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R ok 2016 był szczególny, zarówno w skali Getin 

Noble Banku, jak i całego sektora bankowego 

w Polsce. Trudne warunki rynkowe sprawiły, iż mu-

sieliśmy mierzyć się z dodatkowymi wyzwaniami. 

Jednak dzięki determinacji i strategicznym decyzjom 

udało nam się znacząco wzmocnić pozycję kapitałową 

Banku oraz uczynić postępy w budowie stabilnych i po-

wtarzalnych źródeł przychodu. Jestem przekonany, iż 

osiągnięcia minionego roku przybliżają nas do stwo-

rzenia jeszcze bardziej relacyjnej instytucji finansowej.

Początek ubiegłego roku był ważnym momen-

tem w historii spółki. W I kwartale 2016 ogłosiliśmy 

nową Strategię na lata 2016-2018. Przyjęty plan zakła-

da kontynuację działań zainicjowanych w ramach Ge-

tin UP, które stanowią podstawy dalszej transformacji 

Banku. Wnioski z ostatnich trzech lat pracy pozwoliły 

nam nie tylko podsumować osiągnięcia, ale także wy-

znaczyć obszary wymagające więcej uwagi i na nich 

koncentrować swoje działania. 

 Pozytywnie oceniam zmiany, które zachodzą 

w Getin Noble Banku. Sukcesy, takie jak m.in. zwycię-

stwo w rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka”, do-

wodzą, że zmierzamy w dobrym kierunku. Najbardziej 

jednak cieszy fakt, iż także klienci dostrzegają rezultaty 

przeprowadzanej transformacji. To ich pozytywne opi-

nie sprawiają, że już wkrótce nasza wizja Banku, z któ-

rego możemy być dumni, stanie się rzeczywistością. 

 Rok 2016 zakończyliśmy także zmianą u sterów 

Getin Noble Banku. Chciałbym wyrazić osobiste podzię-

kowanie dla Krzysztofa Rosińskiego, który odegrał waż-

ną rolę w rozwoju i umacnianiu pozycji naszej instytucji, 

pełniąc funkcję Prezesa Banku przez siedem ostatnich lat.

 Dziękuję wszystkim, którzy nie tylko wierzą 

w sukces GNB, ale poprzez swoją codzienną pracę i za-

angażowanie przybliżają nas do realizacji założonych 

celów. Obserwując Wasze nastawienie, ze spokojem 

patrzę w przyszłość i wierzę, że kolejne lata przyniosą 

nowe sukcesy i kolejne zwycięstwa. 

Z poważaniem

dr Leszek Czarnecki
Przewodniczący Rady Nadzorczej

T he year 2016 was special, both on the scale of 

Getin Noble Bank and the scale of the entire 

banking sector in Poland. We had to face additional 

challenges because of tough conditions. Yet, our deter-

mination and strategic decisions helped to substantial-

ly enhance the bank’s capital position and to move on 

with building stable and sustainable income resources. 

I believe that our achievements of the last year bring 

us closer to creating an even more relation-oriented 

financial institution.

 The beginning of the last year was a pivotal 

moment in the company’s history. In Q1 2016, we an-

nounced a new strategy for 2016-2018. The plan as-

sumes the continuation of the Getin UP strategy that 

constitutes the foundation for further bank transfor-

mation. The conclusion, that we had come to in the 

last three years helped us not only sum up our achie-

vements, but also indicated the areas that need more 

attention and where we need to focus. 

 I value the changes, that Getin Noble Bank is 

undergoing, positively. The successes such as the first 

place in the Newsweek’s Friendly Bank ranking prove 

that we are sailing in the right direction. Yet, the most 

pleasing is the fact, that our clients already notice the 

transformation results. It is their positive opinions 

that are making the vision of our bank, which we are 

so proud of, become reality. 

 The year 2016 also brought about changes at 

the bank’s helm. I would like to personally thank  

Mr Krzysztof Rosiński, who as the CEO played for the 

last seven years an important role in the development 

and enhancement of the position of our bank.

 I would like to thank all who not only believe in 

the success of GNB, but with their everyday work and 

commitment are also bringing us closer to accompli-

shing our goals. Seeing your approach, I am confiden-

tly looking to the future and I strongly believe, that the 

coming years will bring new successes and victories.

Yours sincerely,
dr Leszek Czarnecki
Chairman of the Supervisory Board  
President of the Management Board

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ
LETTER FROM THE CHAIRMAN 
OF THE SUPERVISORY BOARD

Szanowni Akcjonariusze, 
Pracownicy, Przyjaciele,
Dear Shareholders, Employees, and Friends,
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L ast year was a pivotal moment in our bank’s 

history. In spite of the difficulties and chal-

lenges encountered by the entire financial sector in 

Poland, we doggedly pursued the goals of our new 

strategy. We managed to build a stable capital base 

and succeeded in improving our customer service. 

The changes that our organisation underwent recent-

ly were the necessary step in the process of building 

a bank, that we can be proud of.

Getin Noble Bank can pride itself on accom-

plishing historically the most robust capital ratios 

that fully comply with the Polish Financial Super-

vision Authority’s requirements. Having reached 

a stable capital position, we still spare no effort to 

prepare our institution to meet the possible new capi-

tal requirements regulations. Keeping a robust capital 

U biegły rok był bardzo ważny w historii naszego 

Banku. Mimo trudności i wyzwań, które sta-

nęły przed całym sektorem finansowym w Polsce, 

z pełną determinacją realizowaliśmy założenia nowej 

Strategii. Za nami ważny etap budowy stabilnej bazy 

kapitałowej oraz sukcesy w zakresie poprawy jakości 

obsługi. Zmiany, które w ostatnim czasie zachodziły 

w naszej organizacji, były koniecznym krokiem w bu-

dowie Banku, z którego możemy być dumni.

Współczynniki kapitałowe Getin Noble Banku 

są na najwyższych historycznie poziomach oraz  speł-

niają wymogi Komisji Nadzoru Finansowego. Mimo 

stabilnej pozycji kapitałowej nadal prowadzimy prace, 

których celem jest przygotowanie naszej instytucji do 

ewentualnych nowych regulacji w zakresie wymogów 

kapitałowych. Utrzymanie solidnej bazy kapitałowej 

Z wyrazami szacunku, 

Artur Klimczak
p.o. Prezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A.

Yours faithfully, 

Artur Klimczak
Acting President of the Management
Board Getin Noble Bank S. A.

base and liquidity position is particularly important 

in a view of challenges that the entire banking sector 

faces in Poland. 

Implemented since Q1 2016, the new bank’s 

strategy reflects the Polish Financial Supervision Au-

thority’s plan for permanent profitability improve-

ment. It assumes to increase the shareholders’ value 

based on stable and sustainable proceeds.

 While implementing the strategy, in the near-

est quarters we will focus on the further reduction 

of the cost of financing and improving interest and 
commission income. We will also focus on further 

expansion and enhancing strategic business lines. 

Recent quarters saw intensive efforts to im-

prove our customer service. The changes, that we 

implemented throughout the bank’s organisation, 

have already brought the first effects and have been 

audited by independent auditors. In the 15th edition 

of the Newsweek’s ranking, which is the touchstone 

of the quality banking services in Poland, Getin Noble 

Bank for the first time in its history won the lead-

er’s position in the most renowned category – Bank 

for Kowalski. The bank also won appreciation in the 

Internet Banking category. This undoubted success 

confirms our aspirations to build a relation bank, that 

we will be proud of.

On behalf of all the members of the Manage-

ment Board, I would like to thank all the employees 

for their solid work for Getin Noble Bank. Without 

your commitment, the changes in our organisation 

would not have been possible. I would also like to 

thank our partners and shareholders for their un-

changing trust and inspiration to pursue ambitious 

and challenging business goals. 

oraz silnej pozycji płynnościowej jest szczególnie waż-

ne wobec wyzwań, które stoją przed całym sektorem 

bankowym w Polsce. 

Realizowana od I kwartału 2016 roku nowa Stra-

tegia Banku jest tożsama z zaakceptowanym przez 

KNF „Planem trwałej poprawy rentowności”. Zakłada 

ona zwiększenie wartości dla akcjonariuszy w oparciu 

o stabilne i powtarzalne źródła przychodów. Zgodnie 

z założeniami Strategii w najbliższych kwartałach 

będziemy skupiać się na dalszym obniżaniu kosztu 

finansowania oraz wzmacnianiu podstawowych przy-

chodów Banku poprzez poprawę wyniku odsetkowe-

go i prowizyjnego. Będziemy także koncentrować się 

na dalszej rozbudowie i wzmacnianiu strategicznych 

linii biznesowych. 

Minione kwartały to okres intensywnych prac 

mających na celu poprawę jakości obsługi klienta. 

Wdrożone zmiany, które objęły swoim zasięgiem cały 

Bank, przyniosły już pierwsze efekty i zostały nieza-

leżnie zaudytowane. W piętnastej edycji rankingu 

„Przyjazny Bank Newsweeka”, który jest najważniej-

szą oceną jakości obsługi bankowej w Polsce, Getin 

Bank po raz pierwszy w swojej historii zajął pozycję 

lidera w najbardziej prestiżowej kategorii „Bank dla 

Kowalskiego”. Bank znalazł się również na podium 

w kategorii „Bankowość internetowa”. Ten niewąt-

pliwy sukces potwierdza nasze aspiracje w zakresie 

budowy banku relacyjnego, z którego będziemy mogli 

być dumni.

W imieniu całego Zarządu chciałbym podzię-

kować wszystkim Pracownikom za rzetelną pracę na 

rzecz Getin Noble Banku. Bez Waszego zaangażowania 

pozytywne zmiany, które zachodzą w naszej organi-

zacji, nie byłyby możliwe. Podziękowania kieruję rów-

nież na ręce naszych Partnerów i Akcjonariuszy, którzy 

niezmiennie obdarzają nas zaufaniem i motywują do 

podejmowania ambitnych wyzwań biznesowych.

LIST PREZESA ZARZĄDU
LETTER FROM THE PRESIDENT
OF THE MANAGEMENT BOARD

Szanowni Państwo,
Dear Sir or Madam,



SUMMARY OF THE YEAR  

Podsumowanie roku 2016 

Getin Noble Bank realizuje nową, ogłoszoną w marcu 2016 roku, 
Strategię na lata 2016-2018. Zakłada ona kontynuację zmian zachodzących 
w organizacji i budowę rentownego i efektywnego banku uniwersalnego 
o powtarzalnych źródłach dochodów.

Getin Noble Bank is implementing a new strategy for 2016-2018, that 
was announced in March 2016. It assumes the continuation of the bank’s 
transformation and building a profitable and efficient universal bank re-
lying on sustainable income sources.

SUMMARY OF THE YEAR  
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W ramach realizowanej Strategii, Bank konty-

nuuje działania w celu wzmocnienia podstawowych, 

stabilnych źródeł dochodu. W minionym roku skonso-

lidowany wynik odsetkowy osiągnął poziom 1,3 mld 

złotych, co oznacza wzrost o 10% w ujęciu rok do roku. 

Natomiast w samym IV kwartale wyniósł on 338,8 mln 

złotych i wzrósł o 3% względem poprzedniego kwarta-

łu. Bank realizuje politykę obniżania kosztu finanso-

wania. Koszty odsetkowe zmniejszyły się w większym 

stopniu niż spadek przychodów odsetkowych, wywo-

łany zmianą modelu biznesowego i obniżeniem RWA. 

Tym samym, spadek kosztów odsetkowych o 375 mln 

złotych przyczynił się do wyraźnej poprawy wyniku 

odsetkowego, pomimo spadku przychodów odsetko-

wych o 254 mln złotych. Od końca 2014 roku koszt de-

pozytów spadł o 119 p.b., a w samym 2016 roku oprocen-

towanie depozytów zmniejszyło się o kolejnych 46 p.b. 

Dodatkowo Bank odnotowuje systematyczny wzrost 

środków na rachunkach bieżących i kontach oszczęd-

nościowych. Od początku ubiegłego roku ich saldo 

wzrosło o 1,4 mld złotych a ich udział w depozytach 

ogółem osiągnął poziom 20%. Jednocześnie, kwartalny 

wynik prowizyjny Grupy wyniósł 36,7 mln złotych i był 

o 26,8% wyższy w ujęciu kwartał do kwartału. 

Bank kontynuuje politykę budowy bezpiecznej 

struktury aktywów i pasywów. Na koniec 2016 roku 

saldo kredytów Grupy Getin Noble Bank wynosiło 46,7 

mld złotych, a saldo depozytów  53,0 mld złotych. Dzię-

ki temu, Bank utrzymuje silną pozycję płynnościową 

Since the launch of its new strategy, the bank 

has spared no effort to consistently enhance its 

core sustainable income sources. In 2016, the con-

solidated net interest income increased by 10% 

compared to the previous year, to PLN 1.3 billion. 

It is noteworthy that only in Q4 it increased 3% 

q/q reaching PLN 338.8 million. The bank is pur-

suing a policy of reducing its financing costs. The 

interest expense decreased more than the interest 

income, which was caused by changes to the bank 

business model and the reduction of RWA. Hence, 

the reduction of the interest expense by PLN 375 

million translated to a considerable improvement 

of the net interest income in spite of a PLN 254 

million decrease in the reported interest income. 

Since the end of 2014, the cost of deposits had de-

creased by 119 b.p., and in 2016 only, deposit inte-

rest rates decreased by another 46 b.p. In spite of 

decreases in the offered interest rates, the bank 

recorded a constantly increasing balance on cur-

rent and savings accounts. Since the beginning of 

the year, deposits on current and savings accounts 

grew to PLN 1.4 billion, and presently constitute 

20% of all deposits. At the same time, the Group’s 

quarterly net commission income totalled PLN 

36.7, growing by 26% q/q. 

Getin Noble Bank continues to pursue the po-

licy of building a safe structure of assets and liabili-

PODSUMOWANIE ROKU 2016
SUMMARY OF THE YEAR

Wysoka skuteczność  w obniżaniu kosztu finansowania
High effectiveness in reducing the costs of financing

Narastająco Progressively Kwartalnie Quarterly

Koszty odsetkowe / średnie pasywa odsetkowe | The interest expense / The average interest liabilities
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TRWAŁA POPRAWA
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BANKU RELACYJNEGO

Obecnie GNB realizuje nową, ogłoszoną 
w marcu 2016 roku, Strategię na lata 2016-2018. 
Zakłada ona kontynuację transformacji Banku, 
zainicjowaną w ramach Strategii Getin Up. Ce-
lem działań jest budowa rentownego i efektyw-
nego banku uniwersalnego o powtarzalnych 
źródłach dochodów. Aspiracją Zarządu jest dal-
sze obniżanie kosztu finansowania, zwiększenie 
intensywności relacji z klientami oraz wzrost 
efektywności operacyjnej.

G etin Noble Bank jest ósmym największym 

bankiem komercyjnym w Polsce o sumie bilan-

sowej 66,9 mld złotych i funduszach własnych Grupy 

na poziomie 6,3 mld złotych. W IV kwartale 2016 roku 

Grupa Getin Noble Bank wypracowała zysk netto na 

poziomie 2,9 mln złotych. Roczny jednostkowy zysk 

netto wyniósł 109,0 mlnzłotych, natomiast skonsoli-

dowany – 38,6 mln złotych. Odnotowane wyniki są 

zgodne z prognozowanymi w planie trwałej poprawy 

rentowności. Na koniec 2016 roku współczynniki kapi-

tałowe Getin Noble Banku osiągnęły poziom powyżej 

progów wyznaczonych przez Komisję Nadzoru Finan-

sowego i spełniają nowe, dodatkowe narzuty kapita-

łowe dla innych instytucji o znaczeniu systemowym. 

W ith assets worth PLN 66.9 billion and equity 

of PLN 6.3 billion, Getin Noble Bank Group 

is the eighth largest commercial bank in Poland. In 

Q4 2016, Getin Noble Bank Group generated a net pro-

fit of PLN 2.9 million, in which the annual stand-alone 

net profit amounted to PLN 109 million, and the con-

solidated to PLN -38.6 million. The reported results 

comply with the forecasts included in the plan for 

permanent profitability improvement. As at the end 

of 2016, Getin Noble Bank reached capital ratios that 

topped the thresholds required by the Polish Finan-

cial Supervision Authority, and now it complies with 

the new, additional capital requirements imposed on 

other systemically important financial institutions. 

BUILDING RELATIONSHIP BANKING  
FOR PERMANENT IMPROVEMENT  

OF PROFITABILITY 

Presently, Getin Noble Bank is implemen-
ting a new strategy for 2016-2018 that was an-
nounced in March 2016. It assumes the conti-
nuation of the bank’s transformation initiated 
by the Getin Up strategy. The new strategy 
aims at building a profitable and efficient uni-
versal bank relying on sustainable income so-
urces. It is the Management Board’s aspiration 
to further reduce the bank’s costs of financing 
while stimulating its relationships with clients 
and increasing its operating efficiency. 
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z jednym z najlepszych na rynku wskaźników kre-

dytów do depozytów na poziomie 88%. Zmniejsze-

nie salda kredytowego o 3 mld złotych w 2016 roku 

jest elementem realizacji strategicznych działań po 

stronie sprzedaży oraz optymalizacji wskaźników 

kapitałowych. W tym czasie saldo kredytów hipo-

tecznych zmniejszyło się o 1,5 mld złotych. 
Getin Noble Bank koncentruje się na rozbu-

dowie i wzmacnianiu strategicznych linii bizneso-

wych. Mimo dużej konkurencji niezmiennie zajmuje 

silną pozycję lidera na rynku finansowania Automo-

tive. Zgodnie z przyjętą Strategią Bank kontynuuje 

ścisłą współpracę z Getin Leasing – strategicznym 

partnerem w zakresie pośrednictwa w sprzedaży 

kredytów samochodowych. Spółki współpracują 

również w zakresie wykupu wierzytelności z ty-

tułu zawartych umów leasingowych. Bank rozwija 

także sieć pośredników oraz nawiązuje współpracę 

z wiodącymi producentami i dystrybutorami pojaz-

dów w Polsce. 

Na koniec 2016 roku całkowite saldo wyemito-

wanego przez Getin Noble Bank długu podporząd-

kowanego wyniosło 2,4 mld złotych. W ubiegłym 

roku Bank wyemitował obligacje podporządkowane 

o wartości 340 mln złotych, z czego 120 mln złotych 

w IV kwartale 2016. 

W piętnastej edycji rankingu „Przyjazny Bank 

Newsweeka”, który jest najważniejszą oceną jakości 

obsługi bankowej w Polsce, Getin Bank zajął pierwsze 

miejsce. Zdobył je w najbardziej prestiżowej kategorii 

„Bank dla Kowalskiego”. Getin Bank znalazł się rów-

nież na podium w kategorii „Bankowość internetowa”. 

Ranking powstaje w oparciu o badanie tajemniczego 

klienta, realizowane przez audytorów firmy badaw-

czej Millward Brown. Podstawą oceny jest jakość ob-

sługi, funkcjonalność i dostępność usług oraz ogólne 

wrażenia z kontaktu z daną instytucją finansową. 

Sukces banku jest efektem zrealizowanych w 2016 

roku inicjatyw strategicznych w zakresie m.in. seg-

mentacji klientów, optymalizacji procesów i procedur, 

wprowadzeniu nowych standardów obsługi w od-

działach i call center, rozwoju bankowości interneto-

wej i mobilnej oraz optymalizacji kluczowych obsza-

rów odpowiedzialnych za komunikację z klientami. 

ties. At the end 2016, the bank’s balance of loans 

totalled PLN 46.7 billion, and the balance of de-

posits – PLN 53 billion, which translates to the 

bank’s strong liquidity position, with one of the 

best L/D ratios in the market at 88%. Cutting the 
balance of loans by PLN 3 billion, including mort-

gage loans by PLN 1.5 billion, is an element of 

the sales strategy and optimising capital ratios.  

Getin Noble Bank focuses on further expan-

sion and enhancing its strategic business lines. 

In spite of considerable competition, the bank 

keeps its leader’s position in the automotive fi-

nance market. Along with its strategy, the bank 

closely cooperates with Getin Leasing, the strate-

gic partner in car loans sale. The companies also 

cooperate in trading lease payment receivables. 

The bank is expanding its network of agents and 

initiates cooperation with leading automotive 

manufacturers and distributors in Poland. 

As at the end of 2016, the balance of the 

subordinate debt issued by Getin Noble Bank 

totalled PLN 2.4 billion. In the previous year, 

the bank issued subordinate bonds worth  

PLN 340 million, including 120 million issued  

in Q4 2016.

Getin Noble Bank took first place in the fi-

fteenth edition of the Newsweek’s Friendly Bank 

ranking, which is the touchstone of the quality 

of banking services in Poland. It won in the most 

prestigious category Bank for Kowalski, and was 

also appreciated in the Internet Bank category. 

The ranking is based on mystery client research 

organised by Millward Brown auditors. The eva-

luation criteria include the quality of customer 

services, availability of services and the overall 

impression from the contact with an institution. 

The bank’s success is the result of strategic initia-

tives effectuated in 2016, such as client segmen-

tation, optimisation of processes and procedures, 

implementation of new standards in customer se-

rvice in the Call Centre, developing Internet and 

mobile banking and the optimisation of key areas 

responsible for communication with clients.

Spadek kosztu depozytów w (pp) | Decreasing cost of deposits (pp) 
Oprocentowanie portfela depozytów w GNB | Interest rate deposit portfolio in GNB

Udział depozytów bieżących w saldzie depozytowym
Share of current deposits in total deposits
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Oprocentowanie depozytów Klientów spadło w 2016 o 47 p.b.
Nadal wysokie tempo spadku oprocentowania w 2017 r. 

Interest rate Clients’ deposits decreased by 47 bps in 2016
Still high dynamic in cost of deposits reduction in 2017
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Środki na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych | Funds in current accounts and savings accounts

7,0%

9,0%

11,0%

13,0%

15,0%

17,0%

19,0%

21,0%

IIX 2012 IV 2013 XI 2013 VI 2014 XII 2014 VI 2015 XII 2015 VI 2016 XII 2016

Koszty odsetkowe w 2016 o 375 mln PLN / 21% niższe niż w 2015

Interest expenses in 2016 lower by PLN 375 m / 21% vs 2015

-119 pb 

198 pb

317 pb

9,3%

19,6%

+ 5,7 mld PLN
+ 5.7 billion PLN



Osiągnięcia Grupy
ACHIEVEMENTS OF THE GROUP

PRZYJAZNY BANK NEWSWEEKA
I miejsce w rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka”, który jest najważniejszą 

oceną jakości obsługi bankowej w Polsce. Getin Bank zwyciężył w najbardziej 

prestiżowej kategorii „Bank dla Kowalskiego” i znalazł się na podium w kate-

gorii „Bankowość internetowa”. 

NEWSWEEK’S FRIENDLY BANK 
First place in the Newsweek’s ranking is the touchstone of the quality of 

banking services in Poland. Getin Bank won in the most renowned category 

Bank for Kowalski and took third in the Internet Banking category. 



1616 1717

PERŁA POLSKIEJ GOSPODARKI 
Nagroda przyznana przez redakcję magazynu eko-

nomicznego Polish Market, we współpracy ze Szkołą 

Główną Handlową w Warszawie. Kapituła konkursu 

doceniła stabilną pozycję rynkową i dobrą perspek-

tywę rozwoju Banku.

PRZYJAZNY DEWELOPEROM
Zwycięstwo w rankingu banków kredytujących in-

westycyjne przedsięwzięcia mieszkaniowe, opraco-

wanym przez Polski Związek Firm Deweloperskich. 

Zestawienie powstało na podstawie ankiet przepro-

wadzonych wśród firm członkowskich PZFD, które 

oceniały banki pod względem współpracy w zakre-

sie finansowania i obsługi. Bank już po raz czwarty 

z rzędu zajął pierwsze miejsce na podium rankingu.

5 GWIAZDEK FORBES’A
Przyznane dla Noble Banku w prestiżowym ratingu 

ofert private bankingu, opracowanym przez miesięcz-

nik Forbes. Na ocenę składa się dokładna analiza pro-

duktów i usług, ze szczególnym naciskiem na ofertę 

inwestycyjną, a także usługi dodatkowe i innowacje. 

COMPERIA STARS 2016
Oferta kredytu gotówkowego „Darmowy kredyt” zo-

stała uznana za najlepszy produkt w swojej kategorii 

rynkowej. „Comperia Stars 2016” przyznano bankom, 

których produkty okazały się najlepsze w najwięk-

szej liczbie comiesięcznych rankingów. Zestawienia 

przygotowano na podstawie ankiet przeprowadza-

nych wśród członków zrzeszenia klientów banków.

OSIĄGNIĘCIA GRUPY
ACHIVEMENTS OF THE GROUP

PEARL OF THE POLISH ECONOMY
Pearl of the Polish Economy was awarded by Po-

lish Market magazine in cooperation with the 

Warsaw School of Economics. The award commit-

tee appreciated the bank’s stable market position 

and good growth perspective.

FRIENDLY TO REAL ESTATE DEVELOPERS
Winner in the ranking of the banks that finance 

construction projects organised by the Association 

of Polish Real Estate Developers. The rating was 

based on surveys carried out among the members 

of the Association of Polish Real Estate Developers 

that evaluated their cooperation with banks. For 

the fourth year in a row, the bank won first place 

in the ranking.

FORBES’ FIVE STARS
Awarded to Noble Bank in a prestigious private 

banking ranking prepared by Forbes. The ranking 

evaluates the products and services with a parti-

cular emphasis on investment products and extra 

services and innovations. 

COMPERIA STARS 2016
Our products Free Loan was appreciated as the best 

product in the market in its category. Comperia 

Stars 2016 awards went to banks whose products 

were assessed as the best in most monthly ran-

kings. Reviews were prepared on the basis of su-

rveys carried out among the members of the asso-

ciation of banks clients.

2

 3

 1     3     PRZYJAZNY BANK NEWSWEEKA                        
                        NEWSWEEK’S FRIENDLY BANK

2     5 GWIAZDEK FORBES’A
            FORBES’ FIVE STARS

PRZYJAZNY BANK NEWSWEEKA
I miejsce w rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka”, 

który jest najważniejszą oceną jakości obsługi ban-

kowej w Polsce. Getin Bank zwyciężył w najbardziej 

prestiżowej kategorii „Bank dla Kowalskiego” i znalazł 

się na podium w kategorii „Bankowość internetowa”. 

Ranking powstaje w oparciu o badanie tajemniczego

klienta. Oceniając bankowość tradycyjną, eksperci 

docenili uprzejmość, zaangażowanie i kompetencje 

doradców oraz skuteczność przeprowadzania podsta-

wowych operacji. Ten wynik wynik jest potwierdze-

niem skuteczności działań banku w zakresie poprawy 

jakości obsługi klientów.

NEWSWEEK’S FRIENDLY BANK
First place in the Newsweek’s Friendly Bank ran-

king is the touchstone of the quality of banking 

services in Poland. Getin Bank won in the most 

renowned category Bank for Kowalski and took 

third place in the Internet Banking category. The 

ranking is based on mystery client research that 

evaluates such aspects as the politeness, commit-

ment and competence of consultants as well as 

the effectiveness of core operations. The audit re-

sult confirms that the bank’s efforts to improve 

customer service have been rewarded.

1
NAGRODY I ZWYCIĘSTWA W PRESTIŻOWYCH RANKINGACH  

POTWIERDZAJĄ ROSNĄCĄ POZYCJĘ RYNKOWĄ BANKU, WYSOKĄ JAKOŚĆ  
OBSŁUGI KLIENTA ORAZ SZEROKĄ OFERTĘ PRODUKTÓW I USŁUG DODATKOWYCH.

AWARDS AND WINNERS IN THE PRESTIGIOUS RANKINGS CONFIRMS  
THE BANK’S GROWING MARKET POSITION, HIGH QUALITY OF CUSTOMER  

SERVICE AND WIDE OFFER OF PRODUCTS AND EXTRA SERVICES.



Trwałe umacnianie 
pozycji kapitałowej

THE PERMANENT STRENGTHENING 
OF THE CAPITAL POSITION

Współczynnik adekwatności kapitałowej Banku na poziomie 
15,7%, najwyżej w historii

The consolidated capital adequacy ratio (CAR) of the Bank  
amounted to 15.7%, the highest historical level.
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Z godnie z realizowaną Strategią, nadrzędnym 

celem Zarządu na rok 2016 było umocnienie 

pozycji kapitałowej Banku, zgodnie z zaleceniami 

Komisji Nadzoru Finansowego. Wśród podjętych 

działań, zmierzających do optymalizacji współ-

czynników kapitałowych, można wymienić opty-

malizację portfela kredytowego i leasingowego 

oraz strategiczne transakcje sprzedaży akcji spółek 

zależnych.  

Na koniec 2016 roku skonsolidowany współ-

czynnik wypłacalności CAR Getin Noble Banku 

osiągnął poziom 15,7%, co oznacza wzrost o 1,4 p.p. 

w ujęciu rok do roku. Z kolei współczynnik CET1 

na koniec IV kwartału wynosił 12,3% (+1,2 p.p. r/r). 

Osiągnięte na koniec minionego roku współ-

czynniki kapitałowe Getin Noble Banku były po-

wyżej progów wyznaczonych przez Komisję Nad-

zoru Finansowego i spełniają nowe, dodatkowe 

narzuty kapitałowe dla innych instytucji o zna-

czeniu systemowym.

A ccording to our strategy, the ultimate goal 

for the Management Board for 2016 was to 

enhance the bank’s capital position, as required 

by the Polish Financial Supervision Authority. 

The efforts that we made to optimise the capital 

ratios included loan and lease portfolio optimisa-

tion and strategic transactions of selling shares 

in subsidiaries.  

At the end of 2016, Getin Noble Bank’s con-

solidated capital adequacy ratio (CAR) increased 

by 1.4 p.p. compared to the previous year, to 

15.7%, whereas the CET1 ratio at the end of Q4 

stood at 12.3% (+1.2 p.p. y/y). 

The capital ratios accomplished by Getin 

Noble Bank by the end of the year topped the 

thresholds required by the Polish Financial Su-

pervision Authority and they comply with the 

new, additional capital requirements for other 

systemically important financial institutions.

Skonsolidowany współczynnik CAR w latach 2011-2016
The consolidated CAR ratio in 2011-2016

9,9% 12,2% 12,4% 13,1% 14,3% 15,7%

2011 2012 2013 2014 2015 2016
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CSR BIZNES SPOŁECZNIE 
ODPOWIEDZIALNY
CSR Corporate social responsibility

G etin Noble Bank aktywnie angażuje swoich 

pracowników w akcje prospołeczne w ramach 

społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Jedną 

z takich inicjatyw jest cykliczna impreza Bieg Fair 

Play. W tegorocznej edycji, która odbyła się w Ka-

towicach, wzięło udział ponad 1800 pracowników 

i przyjaciół Getin Noble Banku. Impreza miała cel 

charytatywny – dzięki niej przekazano 20 tysięcy 

złotych na leczenie i rehabilitację Dawida, syna pra-

cownicy Getin Noble Banku. Promowanie zdrowego 

trybu życia oraz sportu to idea, która towarzyszy 

również oficjalnej Reprezentacji Biegowej Getin No-

ble Banku. Jej skład tworzy ponad 100 osób, biorą-

cych udział w największych imprezach biegowych 

w Polsce. 

W 2016 roku pracownicy Banku po raz kolejny 

zaangażowali się w akcję honorowego krwiodawstwa, 

Getin Crew, połączoną z rejestracją dawców szpiku. 

Zbiórka krwi, realizowana we współpracy z Regio-

nalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, 

odbyła się równolegle w trzech centralach Banku – we 

Wrocławiu, Katowicach i Warszawie. 

W 2016 roku kalendarz działań społecznych 

Getin Noble Bank został także poszerzony o nową 

inicjatywę – „Zostań św. Mikołajem”. Włączając się 

w akcję, pracownicy Banku przygotowali ponad 

700 paczek świątecznych dla potrzebujących dzie-

ci z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych w całej 

Polsce. W ramach corocznych inicjatyw,  pracownicy 

Banku już po raz czwarty zorganizowali także zbiórki 

na rzecz lokalnych schronisk dla zwierząt. 

G etin Noble Bank encourages its employees 

to engage in several CSR projects, such as 

the annual Fair Play Run. In 2016, the event took 

place in Katowice, where over 1,800 employees 

and friends of Getin Noble Bank ran for charity.  

The funds from the event totalled PLN 20,000 and 

were earmarked for the rehabilitation of Dawid, 

the son of one of the bank’s employees. The pro-

motion of a healthy lifestyle and sports is the idea 

that also motivates the official Getin Noble Bank 

Running Team that consists of over 100 employees 

who start in major running events in Poland. 

In 2016, our employees once more had an op-

portunity to engage in the voluntary blood dona-

tion project called Getin Crew, where participants 

may also register as bone marrow donors. The blo-

od donation event was organised in cooperation 

with the regional blood service agencies in three 

bank’s units in Wrocław, Katowice and Warsaw. 

In 2016, our calendar of CSR events was enri-

ched by a new project You too can be Santa Clause 

where the bank employees managed to prepare 

over 700 Christmas presents for children from 

foster centres in Poland. The CSR’s other projects 

include a charity collection for local animal shel-

ters. Our employees participated in it for the fo-

urth time. 
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F undacja Noble, wcześniej Fundacja Oxford No-
ble, została oficjalnie powołana w październiku 

2012 r. przez dra Leszka Czarneckiego. Osią aktyw-
ności Fundacji od początku jej istnienia jest idea pro-
mowania na świecie wiedzy o Polsce współczesnej 
jako dynamicznym, nowoczesnym kraju, poważnym 
graczu w europejskiej gospodarce, kulturze i polity-
ce. Podstawową płaszczyzną działania jest wspiera-
nie aktywności akademickich i studiów o Polsce na 
wiodących uczelniach za granicą.

W pierwszym etapie Fundacja powołała w 2012 
roku Program Studiów o Współczesnej Polsce na 
Uniwersytecie Oxfordzkim. W latach 2013-2016 
w tworzenie Studiów zaangażowani byli wybitni 
przedstawiciele międzynarodowego świata nauki 
oraz wielkie autorytety polskiego 20-lecia wolności: 
po stronie Oxfordu, m.in. związani z St. Antony’s Col-
lege: prof. Timothy Garton Ash, prof. em. Norman 
Davies oraz prof. Margaret MacMillan, Warden St. 
Antony’s College. Honorowymi patronami Programu 
zostali śp. Premier Tadeusz Mazowiecki, postać sym-
boliczna dla sukcesu polskich przemian, oraz prof. 
em. Zbigniew Pełczyński, wybitny polski profesor 
Uniwersytetu Oxfordzkiego, przez lata wspierający 
studiujących tam Polaków. W ramach inicjatywy 
zrealizowano szereg wydarzeń adresowanych do 
międzynarodowej publiczności. Ich tematyka oscy-
lowała wokół zagadnień państwowości, polityki za-
granicznej, kultury, współczesnych problemów bez-
pieczeństwa, a także stojących przed UE i regionem 
wyzwań dialogu politycznego. 

T he Noble Foundation, previously Oxford No-
ble Foundation, was officially established in 

October 2012 by Dr Leszek Czarnecki. Since the 
beginning of its existence, the Foundation’s acti-
vity has pivoted on the promotion of knowledge 
on modern Poland in the world as a dynamically 
growing, modern country, so that it was perceived 
as a major player in economy, culture and politics. 
The Foundation’s core activities support academic 
projects and Polish studies at the most renowned 
universities abroad.

In the first stage in 2012, the Foundation laun-
ched the Contemporary Polish Studies Programme 
at the Oxford University. In 2013-2016, the Program-
me won eminent ambassadors from the internatio-
nal world of science and recognised Polish authori-
ties of the twenty years of regained independence, 
including from the Oxford University side: Professor 
Timothy Garton Ash, Professor Norman Davies and 
Professor Margaret MacMillan, Warden of St. An-
thony’s College. The Programme’s honorary patrons 
included the late Tadeusz Mazowiecki, the former 
prime minister and symbol of the twenty years of 
transformations and Professor Zbigniew Pełczyń-
ski, a reputable Polish professor at the University 
of Oxford who has been supporting Polish students 
at Oxford for years. The Programme hosted several 
events addressed to international audiences. Their 
topics oscillated between state, foreign policy and 
contemporary security issues as well as challenges 
that the EU and the region is facing. 

PROGRAM STUDIÓW 
O WSPÓŁCZESNEJ POLSCE
CONTEMPORARY POLISH STUDIES PROGRAMME

Program studiów 
o współczesnej Polsce
Contemporary Polish Studies Programme
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THE NEXT STEP: OTHER UNIVERSITIES
After three years of its activities at the Oxford 
University, the Noble Foundation decided to make 
another step forward and spread its programme 
to other renowned universities in Great Britain. 
With this view, in spring 2016, the second stage of 
the Contemporary Polish Studies Programme was 
launched. The Foundation announced a grant con-
test for the most interesting scientific projects that 
will promote knowledge on modern Poland among 
international opinion leaders. From the several do-
zen applications filed, the Programme Board chose 
six that represent various universities and a wide 
spectrum of research areas, such as defence, me-
dia, democracy, law or women’s representation. 

The list of projects supported by the Noble 
Foundation:

• Oxford University: Bridges between Poland, 
Great Britain and Europe;

• London School of Economics and Political 
Science (LSE): Future of public media – com-
parative view on Poland

• •Queen’s University Belfast: Free market im-
plementation and development:  conclusions 
on  Poland from the angle of law and compe-
tition policy

• Kings College London: Substantive represen-
tation of women in Poland

• University of York: Undergraduate course mo-
dule and fund for enhancing understanding of 
the contemporary history of Poland.

• Royal Holloway, University of London: NATO 
after the Warsaw Summit in 2016 – British 
and Polish point of view in the context of an 
insecure environment.

The Foundation has also initiated cooperation 
with the School of Slavonic and East European Stu-
dies at the UCL.

The projects carried out at the aforementioned 
universities cover the years 2016-2018. In two cases, 
two Polish universities, namely Collegium Civitas and 

KOLEJNY KROK: NOWE UCZELNIE
Po trzech latach funkcjonowania projektu na Uni-
wersytecie Oxfordzkim, Fundacja Noble zdecydo-
wała się na kolejny krok: rozwinięcie działalności 
na inne wiodące uczelnie w Wielkiej Brytanii. 
W tym celu wiosną 2016 roku uruchomiony został 
drugi etap Programu Studiów o Współczesnej Pol-
sce. Fundacja rozpisała konkurs grantowy na naj-
ciekawsze inicjatywy naukowe, promujące wiedzę 
o Polsce wśród międzynarodowych liderów opinii. 
Spośród kilkudziesięciu zgłoszeń, Rada Programu 
wybrała sześć projektów akademickich reprezen-
tujących różne uczelnie i bardzo szerokie spectrum 
tematów badawczych – m.in. obronność, media, 
demokrację, prawo czy reprezentację kobiet. 
Na liście projektów wspieranych przez Fundację 
Noble znalazły się programy realizowane przez:

• Oxford University - Mosty wiedzy między Pol-
ską, Wielką Brytanią i Europą;

• London School of Economics and Political 
Science (LSE) - Przyszłość mediów publicznych: 
Polska z porównawczego punktu widzenia;

• Queen’s University Belfast - Wprowadzenie 
i rozwój gospodarki wolnorynkowej: Wnioski 
nt. Polski przez pryzmat prawa i polityki kon-
kurencji;

• Kings College London - Substancjalna reprezen-
tacja kobiet w Polsce;

• University of York - Moduł studiów i fundusz 
badań licencjackich wzmacniających zrozumie-
nie współczesnej historii Polski;

• Royal Holloway, University of London - NATO 
po Szczycie Warszawskim w 2016 r.: brytyjsko-
-polski punkt widzenia w kontekście niepew-
nego środowiska bezpieczeństwa.

Fundacja nawiązała również współpracę ze 
School of Slavonic and East European Studies na UCL.

Projekty realizowane na wymienionych uczel-
niach obejmą działania w latach 2016-2018. W przy-
padku dwóch z nich partnerami uczelni brytyjskich 
będą polskie uniwersytety – Collegium Civitas i Uni-

wersytet Warszawski. Zaplanowano bardzo zróż-
nicowane aktywności, m.in. konferencje naukowe, 
wykłady, seminaria, warsztaty z udziałem studentów 
i ekspertów, badania, a także publikacje: książkowe, 
akademickie i w prasie opinii. Większości działań 
towarzyszyć będzie szeroka komunikacja – działa-
nia promocyjne, nagrania video itd. Co ważne, cały 
tworzony w ramach grantów zasób badawczy, me-
rytoryczny i publikacje, zasilać będzie archiwum 
Programu Studiów o Współczesnej Polsce, z którego 
online korzystać będą mogli zainteresowani studenci 
i akademicy na całym świecie, także poza Europą. 

the University of Warsaw, will be partners for British 
universities. Several diverse events have been plan-
ned, such as scientific conferences, lectures, seminars, 
workshops for students and experts, research and pu-
blications of books, academic papers and articles in 
opinion-forming magazines. Most of the events will 
be accompanied with broad communication: promo-
tion, video recordings, etc. What is important, here, is 
that the knowledge base including all the research and 
knowledge resources and publications created within 
grants will be made available to international students 
and research workers, including outside of Europe.

PROGRAM STUDIÓW 
O WSPÓŁCZESNEJ POLSCE
CONTEMPORARY POLISH STUDIES PROGRAMME

3 lata
FUNKCJONOWANIA PROJEKTU  

NA UNIWERSYTECIE OXFORDZKIM. 
Fundacja Noble zdecydowała się na 

rozwinięcie działalności  
na inne wiodące uczelnie  

w Wielkiej Brytanii.

3 years
OF ITS ACTIVITIES AT 

THE OXFORD UNIVERSITY. 
The Noble Foundation decided 

to spread its programmeto other 
renowned universities  

in Great Britain.
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Akcjonariat i struktura grupy

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU BANK POSIADAŁ 42,15% AKCJI OPEN FINANCE S.A. (JEDNOSTKA STOWARZYSZONA)

Stan na 31 grudnia 2016
As of 31 December 2016

AKCJONARIAT I STRUKTURA GRUPY
GROUP’S STRUCTURE AND SHAREHOLDERS

BANK POLSKICH 
INWESTYCJI SA

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

BPI

Marka handlowa Getin Noble Bank 
Trademark of Getin Noble Bank

Marka handlowa Getin Noble Bank 
Trademark of Getin Noble Bank

Group’s structure and shareholders

Akcjonariat i struktura (wg stanu na 31.03.2017),  
zgodnie z wiedzą posiadaną przez Bank

100% - 883 381 106 AKCJI / SHARES

Shareholders (as of 31 March 2017), according to the bank’s knowledge

Dr Leszek Czarnecki
(bezpośrednio i pośrednio)

(directly and indirectly)

55,86%
493 427 620 akcji / shares

Pozostali
Others

32,25%
285 772 486 akcji / shares

Aviva OFE
5,00 %

44 181 000 akcji / shares

Nationale
-Nederlanden OFE

(dawniej: ING OFE)
(previously: ING OFE)

6,79%
60 000 000 akcji / shares

FITCH
16.02.
2017

PERSPEKTYWA 
OUTLOOK

Podmiotu (IDR)
Issuer default rating 
(IDR)

BB- Stabilna
Stable

Krótkoterminowy
Short-term

B

Viability BB-

Rating wsparcia
Support rating

5

Długoterminowy rating  
w skali krajowej
National long-term IDR

BBB- 
 (pol)

Stabilna
Stable

MOODY’S INVESTOR
SERVICE LTD.

17.03.
2015

PERSPEKTYWA
OUTLOOK

Długoterminowy rating
depozytowy
Long-term  
deposit rating

Ba2 Negatywna
Negative

Baseline Credit
Assessment

B1

Adjusted Baseline 
Crediy Assessment

B1

AS OF 31 DECEMBER 2016, GETIN NOBLE BANK HOLD 42,15% SHARES IN OPEN FINANCE S.A. (ASSOCIATE COMPANY)
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Jerzy Pruski
Wiceprezes Zarządu Vice-President of the Management Board

Radosław Stefurak
Członek Zarządu Member of the Management Board

Karol Karolkiewicz
Członek Zarządu Member of the Management Board

Marcin Dec
Członek Zarządu Member of the Management Board

Zarząd
The Management Board

Maciej Szczechura
Członek Zarządu Member of the Management Board

ZARZĄD
THE MANAGEMENT BOARD

Artur Klimczak
Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezes Zarządu
Vice-President of the Management Board, 
acting President of the Management Board

Krzysztof Basiaga
Członek Zarządu Member of the Management Board
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N oble Securities S.A., jeden z pierwszych domów 
maklerskich działających na polskim rynku ka-

pitałowym, jest instytucją oferującą szeroki zakres usług 
w segmencie detalicznym oraz corporate finance. Od 23 
lat stale rozwija swoją ofertę, dostosowując ją do wciąż 
rosnących oczekiwań klientów i dynamicznie zmienia-
jącego się rynku usług finansowych.

W segmencie obligacji korporacyjnych, w którym 

Noble Securities od lat zajmuje bardzo mocną pozycję, 
w minionym roku dom maklerski przeprowadził 49 

emisji obligacji korporacyjnych, pozyskując dla swoich 

klientów ponad 1 mld zł. Wynik ten okazał się być lepszy 

o ponad 10% w stosunku do poprzedniego roku. Warto 

dodać, że dla obligacji, których emisje były przeprowa-

dzone za pośrednictwem Noble Securities, spółka udo-

stępnia usługę rynku wtórnego, umożliwiającą klientom 

dokonywanie transakcji kupna i sprzedaży obligacji poza 

rynkiem zorganizowanym. Usługa obejmuje zarówno 

transakcje na obligacjach zarejestrowanych w KDPW, 

jak również tych, dla których ewidencję prowadzi Noble 

Securities. Średnioroczna wartość obrotów w ramach 

rynku wtórnego przekracza 800 mln zł. 

Systematycznie rozbudowywana jest również 

baza raportów analitycznych, obejmująca najbardziej 

aktualne informacje na temat sytuacji kredytowej spółek 

publicznych, których obligacje oferowane były za po-

średnictwem Noble Securities. 

Aby wspierać klientów w dokonywaniu decyzji 

inwestycyjnych, stale rozwijana jest usługa doradztwa 

inwestycyjnego. W minionym roku, w ramach usługi, 

wypracowana została dodatnia stopa zwrotu Indeksu 

Rekomendacji NS oraz uzyskana została niska zmien-

ność wyników na tle mocno rozchwianego w 2016 roku 

rynku. W odpowiedzi na rosnące oczekiwania klien-

tów, wdrożony został projekt „interAKCJE live” – cykl 

kwartalnych spotkań internetowych z inwestorami, 

klientami i potencjalnymi klientami, podczas których 

analizowane są zachowania głównych indeksów giełd 

światowych oraz polskiej giełdy, a także szczegółowo 

prezentowany jest wynik wypracowany przez Depar-

tament Doradztwa Inwestycyjnego NS.

Dom maklerski realizował również działania ma-

jące na celu dalsze zwiększanie atrakcyjności oferty 

Noble Markets (rynek Forex), dając klientom dostęp do 

nowej platformy transakcyjnej z poziomu przeglądarki 

internetowej – WebTrader MT4. Noble Securities kon-

tynuował działalność edukacyjną poprzez organizację 

cyklów szkoleniowych z doświadczonymi traderami, 

a także zaangażował się w wydanie książki o tema-

tyce inwestycyjnej, wspierając tym samym edukację 

inwestorów. Baza wiedzy, tworzona dzięki dotychcza-

sowym szkoleniom, jest udostępniana zarówno poczat-

kującym, jak i doświadczonym inwestorom w postaci 

webinariów i materiałów edukacyjnych.

Ponadto Noble Securities pośredniczy w transak-

cjach na wszystkich rynkach Towarowej Giełdy Ener-

gii S.A. Swoją aktywność skupia przede wszystkim 

na rynkach gazu ziemnego, energii elektrycznej oraz 

praw majątkowych. W 2016 roku oferta domu makler-

skiego została poszerzona o pośrednictwo na rynku 

instrumentów terminowych na prawa majątkowe do 

świadectw pochodzenia dla energii wytworzonej w od-

nawialnych źródłach energii.

Usługa maklerska, świadczona na rynku towaro-

wym, jest nieustannie rozwijana dzięki wysoko wykwa-

lifikowanemu zespołowi maklerów giełd towarowych 

oraz autorskiej platformie transakcyjnej NS Energy, któ-

rej nową wersję, dostosowaną do rosnących oczekiwań 

klientów oraz zmieniającego się rynku, Noble Securities 

udostępni w pierwszej połowie 2017 roku.

Silna pozycja na rynku
Strong Market Position

N oble Securities S.A., one of the first brokera-
ge houses in the Polish capital market, offers 

a broad range of services both in the retail and cor-
porate finance sectors. For 23 years, Noble Securities 
has been constantly expanding its range of services, 
responding to clients’ expectations and the dynami-
cally changing market of financial services.

In the corporate bonds segment, where Noble Se-

curities has invariably held a very strong position for 

years, in 2016 the company effectuated 49 corporate 

bonds issues, thereby raising over PLN 1 billion for the 

issuers. The result appeared to be 10% better than in 

the previous year. It is noteworthy that for the bonds 

issued through Noble Securities, the company offers 

services in the secondary market where clients can sell 

and purchase bonds outside the regulated market. The 

services cover both transactions for bonds registered in 

the Polish Depository of Securities as well as bonds re-

gistered with Noble Securities. The average annual tur-

nover in the secondary market tops PLN 800 million. 

The company is systematically developing the 

analytical reports base that includes the most recent 

credit checks for public companies whose bonds are 

offered by Noble Securities. 

For supporting clients in their investment plan-

ning, Noble Securities is constantly mastering the 

investment advice service. In 2016, the service allo-

wed for generating a positive return rate on the NS 

Recommendation Index, showing little fluctuation 

against a very unstable market. Responding to clients’ 

growing expectations, the company implemented the 

„interAKCJE live” project, a series of quarterly online 

meetings with investors, clients and potential clients, 

during which the main indexes of the world and Po-

lish stock exchange markets are analysed, additionally 

the results generated by the NS Investment Consulting 

Department are presented. 

Noble Securities undertook also several activities 

to promote Noble Markets offer, by giving clients ac-

cess to the new Forex platform that allows for trans-

actions through Internet browser - WebTrader MT4. 

Noble Securities continued its educational mission 

addressed to investors and organised a series of tra-

inings with experienced traders and got involved in 

publishing a book on investing. The knowledge base 

created during the trainings is made available to both 

beginners and advanced investors in webinars and as 

educational packages.

Furthermore, Noble Securities is an intermediary 

in all the markets organised by Giełda Towarowa S.A. 

focusing mainly on natural gas, electric energy and 

property rights. In 2016, the range of offered services 

expanded to forwards for renewable energy certifica-

tes rights.

The brokering services offered in the commodi-

ty market are constantly mastered by highly-skilled 

commodity brokers. In addition, in H1 2017, Noble Se-

curities will make available a new version of the NS 

Energy transaction platform, tailored to the growing 

expectations of clients and changing markets. 
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     W segmencie obligacji 
korporacyjnych, w minionym 
roku dom maklerski przepro-
wadził 49 emisji, pozyskując 
dla swoich klientów ponad  
1 mld zł.

     In the corporate bonds  
segment, the company effectuated 
49 corporate bonds issues,  
thereby raising over PLN 1 billion 
for the issuers in previous year.

SILNA POZYCJA NA RYNKU
STRONG MARKET POSITION



3636 3737

N oble Funds Towarzystwo Funduszy Inwe-
stycyjnych S.A. specjalizuje się w tworzeniu 

otwartych i zamkniętych funduszy inwestycyjnych 
oraz w zarządzaniu nimi, świadczy również usłu-
gi asset management i doradztwa inwestycyjnego. 
Oferta obejmuje fundusze otwarte, zróżnicowane 
pod względem polityki inwestycyjnej, oraz fundu-
sze zamknięte. Noble Funds TFI S.A. stale rozwija 
portfolio produktów, dostosowując ofertę do po-
trzeb klientów i zmieniających się warunków ryn-
kowych.

Rok 2016 okazał się być jednym z ważniejszych 

w całej dotychczasowej historii spółki. W dniu 9 

sierpnia 2016 roku Zarząd Getin Noble Bank w swo-

im raporcie bieżącym poinformował o tym, że Za-

rząd i Rada Nadzorcza wyraziły pozytywną opinię 

na temat zamiaru rozpoczęcia prac nad projektem 

połączenia spółki zależnej od emitenta, tj. Noble 

Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., 

ze spółką Open Finance Towarzystwo Funduszy In-

westycyjnych S.A. Oczekuje się, że transakcja zosta-

nie sfinalizowana w pierwszym półroczu 2017 roku. 

W wyniku połączenia akcjonariusze Open Finance 

TFI S.A. staną się akcjonariuszami Noble Funds TFI 

S.A. Noble Funds TFI S.A. jest podmiotem przejmu-

Jakość i konsekwencja 
w zarządzaniu
Quality and consistency in asset management

jącym Open Finance TFI S.A. 

Dzięki połączeniu obu spółek aktywa Noble 

Funds TFI S.A. wzrosną ponad dwukrotnie, co 

przyczyni się do silniejszej pozycji spółki na rynku 

i zwiększenia ilości funduszy możliwych do zaofe-

rowania klientom Noble Funds TFI S.A. 

Miniony rok upłynął pod znakiem wielu dzia-

łań spółki związanych z dostosowaniem działalno-

ści do zaktualizowanych przepisów prawa, rozbu-
dowywaniem struktur wewnętrznych, tworzeniem 

i uszczegółowianiem regulaminów wewnętrznych 

oraz procedur współpracy z podmiotami zewnętrz-

nymi – w szczególności z agentem transferowym, 

bankiem depozytariuszem – oraz rozwijaniem sys-

temów informatycznych umożliwiających obsługę 

działalności spółki. 

Spółka w dalszym ciągu konsekwentnie po-

szerza swoją ofertę produktową, dostosowując ją 

do zmieniających się warunków rynkowych. No-

wym funduszem wprowadzonym do oferty w 2016 

roku był fundusz Akumulacji Kapitału FIZ, który 

w założeniach ma być propozycją dla tych klientów, 

którzy nie akceptują wysokiego ryzyka inwesty-

cyjnego. 

W kolejnych latach priorytetem dla Noble 

Funds TFI S.A. będzie utrzymanie wysokiej jakości 

zarządzania funduszami, a co za tym idzie, utrzy-

manie wysokiej pozycji rynkowej oraz rozwój 

oferty funduszy inwestycyjnych dostosowanych 

do obecnych warunków rynkowych, która będzie 

najlepiej odpowiadała na potrzeby klientów.

N oble Funds Towarzystwo Funduszy Inwesty-
cyjnych (TFI) S.A. specialises in creating and 

managing open and closed investment funds as well 
as provides asset management and investment advi-
sory services. The company offers both open funds 
with diversified investment policies and closed funds. 
The company is successively expanding its product 
range responding both to the needs of clients and 
changing market conditions.

The year 2016 proved to be one of the most 

significant in the company’s history. On 9 August 

2016, the Management Board of Getin Noble Bank 

S.A. in the current report announced that the Mana-

gement and Supervisory Boards approved plans for 

starting preparations for a merger with the Issuer’s 

subsidiary, i.e. Noble Funds Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych S.A., with Open Finance Towarzy-

stwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. The transaction 

is expected to close in H1 2017. As a result of the 

merger, shareholders of Open Finance TFI S.A., the 

merged company, will become shareholders of Noble 

Funds TFI. S.A., the acquiring company. 

The merger of the companies will double the 

assets of Noble Funds TFI S.A., which in turn will en-

hance the company’s market position and allow for 

increasing the number of funds offered to its clients. 

Last year, the company made considerable ef-

fort to adapt its operations to the amended law re-

gulations, by expanding its internal structures and 

developing detailed by-laws and cooperation pro-

cedures with external entities, specifically with the 

transfer agent, custodian bank, as well as developing 

IT systems necessary for the company’s operations. 

The company is consistently expanding the 

product range adjusting it to changing market con-

ditions. Last year, it launched a new fund Fundusz 

Akumulacji Kapitału FIZ aimed at clients that shun 

high-risk investing. 

In the subsequent years, Noble Funds TFI S.A. 

will give the priority to keeping high quality fund 

management and thus keeping its high market posi-

tion, and to the further expansion of its product range 

responding in the best way to the present market 

conditions and needs of clients.

      DZIĘKI POŁĄCZENIU NOBLE FUNDS TFI S.A. ORAZ OPEN FINANCE S.A., 
 AKTYWA NOBLE FUNDS TFI S.A. WZROSNĄ PONAD DWUKROTNIE, CO PRZYCZYNI 

SIĘ DO SILNIEJSZEJ POZYCJI SPÓŁKI NA RYNKU.

THE MERGER OF NOBLE FUNDS TFI S.A. AND OPEN FINANCE S.A.  
WILL DOUBLE THE ASSETS OF NOBLE FUNDS TFI S.A., WHICH IN TURN WILL  

ENHANCE THE COMPANY’S MARKET POSITION.

     W kolejnych latach  
priorytetem dla Noble Funds 
TFI S.A. będzie utrzymanie 
wysokiej jakości zarządzania 
funduszami, a co za tym  
idzie, utrzymanie wysokiej  
pozycji rynkowej.

     In the subsequent years, 
Noble Funds TFI S.A. will give 
the priority to keeping high 
quality fund management and 
thus keeping its high market 
position.
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JAKOŚĆ I KONSEKWENCJA W ZARZĄDZANIU
QUALITY AND CONSISTENCY IN ASSET MANAGEMENT
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT

Grupa Kapitałowa Getin Noble Bank S.A.
(MLN PLN)

2016
01.01 - 31.12.2016

2015
01.01 - 31.12.2015

Przychody z tytułu odsetek 2 752,1 3 006,5 -8,5%

Koszty z tytułu odsetek (1 435,4) (1 810,8) -20,7%

Wynik z tytułu odsetek 1 316,7 1 195,7 10,1%

Przychody z tytułu prowizji i opłat 315,7 529,8 -40,4%

Koszty z tytułu prowizji i opłat (189,3) (203,0) -6,7%

Wynik z tytułu prowizji i opłat 126,4 326,8 -61,3%

Przychody z tytułu dywidend 11,5 14,1 -18,8%

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godzi-
wej przez wynik finansowy oraz wynik z pozycji wymiany

35,2 36,7 -4,1%

Wynik na pozostałych instrumentach finansowych 85,2 24,0 255,7%

Wynik na inwestycjach w jednostki zależne, stowarzyszonych i wspól-
nych przedsięwzięciach

45,4 134,6 -66,3%

Pozostałe przychody operacyjne 52,5 62,2 -15,6%

Pozostałe koszty operacyjne (135,6) (132,2) 2,6%

Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (83,1) (70,0) 18,8%

Koszty działania (859,0) (1 193,0) -28,0%

Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów 
finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe

(659,6) (430,0) 53,4%

Wynik z działalności operacyjnej 18,6 39,0 -52,2%

Udział w zyskach / (stratach) jednostek stowarzyszonych (3,4) 11,7 x

Udział w zyskach / (stratach) współnych przedsięwzięć 0,3 22,3 -98,6%

Podatek od instytucji finansowych (38,3) - x

Zysk brutto (22,7) 73,0 -131,1%

Podatek dochodowy (15,9) (18,6) -14,4%

ZYSK NETTO (38,6) 54,3 -171,1%

Zysk przypadający:

- akcjonariuszom jednostki dominującej (42,3) 44,1 x

- akcjonariuszom niekontrolującym 3,7 10,2 -63,7%

Getin Noble Bank S.A. Capital Group
(MILLION PLN)

2016
01.01 - 31.12.2016

2015
01.01 - 31.12.2015

Interest income 2 752.1 3 006.5 -8.5%

Interest expenses (1 435.4) (1 810.8) -20.7%

Net interest income 1 316.7 1 195.7 10.1%

Fee and commission income 315.7 529.8 -40.4%

Fee and commission expenses (189.3) (203.0) -6.7%

Net fee and commission income 126.4 326.8 -61.3%

Dividend income 11.5 14.1 -18.8%

Result on financial instruments measured at their fair value 
through financial profit or loss, and foreign exchange result

35.2 36.7 -4.1%

Result on other financial instruments 85.2 24.0 255.7%

Result on investments in subsidiaries, affiliated companies and shared 
ventures

45.4 134.6 -66.3%

Other operating income 52.5 62.2 -15.6%

Other operating expenses (135.6) (132.2) 2.6%

Other net operating income and expenses (83.1) (70.0) 18.8%

Operating expenses (859.0) (1 193.0) -28.0%

Impairment losses on financial assets and provisions 
for off-balance sheet liabilities

(659.6) (430.0) 53.4%

Operating profit (loss) 18.6 39.0 -52.2%

Share in net profit (loss) of associates (3.4) 11.7 x

Share in joint ventures 0.3 22.3 -98.6%

Tax on financial institutions (38.3) - x

Profit before tax (22.7) 73.0 -131.1%

Income tax (15.9) (18.6) -14.4%

NET PROFIT (38.6) 54.3 -171.1%

Net profit attributable to:

- equity holders of the parent (42.3) 44.1 x

- non-controlling interests 3.7 10.2 -63.7%

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK
ZYSKÓW I STRAT
CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT
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UPROSZCZONY SKONSOLIDOWANY BILANS SIMPLIFIED CONSOLIDATED BALANCE SHEET

ELEKTRONICZNA WERSJA RAPORTU
ELECTRONIC ANNUAL REPORT DOWNLOAD

WWW.GNB.PL/RAPORT2016

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowe-
go pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału 

zakładowego wynosi być 2 419 630 419,38 złotych (wpłacony w całości).

Grupa Kapitałowa Getin Noble Bank S.A.
(MLN PLN)

2016
31.12.2016

2015
31.12.2015

AKTYWA

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 46 665,8 49 225,0 -5,2%

Instrumenty finansowe 15 971,3 16 120,7 -0,9%

Należności od banków i instytucji finansowych 1 178,2 2 294,9 -48,7%

Inne aktywa 2 701,8 3 115,9 -13,3%

Suma aktywów 66 517,1 70 756,5 -6,0%

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY

Zobowiązania

Pochodne instrumenty finansowe 1 664,4 1 520,5 9,5%

Zobowiązania wobec klientów 53 041,1 55 726,2 -4,8%

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 3 819,6 4 093,1 -6,7%

Inne zbowiązania 2 877,6 4 252,9 -32,3%

Suma zobowiązań 61 402,7 65 592,7 -6,4%

Kapitał własny ogółem 5 114,4 5 163,8 -1,0%

SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 66 517,1 70 756,5 -6,0%

Getin Noble Bank S.A. Capital Group
(MILLION PLN)

2016
31.12.2016

2015
31.12.2015

ASSETS

Loans and advances to customers 46 665.8 49 225.0 -5.2%

Financial instruments 15 971.3 16 120.7 -0.9%

Amounts due from banks and financial institutions 1 178.2 2 294.9 -48.7%

Other assets 2 701.8 3 115.9 -13.3%

TOTAL ASSETS 66 517.1 70 756.5 -6.0%

LIABILITIES AND EQUITY

Liabilities

Derivative financial instruments 1 664.4 1 520.5 9.5%

Amounts due to clients 53 041.1 55 726.2 -4.8%

Amounts due to issued debt securities 3 819.6 4 093.1 -6.7%

Other liabilities 2 877.6 4 252.9 -32.3%

Total liabilities 61 402.7 65 592.7 -6.4%

Total equity 5 114.4 5 163.8 -1.0%

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 66 517.1 70 756.5 -6.0%

UPROSZCZONY SKONSOLIDOWANY BILANS
SIMPLIFIED CONSOLIDATED BALANCE SHEET
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