, it registered the largest number

roku grupa Getin w zakresie finansowania zaku-

and retail clients. Mobile leasing and CFM are new

Bank oraz Getin Leasing) jest absolutnym liderem

of vehicles weighing up to 3.5 tons in 2013, out-

pu pojazdów oferuje pełen pakiet usług zarówno

services launched by a newly established com-

w zakresie finansowania zakupu pojazdów po-

performing other major lease companies (source:

przez kredyt i leasing.

CEPiK 2013). The company specialises in financing

dla klientów firmowych, jak i detalicznych. No-

pany Getin Fleet S.A. In November 2013, a new

wościami są leasing mobilny (leasing z serwisem)

web portal www.bankkierowcy.pl was launched,

is an indisputable leader in financing car purchasGetin Leasing jest w ostatnich latach

es.

new vehicles weighing up to 3.5 tons, which re-

i usługi w zakresie CFM, które świadczone są za

where clients of the bank and lease company have

W kategorii leasingu pojazdów Getin Le-

flects its successful cooperation with car import-

pośrednictwem powołanej w lipcu spółki Getin

access to all their contracts, accounts, etc. in real

asing awansował  z 5. pozycji (2012) na 3. tuż po

ers and dealers operating in the Polish market. In

Fleet S.A. W listopadzie 2013 roku został urucho-

time. This unique in Poland solution that is avail-

Europejskim Funduszu Leasingowym i Raiffeisen

this category, Getin Leasing ranks third after EFL
i Raiffeisen Leasing (source: ZPL 2013).
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Sprzedaż Getin Leasing w latach 2009-2013
(na podstawie danych Związku Polskiego Leasingu)

Sprzedaż Getin Leasing –
leasing ruchomości
(w mld PLN)
Getin Lease sales volumes –
leasing of movable property
(in billion PLN)

+118%
+139%

1,20

+2%

2012

mBank

104 088

5

ING Bank

84 640

Bank BGŻ

35 750

Leasing ruchomości ogółem w 2013 roku (netto w mln PLN)

1,22

Total leased movables in 2013 (net in million PLN)
WARTOŚĆ ŚRODKÓW ODDANYCH W LEASING
VALUE OF LEASED
FUNDUSZE
WŁASNEASSETS
/ EQUITY

SUMA BILANSOWA / ASSETS

2011

4

10

0,55

2010

105 965

Getin Leasing market position in 2013
47 248
Bank Handlowy
9
(source: Polish Leasing Association)

1,80

0,23
2009

BZ WBK

Getin
Noble Getin
Bank Leasing 64 910
6
Pozycja
rynkowa
w 72013 roku
(na podstawie danych
58 102
Bank Milennium
Związku
Polskiego
Leasingu)
53 960
Raiffeisen
Polbank
8

Getin Leasing sales volumes in 2009-2013
(source: Polish Leasing Association)
+48%

3

2013

1

PKO BP

201 618

Fundusz Leasingowy S.A. 21
3 077,88
1 1 Europejski
757
PKO BP

1

2

Bank Pekao

151 202

2 2 Millennium
Leasing Sp. z o.o.
Bank Pekao

2 187,35
20
134

2

3

BZ WBK

105 965

3 3 Raiffeisen
Leasing Polska S.A.
BZ WBK

2 165,90
11
996

3

4

mBank

104 088

4 4 PKO Leasing
mBank S.A.

2 139,54
11
582

4

5 5 mLeasing
Sp. z o.o.
ING Bank

17957,57
279

5

6 6 Getin Getin
Leasing
S.A.Bank
Noble

15804,22
903

6

7 7 PekaoRaiffeisen
Leasing Sp.
z o.o.
Bank

15619,76
701

7

8 8 ING Lease
Sp. z o.o.
Bank Polska
Millenium

15587,77
460

8

9 9 BZWBK
Leasing
S.A.
Bank
Handlowy

14485,65
884

9

4991,34
442

10

84 640
Produkty oraz procedury
Getin Leasing

Leasing (dane ZPL za 2013). Jednocześnie zareje-

Since 2012, Getin Group, as the first

5

ING Bank

strował najwięcej samochodów do 3,5 tony w 2013

company in the Polish market, has been offering

6

roku, wyprzedzając największe firmy leasingo-

a combined lease and bank account product that

we (dane CEPiK za 2013 rok). Domeną spółki są

has activated as many as 23,300 accounts within

z powodzeniem
rynku z ofertą naj910
Getin
Noble Bank konkurują64na
większych firm leasingowych. Klienci spółki bar58 102
Bank
dzoMilennium
chętnie korzystają także
z możliwości dofi-

nowe samochody o masie całkowitej do 3,5 tony,

the last twelve months. Currently, the company

7
8

nansowania
leasingu z funduszy
53 960 EBI. W 2013 roku
Raiffeisen
Polbank
uruchomione zostały środki o wartości 1,1 mld
47 248
Bank Handlowy
PLN i w całości wykorzystane na dofinansowanie

co świadczy o efektywnej współpracy z importe-

opens as many as 2,400 accounts monthly for cli-

rami i dealerami samochodowymi operującymi

ents who buy lease services and loans. Since 2012,

na rynku polskim. W tej kategorii Getin Leasing

Getin Leasing has been offering BP fuel cards for

wyprzedzają jedynie dwie firmy leasingowe: EFL

cash-free transactions to its clients who lease

obniżenie ceny finansowania dla klientów Getin

i Raiffeisen Leasing (dane ZPL 2013).

vehicles weighing up to 3.5 tons. Now, they are

Leasing.

9
10

1010VB Leasing
Polska S.A.
Bank BPH

Bank
BGŻ leasingowych i kredytowych,
35 750
umów
powodując

Leasing pojazdów w 2013 roku (netto w mln PLN)
Leased vehicles in 2013 (net in million PLN)

available even to small companies.
Ostatni rok w życiu spółki to realizacja

Od 2012 roku grupa Getin jako pierwsza

WARTOŚĆ ŚRODKÓW ODDANYCH W LEASING
założonych
celów
strategicznych,
VALUE OF LEASED
ASSETS

WARTOŚĆ ŚRODKÓW ODDANYCH W LEASING
VALUE OF LEASED ASSETS

PR

1 Europejski Fundusz Leasingowy S.A. 2 148,06

1

2 Raiffeisen Leasing Polska S.A.

1 766,97

2

2 165,90

3 Getin Leasing S.A.

1 506,99

3

4 PKO Leasing S.A.

2 139,54

4 PKO Leasing S.A.

1 396,21

4

5 mLeasing Sp. z o.o.

1 957,57

5 mLeasing Sp. z o.o.

1 316,52

5

6 Getin Leasing S.A.

1 804,22

6 Millennium Leasing Sp. z o.o.

1 155,17

6

1 077,76

7

skoncentrowa-

na rynku polskim oferuje klientom leasing i kre-

Getin Leasing products and procedures

dyt samochodowy z wbudowanym rachunkiem

prove successful in the competition with the big-

firmowym, aktywując w ostatnich dwunastu

gest lease companies. Our clients are also keen to

miesiącach ponad 23,3 tys. rachunków. Obecnie

apply for EIB facilities co-financing leases. In 2013,

nych wokół nieustannego rozwijania działalności
1 Europejski Fundusz Leasingowy S.A. 3 077,88
biznesowej oraz skutecznego wykorzystania sy2 187,35
2 Millennium
Leasing
Sp. z o.o.
nergii
pomiędzy
Getin Leasing
a Getin Noble Bank.

otwiera już 2,4 tys. rachunków miesięcznie na

PLN 1.1 billion worth of facilities were utilised to

3 Raiffeisen Leasing Polska S.A.

rzecz klientów leasingowych i kredytowych. Od

co-finance lease and loan contracts, lowering the

2012 roku Getin Leasing oferuje swoim klientom

costs of financing for Getin Leasing clients.

leasingującym samochody do 3,5 tony karty paliwowe BP, które uprawniają do bezgotówkowych

Last year, the company accomplished

rozliczeń na stacjach benzynowych nawet małe

its strategic goals that were focused on business

podmioty gospodarcze.

expansion and drawing more extensively on the

7 Pekao Leasing Sp. z o.o.

1 619,76

7 Pekao Leasing Sp. z o.o.

synergy opportunities emerging from co-opera-

8 ING Lease Polska Sp. z o.o.

1 587,77

8 BZWBK Leasing S.A.

866,93

8

9 BZWBK Leasing S.A.

1 485,65

9 Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. 834,19

9

10 VB Leasing Polska S.A.

10

tion between Getin Leasing and Getin Noble Bank.

10 VB Leasing Polska S.A.
50

991,34
51

741,51

Skonsolidowany rachunek zysków i strat
GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.

2013

(MLN PLN)

Consolidated profit and loss account
GETIN NOBLE BANK S.A. CAPITAL GROUP

2012 (PRZEKSZTAŁCONE)

[PLN M]

01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012

Przychody z tytułu odsetek

3 816,8

4 391,5

-13,1%

Interest income

Koszty z tytułu odsetek

-2 518,9

-3 043,0

-17,2%

Interest expenses

Wynik z tytułu odsetek

1 297,9

1 348,5

-3,8%

644,1

869,4

-25,9%

Koszty z tytułu prowizji i opłat

-224,9

-248,6

-9,5%

Wynik z tytułu prowizji i opłat

419,2

620,8

-32,5%

2,4

3,1

-22,6%

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych
do wartości godziwej przez wynik finansowy

23,7

-42,5

x

Wynik na pozostałych instrumentach finansowych

36,1

166,1

-78,3%

Wynik z pozycji wymiany

61,8

87,0

-29,0%

182,8

99,3

84,1%

-136,5

-91,6

49,0%

Przychody z tytułu prowizji i opłat

Przychody z tytułu dywidend

Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych

Koszty działania

46,3

7,7

501,3%

-880,1

-833,8

5,6%

Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości
-624,4
aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe

-975,1

-36,0%

382,9

381,8

0,3%

5,1

27,2

-81,3%

388,0

409,0

-5,1%

14,5

-61,2

x

402,5

347,8

15,7%

Wynik z działalności operacyjnej
Udział w zyskach/(stratach) jednostek stowarzyszonych
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Zysk netto

2013

2012 (RESTATED)

01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012

3 816,8

4 391,5

-13,1%

-2 518,9

-3 043,0

-17,2%

1 297,9

1 348,5

-3,8%

644,1

869,4

-25,9%

-224,9

-248,6

-9,5%

419,2

620,8

-32,5%

2,4

3,1

-22,6%

Result on financial instruments measured at fair value
through profit or loss

23,7

-42,5

x

Result on other financial instruments

36,1

166,1

-78,3%

Net foreign exchange gains

61,8

87,0

-29,0%

Net interest income
Fee and commission income
Fee and commission expenses
Net fee and commission income
Dividend income

Other operating income
Other operating expenses

182,8

99,3

84,1%

-136,5

-91,6

49,0%

46,3

Net other operating income and expenses

7,7

501,3%

Administrative expenses

-880,1

-833,8

5,6%

Net impairment allowances on financial assets
and off-balance sheet provisions

-624,4

-975,1

-36,0%

382,9

381,8

0,3%

5,1

27,2

-81,3%

388,0

409,0

-5,1%

14,5

-61,2

x

402,5

347,8

15,7%

399,7

333,2

20,0%

2,8

14,6

-80,8%

Operating profit

Share of profit /(losses) of associates
Profit before tax
Income tax
Net profit
Net profit attributable to:

Zysk przypadający:
- akcjonariuszom jednostki dominującej
- akcjonariuszom niekontrolującym
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399,7

333,2

20,0%

2,8

14,6

-80,8%

- equity holders of the parent
- non-controlling interests
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Uproszczony skonsolidowany bilans

2013

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.

31.12.2013
MLN PLN

Simplified consolidated balance sheet

2012 (PRZEKSZTAŁCONE)

2013

GETIN NOBLE BANK S.A. CAPITAL GROUP

31.12.2012
MLN PLN

31.12.2013
PLN M

2012 (RESTATED)
31.12.2012
PLN M

ASSETS

AKTYWA
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
oraz należności z tyt. leasingu finansowego

47 952,4

43 833,1

9,4%

Instrumenty finansowe

12 105,3

10 691,1

13,2%

Należności od banków i instytucji finansowych

1 379,8

2 104,8

-34,4%

Inne aktywa

2 179,5

1 855,8

17,4%

63 617,0

58 484,8

8,8%

Suma aktywów

Loans and advances to customers
and finance lease receivables

47 952,4

43 833,1

9,4%

Financial instruments

12 105,3

10 691,1

13,2%

Amounts receivable from banks and financial institutions

1 379,8

2 104,8

-34,4%

Other assets

2 179,5

1 855,8

17,4%

63 617,0

58 484,8

8,8%

481,3

658,0

-26,9%

51 486,4

50 185,4

2,6%

Liabilities due to issue of debt securities

3 158,4

1 966,0

60,7%

Other liabilities

3 710,4

1 316,8

181,8%

Total liabilities

58 836,5

54 126,2

8,7%

4 780,5

4 358,6

9,7%

63 617,0

58 484,8

8,8%

TOTAL ASSETS

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY

LIABILITIES AND EQUITY

Zobowiązania

Liabilities
481,3

658,0

-26,9%

51 486,4

50 185,4

2,6%

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych

3 158,4

1 966,0

60,7%

Inne zobowiązania

3 710,4

1 316,8

181,8%

Suma zobowiązań

58 836,5

54 126,2

8,7%

4 780,5

4 358,6

9,7%

63 617,0

58 484,8

8,8%

Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania wobec klientów

Kapitał własny ogółem

Suma zobowiązań i kapitału własnego

Derivative financial instruments
Amounts due to customers

Total equity

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

W W W . R A P O R T R O C Z N Y 20 1 3. P L
E L E K T R O N I C Z N A W E R SJA R A P O R T U
E L E CT R O N I C A N N U A L R E P O R T D OW N LOA D

GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ PRZY ULICY PRZYOKOPOWEJ 33, 01-208 WARSZAWA, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM 0000304735 PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS, NIP 1080004850, REGON 141334039,
WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO WYNOSI 2.650.143.319,00 ZŁOTYCH (WPŁACONY W CAŁOŚCI).
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