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Rok 2014 był okresem wyzwań dla całego

2014 posed several challenges to the entire

polskiego sektora bankowego, w tym również dla

Polish banking sector, including Getin Noble Bank.

Getin Noble Banku. Dzięki silnym fundamentom

Yet both the bank and the entire capital group ma-

biznesowym oraz realizacji przyjętej w 2013 roku

naged to further strengthen its position in the key

strategii, zarówno Bank jak i cała grupa kapitało-

market sectors drawing on the robust business fo-

wa umocniły swoją pozycję w kluczowych seg-

undations and the new strategy adopted in 2013.

mentach rynku.

The goal of the new strategy is to alter the

Celem nowej strategii jest przede wszyst-

entire organisation’s DNA and to implement the

kim zmiana DNA całej organizacji i wdrożenie

world’s best banking practices. After two years,

najwyższych światowych standardów w dziedzi-

I can proudly say that the decisions that we made

nie bankowości. Po dwóch latach mogę z dumą

then are now bearing positive and tangible bu-

stwierdzić, że podjęte wówczas decyzje przynoszą

siness results. The bank, which is currently un-

pozytywne i wymierne efekty biznesowe. Jestem

dergoing the final stage of its transformation, will

przekonany, że przechodzący obecnie ostatni etap

deliver even greater satisfaction for our sharehol-

swojej transformacji Bank, będzie w przyszło-

ders in the future.

ści powodem do jeszcze większej satysfakcji dla

I also observe with satisfaction that the chan-

wszystkich Akcjonariuszy.

Drodzy
Akcjonariusze,
Pracownicy,
Przyjaciele,

ge in all business philosophy, focus on the high

Z zadowoleniem obserwuję również fakt, że

quality of customer service and advanced finan-

dzięki zmianie filozofii działania i koncentracji na

cial products is convincing growing numbers of

wysokiej jakości obsługi oraz nowoczesnych pro-

clients to select Getin Noble Bank as their first cho-

duktach finansowych, z roku na rok rośnie liczba

ice bank. This is crucial in banking, where clients’

osób, które wybierają Getin Noble Bank jako bank

satisfaction is priceless. I strongly believe that the

pierwszego wyboru. Jest to szczególnie ważne

consistent pursuit of the present strategy in the

w bankowości, gdzie zaufanie Klientów jest naj-

years to come will win hundreds of thousands of

większą wartością. Jestem przekonany, że dzięki

new satisfied clients.

konsekwentnej realizacji obecnej strategii, w naj-

I am confidently looking to the future and

bliższych latach do grona zadowolonych Klientów

I strongly believe that the upcoming years will see

dołączą kolejne setki tysięcy osób.

further successes. I would like to express my gra-

Z ufnością i spokojem patrzę w przyszłość

titude to all of those whose commitment and hard

i wierzę, że w nadchodzących latach odniesiemy

work are making our plans come true.

kolejne sukcesy. Dziękuję wszystkim, którzy przez
swoje zaangażowanie oraz ciężką pracę sprawiają,
że nasze plany stają się rzeczywistością.

Dear Shareholders,
Employees, and Friends,
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Z poważaniem

Sincerely yours,

dr Leszek Czarnecki

dr Leszek Czarnecki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Chairman of the Supervisory Board
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transakcję potwierdzoną odciskiem palca przez

carried out a pioneering transaction authenticated

czytnik linii papilarnych wbudowany w kartę

with the thumbprint read by the card integrated

płatniczą. Jako pierwsi uruchomiliśmy na polskim

fingerprint sensor. As the first bank in Poland, we

rynku samoobsługowe oddziały Getin Point. Wdro-

launched Getin Point self-service bank branches.

żyliśmy również zaawansowaną technologicznie

We also launched technologically advanced stu-

legitymację studencką z funkcją karty debetowej.

dent card with an integrated debit card function.
We are the leaders! We rank first in another

Jesteśmy liderem! W kolejnych segmentach
rynku zajmujemy pozycję nr 1. Zostaliśmy liderem

market segment – we are the leader not only in car

rynku już nie tylko w kredytach samochodowych,

loans, private banking, but also in the lease market.

private bankingu, ale też w leasingu. Jesteśmy też

For the second year in a row we have been ranked

już drugi rok z rzędu najbardziej przyjaznym ban-

the friendliest bank for developers. We also mana-

kiem dla deweloperów. Dzięki sprawnym proce-

ged to sell a record non-performing loans portfolio

som i wykorzystaniu sytuacji rynkowych udało

thanks to efficient processes and seizing market

nam się również sprzedać największą kwotę wie-

opportunities.
In 2015, we are going to continue streamlining

rzytelności nieregularnych na rynku.

Szanowni Państwo,
Dear Sir or Madam,

Zmieniamy się! Miniony rok był dla Getin No-

We are changing ourselves! Last year was

ble Banku kolejnym rokiem zmian. Celem Strategii

another year of changes for Getin Noble Bank. The

Getin UP jest nie tylko wzrost efektywności bizne-

Getin UP strategy not only sets ambitious business

sowej, lecz przede wszystkim zmiana filozofii dzia-

goals, but first and foremost it changes our busi-

łania. To Klient jest dla nas najwyższą wartością.

ness philosophy. The client is our main value. Re-

Budowana od ponad dwóch lat bankowość relacyj-

lationship banking that we have been developing

na oraz pro-klienckie zmiany w ofercie przekła-

for the last two years and pro-client changes in

dają się na znaczący wzrost aktywności naszych

our products have translated into a substantial in-

Klientów, co przyniesie również pozytywne efekty

crease in the activity of our clients, which in turn

biznesowe. Mamy już 2,5 miliona Klientów.

will bring about positive business results. We have

Jesteśmy innowacyjni! Kluczowym elemen-

already won 2.5 million clients.

tem strategii Getin UP jest wykorzystanie nowo-

W roku 2015 będziemy kontynuować uspraw-

the bank taking advantage of low interest rates to

nianie Banku wykorzystując środowisko niskich

reduce financing costs – it is the biggest efficiency

stóp procentowych do systematycznego zmniej-

improvement potential and the main goal for the

szania kosztu finansowania – to największy poten-

entire Getin Noble Bank team.
On my and the Management Board’s behalf,

cjał poprawy efektywności Banku i najważniejszy

I would like to thank all employees and managers

cel dla całego Teamu Getin Noble Banku.
W imieniu Zarządu, jak i własnym, dziękuję

for their contribution to the success of Getin Noble

wszystkim Pracownikom i Menadżerom za współ-

Bank, and our partners for their trust in us. I wo-

tworzenie sukcesu Getin Noble Banku, a Partnerom

uld also like to thank our shareholders for their

za zaufanie, jakim nas obdarzyli. Podziękowania kie-

support and inspiration to pursue ambitious and

ruję również na ręce Akcjonariuszy, którzy wspierali

challenging goals.

nas i inspirowali do realizacji ambitnych celów.

Z wyrazami szacunku,

Yours faithfully,

dr Krzysztof Rosiński

dr Krzysztof Rosiński

Prezes Zarządu

President of the Management Board

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A.

We are innovative! The key element of the

czesnych technologii w rozwoju przyjaznych i bez-

Getin UP strategy is to draw on innovative techno-

piecznych produktów finansowych. Jako pierwszy

logies while developing friendly and secure finan-

bank na świecie przeprowadziliśmy pionierską

cial products. As the first bank in the world, we
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Podsumowanie
Roku 2014
2014 in a nutshell
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In 2014, Getin Noble Bank Capital Group
made a normalised net profit of PLN 475 million.
The reported net profit attributed to the parent
entity shareholders, including making additional
one-off write-downs and tax adjustments, totalled
PLN 360 million. As at the end of December, Getin
Noble Bank’s assets totalled PLN 68.8 billion, which
means an 8.2% growth in the last twelve months.
The relationship banking that we have been
developing for the last two years and pro-client
changes in our products have translated into a substantial increase in the activity of our clients. Employing efficient processes and taking advantage
of market opportunities Getin Noble Bank Group is
not only the leader in car loans or private banking,
but it ranks first also in leasing vehicles of up to
3.5 tonnes.
In 2014, the bank carried on with the policy
of optimising its net interest result and improving
its balance sheet structure by increasing sale of
faster moving credit facilities and increasing recurring earnings from transaction banking. The
bank controlled its operating costs that totalled
PLN 832.5 million. The efficient cost management
translated into the lowest in the entire banking
sector C/I of 43.3%.
Last year, Getin Noble Bank was consistently
pursuing its policy to get rid of non-performing assets and sold non-performing loans (NPL) portfolio
with the record nominal value of PLN 1.8 billion.
The transaction covered portfolios of retail loans,
car loans, and mortgages.
At the end of December 2014, the loans balance totalled PLN 48.5 billion, and the deposits balance
– PLN 53.8 billion.

W 2014 roku Grupa kapitałowa Getin Noble
Banku wypracowała 475 mln PLN znormalizowanego zysku netto. Zaraportowany zysk netto
przypisany Akcjonariuszom jednostki dominującej uwzględniający jednorazowe dotworzenie odpisów oraz korekty podatku wyniósł 360 mln PLN.
Na koniec grudnia br. suma bilansowa Getin Noble
Banku osiągnęła poziom 68,8 mld PLN, co oznacza
8,2% wzrost w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Budowana od ponad dwóch lat bankowość
relacyjna oraz pro-klienckie zmiany w ofercie
przekładają się na znaczący wzrost aktywności
Klientów Banku. Dzięki sprawnym procesom
i wykorzystaniu sytuacji rynkowych Grupa Getin Noble Banku jest nie tylko liderem na rynku
kredytów samochodowych i private bankingu, ale
również leasingu pojazdów do 3,5 tony.
W 2014 roku Bank kontynuował politykę
optymalizacji wyniku odsetkowego i poprawy
struktury bilansu poprzez wzrost sprzedaży
szybciej rotujących produktów kredytowych oraz
zwiększanie powtarzalnych przychodów z bankowości transakcyjnej. Koszty działania Banku
w 2014 roku utrzymane były pod kontrolą i wyniosły 832,5 mln zł. Dzięki skutecznemu zarządzaniu
kosztami Bank osiągnął wskaźnik koszty/dochody
na poziomie 43,3%, co jest jednym z najniższych
wskaźników w sektorze bankowym.
W minionym roku Getin Noble Bank konsekwentnie realizował politykę zmierzającą do pozbywania się aktywów niepracujących poprzez
transakcje sprzedaży portfela NPL (NPL – Non Performing Loans). Wartość nominalna portfela wie*
rzytelności
nieregularnych
2014
Zysk netto (znormalizowany
) zasprzedanego
2014 rok (mlnwPLN)
*
Net profit
(normalised
) for 2014
(PLN
roku
osiągnęła
rekordowy
poziom
1,8million)
mld zł. Transakcje sprzedaży objęły zarówno portfele kredytów
475
-77
detalicznych,
samochodowych,
-38jak i hipotecznych.
360
Na koniec grudnia 2014 roku saldo kredytów
Getin Noble Banku wyniosło 48,5 mld PLN, a saldo
depozytów 53,8 mld PLN.
Zysk netto

AQR/KNF

Korekta

Zysk netto (znormalizowany*) za 2014 rok (mln PLN)
Net profit (normalised*) for 2014 (PLN million)
475

-77

-38

Saldo kredytów w CHF (mld CHF)
CHF loans (CHF billion)

Udział kredytów walutowych w portfelu kredytów
Share of foreign currency loans in loan portfolio

5,2

67%
3,6

-31%

12.2008

12.2014

12.2008

-19%
-19%
3,64
3,64

+11%
+11%

-10%
-10%

2,94
2,94
1,65
1,65

Firmowe
Firmoweloans
Corporate
Corporate loans

2,50
2,50

+44%
+44%

2,77
2,77
1,82
1,82

1,48
1,48

Zysk netto
AQR/KNF
znormalizowany
Normalized
net profit

z wyłączeniem
zewnętrznych obniżających wyniki 2014 roku
475 czynników -77
(implementacja zaleceń poinspekcyjnych KNF/AQR,
-38 korekta podatku w Q4'14)
*
excl. external factors reducing the result for 2014 (implementation 360
of the
KNF/AQR recommendations after inspection, tax adjustment in Q4’14)

2,76
2,76

0,87
0,87

Samochodowe
Samochodowe
Car loans
Car loans

Detaliczne
Detaliczne
Retail loans
Retail loans

Leasing
Leasing

Korekta
podatkowa
Tax
adjustment

Zysk netto
Net profit

z wyłączeniem czynników zewnętrznych obniżających wyniki 2014 roku
(implementacja zaleceń poinspekcyjnych KNF/AQR, korekta podatku w Q4'14)
excl. external factors reducing the result for 2014 (implementation of the
KNF/AQR recommendations after inspection, tax adjustment in Q4’14)

Zysk netto

*

2013
2013
2014
2014

Hipoteczne
Hipoteczne
Mortgage
loans
Mortgage loans

Saldo kredytowe netto (mld PLN)
Saldo
nettobillion)
(mld PLN)
Loanskredytowe
balance (PLN
Loans balance (PLN billion)

+17%
+17%
7,36
7,36

-11%
-11%

+12%
+12%

-2%
-2%
33,78
33,78

8,65
8,65

3,22
3,22

2,88
2,88

2,50
2,50

33,00
33,00

2,77
2,77

2013
2013
2014
2014

Firmowe + leasing
Firmoweloans
+ leasing
Corporate
+ leasing
Corporate loans + leasing

Samochodowe
Samochodowe
Car loans
Car loans

Detaliczne
Detaliczne
Retail loans
Retail loans

*
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Korekta

2,62
2,62

-68%
-68%

Zysk netto

*

AQR/KNF

12.2014

Sprzedaż kredytowa (mld PLN)
Sprzedaż
kredytowa
(mld PLN)
Loans Sold
(PLN billion)
Loans Sold (PLN billion)

360

znormalizowany
Net profit
Zysk
netto (znormalizowany*)podatkowa
za 2014 rok (mln
PLN)
Normalized
Tax
*
Netnet
profit
(normalised
)
for
2014
(PLN
million)
profit
adjustment

Zysk netto

29%

-38 p.p.
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Hipoteczne
Hipoteczne
Mortgage
loans
Mortgage loans

Mój Bank - relacyjność
i poprawa jakości
My Bank – relations and better quality
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Wzrost sprzedaży aktywnych ROR
Increase in number of active checking and saving accounts sold

Wśród wdrożonych w 2014 roku pro-klienc-

Among other pro-client solutions launched in

kich rozwiązań znalazł się między innymi Pakiet

2014, the bank offered the „My Bank” Package of

Korzyści „Mój Bank”. Oferta ma na celu pokazanie,

Benefits. The main goal of this offer is to convince

że trwała relacja z Getin Bankiem to same korzyści

clients that a loyal relationship with the bank pays

– Bank oferuje wiele konkurencyjnych benefitów

off well – for active clients the bank offers a wide

finansowych wypłacanych co miesiąc w zamian za

range of financial benefits paid on a monthly basis.
In 2014, the bank spared no effort to guaran-

aktywne bankowanie na Koncie Osobistym.

+50%

W 2014 roku Bank kontynuował działania

tee top service standards. In order to enhance the

związane z utrzymaniem najwyższych standar-

competences of its consultants, the bank organises

dów obsługi. W trosce o wysoki poziom przygoto-

cyclical professional training sessions and ensures

wania merytorycznego doradców, Bank systema-

appropriate competence certification.
At the year-end, the bank provided services to

tycznie organizuje profesjonalne szkolenia oraz

nearly 2.5 million clients.

zapewnia niezależną certyfikację kompetencji.
Na koniec 2014 roku Bank obsługiwał blisko
Sty.
Jan.

Lut.
Feb.

Mar.
March

Kwi.
April

Maj
May

Cze.
June

Lip.
July

Sie.
Aug.

Wrz.
Sept.

Paź.
Oct.

Lis.
Nov.

Gru.
Dec.

Rok 2014 to dalsze, intensywne działania

In 2014, the bank carried on with a further,

zmierzające do budowy bankowości relacyjnej

intensive pursuit to build relationship banking ba-

opartej o Strategię Getin UP. Zakłada ona budowę

sed on the Getin UP strategy. The Getin UP strategy

silnych i stabilnych relacji z Klientami w oparciu

aims at building strong and long-lasting relations

o najwyższą jakość obsługi oraz atrakcyjne i dopa-

with clients based on top service quality products

sowane do ich potrzeb produkty.

tailored to their needs.

2,5 mln Klientów.

Rosnąca aktywność Klientów
Growing
of clients
Rosnąca activity
aktywność
Klientów
Growing activity of clients
Liczba kart [tys. szt.]
Number of cards [thousand]
Liczba kart [tys. szt.]
Number of cards [thousand]

800

5,0
4,0
5,0

800
600

Zmiany w ofercie przekładają się na znaczą-

The changes have translated into a substantial

cy wzrost (blisko 50% r/r) aktywności Klientów

increase (nearly 50% y/y) in the activity of chec-

600
400

korzystających z ROR i tym samym na pozy-

king and saving accounts clients, which contributed

tywne efekty biznesowe. W ciągu dwóch lat od

to positive business performance. Two years after

400
200

wprowadzenia Strategii Getin UP, Bank odnoto-

implementing the Getin UP strategy the payment

wał ponad 4-krotny wzrost transakcyjności kart

cards transaction volumes increased more than fo-

płatniczych, a ich średnia wartość wzrosła ponad

urfold, and the average transaction value increased

3-krotnie. Intencją Banku jest podwajanie przy-

more than threefold. The bank aspires to double the

chodów z ROR i cross-sell w każdym roku.

accounts and cross-sell related income each year.

3,0
4,0
2,0
3,0
1,0
2,0

200 12.2012

12.2013

12.2014

1,0 12.2012

12.2013

12.2014

12.2012

12.2013

12.2014

12.2012

12.2013

12.2014

Wartość transakcji [mln PLN]
Value of transactions [PLN million]
Wartość transakcji [mln PLN]
Value of transactions [PLN million]

800

Średnia transakcyjność [szt.]
Avarage number of transactions [pcs.]
Średnia transakcyjność [szt.]
Avarage number of transactions [pcs.]

6,0
6,0

800
600

4,0

600
400

4,0

400
200
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Liczba transakcji [mln. szt.]
Number of transactions [million]
Liczba transakcji [mln. szt.]
Number of transactions [million]

2,0

200 12.2012

12.2013

12.2014

2,0 12.2012

12.2013

12.2014

12.2012

12.2013

12.2014

12.2012

12.2013

12.2014
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Skok technologiczny
Technological leap

16
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nać przelew, wpłacić i wypłacić gotówkę. Wszyst-

identification based on the analysis of the unique

kie samoobsługowe oddziały zostały wyposażone

vascular pattern of a finger, which ensures that use

w systemy biometrii Finger Vein, umożliwiające

of Getin Point services is simple and fully secure.

weryfikację tożsamości Klienta w oparciu o anali-

Observing the growing popularity of noncash

zę unikalnego wzorca naczyń krwionośnych palca.

payments, Getin Noble Bank has launched another

Dzięki temu korzystanie z usług Banku w oddzia-

innovative solution in that area. Since last year,

W 2014 roku Getin Noble Bank kontynuował

In 2014, Getin Noble Bank continued the

rewolucję technologiczną, zapoczątkowaną wraz

technological revolution that was started with the

Obserwując rosnącą popularność płatności

łach Getin Point jest proste i w pełni bezpieczne.

our clients can use a dual Visa SimplyOne card
that combines functionalities of two independent

z ogłoszeniem strategii Getin UP. Oferta Banku

announcement of the Getin UP strategy. The bank

bezgotówkowych, Getin Noble Bank wprowadził

payment cards: a debit card linked to a bank acco-

została rozbudowana o kolejne innowacje, zapro-

launched new innovative products designed in

kolejne innowacyjne rozwiązania w tym obszarze.

unt, and a credit card. In co-operation with Polish

jektowane zgodnie z najnowszymi trendami na

line with the newest trends in the market, such as

Od roku Klienci Banku mogą korzystać z dualnej

universities, the bank completed the project of stu-

rynku usług bankowych.

self-service Getin Point branches, the cutting edge

karty Visa SimplyOne, która łączy w sobie dwie

dent cards combined with an embedded payment
card that give access to an account in Getin Bank.

Przełomowym wydarzeniem w branży finan-

solution in the financial sector. The bank employs

niezależne karty płatnicze: debetową, podłączo-

sowej było uruchomienie sieci samoobsługowych

advanced technologies and new solutions to ensu-

ną do rachunku osobistego i kredytową. Dzięki

Another project is the implementation of

oddziałów Getin Point. Dzięki zastosowaniu za-

re access to a wide range of services, previously

współpracy z polskimi szkołami wyższymi, zreali-

a finderprint authenticated debit card. In October

awansowanych technologicznie, nowoczesnych

available only in traditional bank branches. Vario-

zowano projekt legitymacji studenckich z funkcją

2014, in London, the bank effected the world’s first

rozwiązań, Klienci Banku zyskali dostęp do szero-

us functionalities of Getin Points allow for ope-

płatniczą i dostępem do konta w Getin Banku.

payment transaction made with a biometric debit

kiej gamy produktów i usług, dotychczas realizo-

ning a bank account, applying for and instantly

Kolejnym projektem jest wdrożenie karty de-

wanych wyłącznie w tradycyjnych placówkach.

receiving a payment card linked to a bank acco-

betowej z wbudowanym czytnikiem linii papilar-

Za pośrednictwem Getin Point można m.in. zało-

unt, opening a term deposit, checking account ba-

nych. W październiku 2014 roku w Londynie Bank

żyć rachunek osobisty, wyrobić i od razu odebrać

lance, making money transfers, or depositing and

przeprowadził pierwszą na świecie transakcję z jej

przypisaną do konta kartę płatniczą, założyć loka-

withdrawing cash. All Getin Points are equipped

użyciem, uwierzytelnioną biometrycznie. Karta

tę, sprawdzić stan środków na rachunku, wyko-

with finger vein biometric systems that allow for

będzie dostępna dla Klientów Banku w 2015 roku.

18

card. The card will be offered to clients in 2015.
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Osiągnięcia Grupy
ACHIEVEMENTS of the group

Tytuł „Innowacji Miesiąca”
„Innovation of the Month”

przyznany Getin Point w międzynarodowym konkursie Distribution and Marketing
Innovation Awards organizowanym przez EFMA i Accenture
title awarded to Getin Point in the international contest Distribution and Marketing
Innovation Awards organised by the EFMA and Accenture

Effie Awards
Srebrna nagroda w kategorii „technology and innovation” za Kartę MasterCard Display
Silver Effie in “technology and innovation” category for MasterCard Display card
Srebrna nagroda w kategorii „bankowość” za kampanię rebrandingową Getin UP
Silver Effie in “banking” category for the Getin UP rebranding campaign
Brązowa nagroda w kategorii „bankowość” za kampanię Getin Leasing
Bronze Effie in “banking” category for the Getin Leasing campaign

Złoty Bankier

Przyjazny deweloperom
Friendly for developers

zwycięstwo w Rankingu Banków przeprowadzonym przez Polski Związek Firm
Deweloperskich
in the Banks Ranking organised by the Association of Polish Developers

Tytuł „Najbardziej innowacyjnej polskiej
karty 2014 roku”

Golden Banker

„The most innovative Polish card 2014”

w kategorii „Najlepszy spot reklamowy” za reklamę promującą „przemyślane na nowo”
konto Getin UP
in “best advertisement” category for the advertisement promoting rebranded Getin UP
bank account

przyznany dla Visa SimplyOne podczas Polskiej Gali Kartowej
the title awarded to Visa SimplyOne at the Polish Card Gala

Laur Umiejętności i Kompetencji

5 gwiazdek Forbes

przyznany dla Pionu Sprzedaży Klienta Firmowego Getin Banku przez Regionalną Izbę
Gospodarczą w Katowicach
awarded by the Regional Chamber of Commerce in Katowice to the Corporate Client Sale
Division of Getin Bank

przyznany dla Pionu Sprzedaży Klienta Firmowego Getin Banku przez Regionalną
Izbę Gospodarczą w Katowicach
awarded to Noble Bank in a prestigious private banking ranking

Laurels for Skills and Competences
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Forbes’ Five Stars
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Poprawa kosztów
finansowania oraz
stabilne koszty ryzykA
Optimising the cost of financing and stable cost of risk

22
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Spadek kosztu finansowania*
Reduction of financing cost*

NPL % w relacji do salda kapitałowego w podziale na nową i starą sprzedaż
% NPL to equity as at the given date, broken down into new and old portfolio

7,0%

25,0%

6,0%

20,0%

5,0%

15,0%

4,0%

10,0%
3,0%
12.2012

kwartalnie
cumulative

03.2013

06.2013

09.2013

12.2013

03.2014

06.2014

09.2014

12.2014

*koszty odsetkowe / pasywa odsetkowe Banku
*Bank's interest expenses / interest liabilities

narastająco
quaterly

5,0%

0,0%
30.06
2011

30.09
2011

31.12
2011

31.03
2012

Kredyty uruchomione do 03.2010
Loans disbursed before March 2010

Jednym ze strategicznych celów Banku jest

30.06
2012

30.09
2012

31.12
2012

31.03
2013

30.06
2013

30.09
2013

Kredyty uruchomione od 04.2010
Loans disbursed since April 2010

One of the strategic goals of the bank is to

wzroście salda o blisko 2,4 mld PLN. Wynik z ty-

31.12
2013

31.03
2014

Razem
Total

30.06
2014

30.09
2014

31.12
2014

Rynek
Market

Impairment losses as at the year-end totalled

kontynuowanie procesu budowy bazy aktywnych

continue the process of building the base of active

tułu prowizji i opłat osiągnął poziom 437 mln PLN.

PLN 733 million, including additional write-downs

rachunków ROR, jako podstawowego produktu

checking and saving accounts, as the basic source

Wartość odpisów aktualizacyjnych na koniec

of PLN 95 million made as a result of the imple-

zabezpieczającego tańsze i stabilne finansowanie.

of cost efficient and stable financing. As a result of

roku osiągnęła poziom 733 mln PLN, na co istot-

mentation of the Polish regulator’s (KNF - Finan-

W wyniku podjętych, od początku wdrożenia stra-

the efforts taken since the launch of the Getin UP

ny wpływ miały dodatkowe odpisy dotworzone

cial Supervision Authority) recommendation after

tegii Getin UP, działań bank odnotował znaczący

strategy the bank recognised a substantially hi-

w wyniku realizacji poinspekcyjnych KNF/AQR

the asset quality review. It is also worth mentio-

wzrost przychodów z ROR, a udział rachunków

gher income from checking and savings accounts,

[Asset Quality Review] w łącznej kwocie 95 mln

ning that the bank is consistently improving the

bieżących i oszczędnościowych w depozytach wy-

and their share of checking and savings accounts

PLN. Podkreślić należy, iż Bank konsekwentnie po-

quality of new loans, which is confirmed by the

nosił na koniec grudnia 2014 16%.

in deposits at the end of December 2014 was XX%.

prawia jakość nowej produkcji kredytowej, czego

fact that the NPL share in all loans advanced sin-

Realizowane działania związane m.in. z ob-

The efforts to reduce cost of financing and

potwierdzeniem jest fakt, iż wskaźnik kredytów

ce 2010 is only 6% – below the market average.

niżaniem kosztu finansowania oraz ze zmianą

to change the product mix brought about a 10%

nieregularnych NPL na kredytach udzielonych od

It confirms the prime quality of those loans that

mixu produktowego przyczyniły się do solidnego

growth in the net interest income (y/y) up to PLN

kwietnia 2010 roku jest niższy niż średnia rynko-

constitute as much as 60% of the bank’s entire

wzrostu wyniku odsetkowego po czterech kwar-

1.4 billion. It is noteworthy that throughout last

wa (wynosi zaledwie 6%). Potwierdza to bardzo

portfolio.

tałach o 10% (r/r) do ponad 1,4 mld PLN. Warto

year the cost of interest on amounts due to clients

dobrą jakość tych kredytów, które stanowią już

zaznaczyć, że w ciągu dwunastu miesięcy ubie-

fell by PLN 395 million, while the balance grew by

ponad 60% całego portfela Banku.

głego roku koszt odsetkowy zobowiązań wobec

nearly PLN 2.4 billion. The net fee and commission

Klientów spadł o 395 mln PLN, przy jednoczesnym

income totalled PLN 437 million.

24

25

Lider rynku
w sprzedaży NPL*
MARKET LEADER in NPL sales

*Non Performing Loans - kredyty nieregularne
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Istotne skrócenie duration portfela NPL w efekcie realizowanych sprzedaży (mld PLN)
Substantial reduction of the NLP portfolio duration as a result of sale transactions (PLN billion)

Wartość nominalna sprzedaży kredytów nieregularnych (w mln PLN)
Nominal value of NPL sold (in PLN million)

4,16

1832

4,7 mld PLN

3,05

-27%

Wartość brutto kapitału i innych wierzytelności nabytych
od Banku przez podmioty krajowe i zagraniczne*
Gross value of equity and other liabilities purchased
from the bank by Polish and foreign entities*

1,44
1,17

418

Przeterminowane <1Y
Overdue <1Y

186

165

Przeterminowane>1Y
Overdue >1Y

*w okresie od stycznia 2011

2011

2012

W efekcie przeprowadzonych w 2014 roku

2013

2014

12.2008

12.2014

As a result of the transactions effectuated in

Jest to największa tego typu umowa w hi-

transakcji, wartość nominalna wierzytelności nie

2014, the nominal value of bad debt sold by Getin

storii Getin Noble Banku. Jej wykonanie zostało

formed in two stages and it had a positive impact

regularnych sprzedanych przez Getin Noble Bank

Noble Bank totalled over PLN 1.82 billion, which

podzielone na dwa etapy. Pierwszy, zrealizowany

on the bank’s performance both in 2014 and 2015.

wyniosła 1,82 mld PLN. Oznacza to, iż Bank zre-

means
that the bank accomplished 180% of the
*) koszty odsetkowe / pasywa odsetkowe Banku

topped PLN 1.93 billion. The agreement was per-

w 2014 roku, objął portfele kredytów nieregular-

The transaction covered portfolios of retail loans,

Bank's interest
expenses
interest–liabilities
target*) annual
NLP
sale /(NPL
Non Performing Lo-

nych o wartości nominalnej 671 mln PLN. Drugi,

car loans, and mortgages.

NPL (NPL – Non Performing Loans). Transakcje

ans). The transaction covered portfolios of retail

zrealizowany w I kwartale 2015 roku, objął wie-

It is the record agreement in the history of

sprzedaży objęły zarówno portfele kredytów de

loans, car loans and mortgages.

rzytelności o wartości nominalnej 447 mln PLN.

Getin Noble Bank. It was performed in two stages

PLN 1 832 million worth retail portfolio was,

Warto zaznaczyć, że jest to największa na polskim

– the first one, completed in 2014, covered the non-

like in previous years, a substantial item of the

rynku bankowym umowa sprzedaży nieregular-

-performing loans portfolio worth PLN 671 million,

alizował ponad 180% rocznego planu sprzedaży

talicznych, samochodowych, jak i hipotecznych.
Wśród sprzedanych wierzytelności, podobnie jak w poprzednich latach, istotną pozycję zaję-

transaction. It is worth mentioning that it was the

nych kredytów samochodowych. Ich łączna war-

the other one, planned for Q1 2015, covered a port-

ły kredyty detaliczne, których wartość nominalna

first time in the Bank’s history that the nominal

tość nominalna osiągnie poziom 418 mln PLN.

folio worth PLN 447 million. It is noteworthy that

osiągnęła 1 832 mln PLN. Warto podkreślić, że po

value of sold NPLs neared PLN 571 million.

Dzięki otwartej architekturze przetargowej,

it is the record non-performing car loan portfolio

raz pierwszy w historii Banku wartość nominalna

In December 2014, Getin Noble Bank conc-

zdolności do szybkiego przeprowadzenia trans-

sale agreement in the Polish banking market. The-

sprzedanych nieregularnych kredytów hipotecz-

luded with an international consortium an agre-

akcji oraz dużym pakietom wierzytelności wysta-

ir total nominal value will reach PLN 418 million.

nych wyniosła blisko 571 mln PLN.

ement to sell PLN 1.12 billion worth portfolio of

wianych na sprzedaż, Bank odnotowuje wzrost

W grudniu 2014 roku Getin Noble Bank za-

non-performing loans. The gross receivables value

warł z międzynarodowym konsorcjum umowę
sprzedaży portfela wierzytelności nieregularnych

Wartość nominalna kredytów nieregularnych
sprzedanych w 2014 roku (mln PLN)
NLPs sold in 2014 (PLN million)

o łącznej wartości nominalnej 1,12 mld PLN. Wartość wierzytelności brutto przekroczyła 1,93 mld
PLN. Realizowana w dwóch etapach umowa miała pozytywny wpływ na wynik Banku zarówno

KREDYTY
SAMOCHODOWE
CAR LOANS

w 2014, jak i 2015 roku. Sprzedaż objęła zarówno
portfele kredytów detalicznych, samochodowych,

353

jak i hipotecznych.
28

KREDYTY
DETALICZNE
RETAIL LOANS

KREDYTY
HIPOTECZNE
MORTGAGE LOANS

908

571

The bank reports that the efficient open auc-

zainteresowania ogłaszanymi przetargami. Jest to

tion architecture, where bidders may request for

szczególnie widoczne wśród firm zagranicznych,

chosen portfolios for their valuation and quickly

zarówno branżowych, jak i funduszy, które po-

close transactions, is attracting growing interest,

szukują głównie dużych pakietów wierzytelności.

especially from foreign investors, both from the

Potwierdzeniem tego faktu jest zawarcie w 2014

financial industry, and funds that are seeking to

roku rekordowej transakcji z konsorcjum, którego

buy large debt portfolios. The record deal with

dominującym podmiotem jest duża międzynaro-

a consortium controlled by a large international

dowa firma działająca na rynku windykacyjnym.

debt collection company confirms that fact.
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Bezpieczeństwo kapitałowe
Capital security

Getin Noble Bank pomyślnie przeszedł naj-

Getin Noble Bank passed the most important

ważniejszy i najbardziej rygorystyczny stress test

and most rigorous stress test in the so-called shock

warunków skrajnych w tzw. wariancie szokowym,

variant, specified by both the European Central

określonym zarówno przez Europejski Bank Cen-

Bank and the Financial Supervision Authority. It

tralny, jak i Komisję Nadzoru Finansowego. Po-

confirms the fact that Getin Noble Bank is a stable

twierdza to fakt, że Getin Noble Bank jest insty-

and secure institution and complies with all the

tucją stabilną i bezpieczną kapitałowo, spełniającą

regulations adopted by the European Union.
In 2014, Getin Noble Bank took several activi-

wszystkie standardy regulacji przyjętych przez

ties to further strengthen its capital position. The

Unię Europejską.
W 2014 roku podjęto szereg działań, których

bank included to Tier 1 core equity, among others

celem było dalsze wzmocnienie pozycji kapitałowej

a PLN 310 million profit for 2013 and PLN 271 mil-

Getin Noble Banku. Do kapitału podstawowego Tier 1

lion, that is the profit for the first half of 2014. The

zaliczono m.in. 310 mln PLN zysku pochodzącego

sale of non-performing loans also had a positive

z 2013 roku oraz 271 mln PLN zysku za pierwsze

impact on the CAR and Tier 1 ratios since it released

półrocze 2014 roku. Dodatkowy wpływ na poprawę

the equity charge. In line with the adopted strategy

wskaźników CAR i Tier 1 Banku miały zrealizowa-

that aims at keeping high equity ratios, the bank is

ne transakcje sprzedaży kredytów nieregularnych

not going to pay dividends for 2014 or 2015.

(zwolnienie obciążenia kapitałowego). Zgodnie

Getin Noble Bank is continuing its activities

z przyjętą strategią, której celem jest utrzymanie

aimed at raising long-term financing from debt se-

wysokich wskaźników kapitałowych, Bank nie pla-

curities. Within the schedule carried out in 2014,

nuje wypłaty dywidendy za lata 2014 i 2015.

the bank issued bonds worth PLN 415 million ad-

Getin Noble Bank kontynuuje działania zmie-

dressed solely to institutional investors. In July, the

rzające do pozyskania długoletniego finansowania

bank placed the biggest one-off issue of unsecured

w wyniku emisji papierów dłużnych. W ramach

bonds in its history, since 2008. The value of the

realizowanego w 2014 roku Programu wyemitowa-

placement was PLN 350 million.
At the end of December 2014, the CET1 stood

no obligacje skierowane wyłącznie do inwestorów

at 9.7%, and the CAR 13.1%.

instytucjonalnych o łącznej wartości 415 mln PLN.
W lipcu Bank uplasował największą, jednorazową emisję tego typu niezabezpieczonych obligacji
w swojej historii od 2008 roku. Jej wartość osiągnęła 350 mln PLN.
Na koniec grudnia 2014 roku skonsolidowany
współczynnik wypłacalności CET1 wynosił 9,7%,
a łączny współczynnik wypłacalności CAR 13,1%.
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CSR
Biznes społecznie
odpowiedzialny
CSR - Corporate social responsibility
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Działalność społeczna wpływa na rozwój kul-

Social engagement affects corporate culture

Jednym z przedsięwzięć w ramach społecznej

Another corporate social responsibility initia-

tury organizacji i wspiera fundamentalne wartości

and supports fundamental values, such as trust

odpowiedzialności biznesu był także charytatyw-

tive, Getin for Children, was a charity project to

– takie jak zaufanie i odpowiedzialność. Getin No-

and responsibility. Getin Noble Bank S.A. is acti-

ny projekt „Getin Dzieciom”, którego kluczowym

support hospices for children. Getin Noble Bank’s

ble Bank S.A. aktywnie rozwija działania z zakresu

vely engaged in CSR. In all its activities, the bank

celem było wsparcie hospicjów dziecięcych. Inicja-

initiative comprised financial support and prepa-

CSR. We wszystkich swoich aktywnościach Bank

follows the principles of the Code of Conduct that

tywa Getin Noble Banku obejmowała przekazanie

ring a radio drama dedicated to the youngest pa-

kieruje się zasadami wewnętrznego Kodeksu Etyki,

outlines the principles for relationships among the

przez Bank środków finansowych, a także przygo-

tients. The bank’s employees, selected in auditions

który określa sposób postępowania oraz kształto-

employees, towards clients, and conduct in busi-

towanie słuchowiska dedykowanego najmłodszym

for the best radio voice, played characters in the

wania relacji między pracownikami Banku, pod-

ness operations. According to the Getin UP busi-

pacjentom. Pracownicy, wyłonieni w wewnętrz-

most beautiful Andersen’s fairy tales that were re-

czas pracy z klientami oraz w obszarze prowadze-

ness strategy, the Code of Conduct is to promote

nym konkursie na najlepszy głos lektorski, wcieli-

corded in a professional studio featuring the actress

nia przez Bank działalności biznesowej. Zgodnie

relationship banking and best business practices.

li się w bohaterów najpiękniejszych baśni Ander-

Magdalena Różczka. Finally, the bank’s employees

z wdrożoną strategią biznesową Getin Up, Kodeks

The goal of Getin Noble Bank is to excel at ethical

sena, a nagrania zrealizowano w profesjonalnym

visited hospices for children in Warsaw, Katowice,

Etyki ma służyć doskonaleniu bankowości relacyj-

standards, responsibility, and trust.

studiu fonograficznym przy udziale aktorki Mag-

and Wrocław giving children 1,000 colourful mp3s

nej i stosowaniu dobrych praktyk biznesowych.

Within its CSR activity the bank also promo-

daleny Różczki. W finale akcji pracownicy Banku

with recorded fairy tales and cheques.

Celem jest osiągnięcie przez Getin Noble Bank S.A.

tes its employees’ engagement in several social

odwiedzili hospicja dziecięce w Warszawie, Kato-

Getin Noble Bank S.A. also actively supports

wysokiej pozycji pod względem standardów etycz-

projects, such as the annual Fair Play Run. In 2014,

wicach i Wrocławiu, przekazali młodym pacjentom

social events, such as the voluntary blood dona-

nych, odpowiedzialności i zaufania.

nearly 3,500 of the bank’s employees and friends

1000 sztuk kolorowych mp3 z nagranymi bajkami

tion project called Getin Crew, where participants

W ramach CSR, Bank podejmuje także liczne

ran the Fair Play Run in Warsaw, Katowice, and

oraz symboliczne czeki.

may also register as bone marrow donors, organi-

działania zmierzające do aktywnego zaangażo-

Wrocław. It was a charity event – for each adult

Getin Noble Bank S.A. aktywnie wspiera też

sed simultaneously in three cities: Warsaw, Kato-

wania pracowników w akcje prospołeczne. Jedną

runner who finished the 5 km distance, the mana-

działania prospołeczne — jednym z nich jest ak-

wice, and Wrocław. In 2014, in two editions, the

z takich inicjatyw jest organizowany co roku Bieg

gement board of Getin Noble Bank S.A. paid PLN

cja honorowego krwiodawstwa Getin Crew, połą-

bank’s employees donated 100 litres of blood and

Fair Play. W 2014 roku w Warszawie, Katowicach

15 to support the treatment and rehabilitation of

czona z rejestracją dawców szpiku, organizowana

registered 60 bone marrow donors. In 2014, the

i we Wrocławiu wzięło w nim udział blisko 3,5

Maja and Robert, children of the bank’s employ-

w trzech miastach jednocześnie – w Warszawie,

bank donated computer equipment to a few scho-

tysiąca pracowników i przyjaciół Banku. Wyda-

ees. In three stages of the project, over PLN 26,000

Katowicach i Wrocławiu. W 2014 roku, podczas

ols upgrading their computer rooms and allowing

rzenie miało charakter charytatywny – za każdą

was raised. The Fair Play Run is invariably popu-

dwóch edycji przedsięwzięcia, pracownicy Banku

several pupils to actively participate in IT classes.

pełnoletnią osobę, która ukończyła bieg na dystan-

lar among the bank’s employees and has already

zebrali 100 litrów krwi na rzecz potrzebujących,

Within annual collection for charity projects, the

sie 5 km, Zarząd Getin Noble Banku S.A. przekazał

become a regular event in the CSR calendar. The

a w bazie dawców szpiku zarejestrowało się po-

bank’s employees also donated in-kind goods to

15 zł na wsparcie leczenia oraz rehabilitacji Mai

bank has also selected the official Getin Noble Bank

nad 60 osób. W 2014 roku Bank przekazał wsparcie

local shelters for the needy, and for the third time

i Roberta — dzieci pracowników Banku. Podczas

Running Team that comprises employees who start

dla kilku szkół w postaci sprzętu komputerowego,

they collected funds for animals.

trzech edycji akcji zebrano łącznie ponad 26 tys.

in major running events in Poland.

który umożliwił prowadzenie zajęć edukacyjnych

zł. Bieg Fair Play, dzięki niesłabnącemu zaintere-

dla uczniów i pozwolił na doposażenie pracowni

sowaniu pracowników Banku, na stałe wpisał się

informatycznych. Pracownicy Banku w ramach co-

do kalendarza działań CSR. Bank powołał również

rocznych inicjatyw zorganizowali też przekazanie

oficjalną Reprezentację Biegową Getin Noble Banku

darów rzeczowych na rzecz lokalnych schronisk

S.A., w skład której wchodzą pracownicy startują-

dla osób potrzebujących oraz trzecią już edycję

cy w największych imprezach biegowych w Polsce.

zbiórki dla zwierząt.
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Program studiów
o współczesnej Polsce
Contemporary Polish Studies Programme

Fundacja Oxford Noble, założona w 2012

Inspired by Dr Leszek Czarnecki and Noble

W 2014 roku wiele z działań oxfordzkiego

In 2014, the Oxford Programme dedicated se-

roku z inspiracji dr Leszka Czarneckiego i Noble

Bank, Oxford Noble Foundation was established in

programu dedykowano 25-leciu odzyskania przez

veral activities to the 25th anniversary of Poland’s

Banku, została powołana po to, by promować na

2012 to promote knowledge on modern Poland in

Polskę wolności i przemianom ‘89. W ramach

regaining independence and of the 1989 transfor-

świecie wiedzę o nowoczesnej Polsce, a także by

the world and to engage the wealthiest Poles in

obchodów zorganizowano m.in. konferencję po-

mations. The celebrations included a conference

angażować w ten szczytny cel najzamożniejszych

this noble initiative.

Polaków.

święconą formule Okrągłego Stołu, jako narzędzia

on the Round Table negotiations formula as the

The flagship of the Foundation, Programme

dialogu i pokojowej rewolucji. Wiosną na Uniwer-

tool promoting dialogue and peaceful revolution.

Flagową inicjatywą Fundacji jest Program

on Modern Poland at the University of Oxford,

sytecie odbyła się zaś konferencja nt. fenomenu

In the spring, another conference was held on the

Studiów o Współczesnej Polsce na Uniwersytecie

was launched in cooperation with St. Anthony-

4 VI 1989 r., pierwszych wolnych wyborów po

phenomenon of the first free elections on 4 June

Oxfordzkim, utworzony wspólnie z przedstawi-

’s College. Today, it is the image that to a great

upadku komunizmu, które zapoczątkowały okres

1989 after the fall of communism that initiated the

cielami St. Antony’s College. Dziś o pozycji mię-

extent decides a country’s economic and political

reform systemowych. Program koncentrował się

period of system reforms. The current aspects of

dzynarodowej kraju – sukcesie gospodarczym czy

success. Although Poland ranks relatively high

także na aktualnych aspektach polskiej polityki

Polish policy in the international arena were ano-

politycznym – decyduje w dużym stopniu jego wi-

with its GDP, in recognition rankings it comes in

na arenie międzynarodowej, np. kwestii konfliktu

ther area of the Programme’s focus, for example

zerunek. Polska, choć pod względem PKB plasuje

disproportionately low. The Polish Programme

na Ukrainie i wyzwań, jakie stawia on przed pań-

Prof. Timothy Snyder, an eminent political scien-

się wysoko, w rankingach rozponawalności wypa-

at the University of Oxford is a response to that

stwem polskim, poświęcony został gościnny wy-

tist from the Yale University, gave a lecture on the

da wciąż nieproporcjonalnie nisko. Polskie Studia

challenge. It should become a breeding ground

kład Prof. Timothy Snydera, wybitnego politologa

conflict in Ukraine and the challenges that it poses

na Oksfordzie to odpowiedź na to wyzwanie. Mają

for „ambassadors and friends of modern Poland”,

z Uniwersytetu Yale. Gośćmi Studiów o Współcze-

to Poland. Last year the Programme on Modern

stać się kuźnią „przyjaciół współczesnej Polski” —

a place where the future leaders and decision-ma-

snej Polsce byli w minionym roku także m.in. Prof.

Poland also hosted such guests as Prof. Dariusz

miejscem, w którym przyszli liderzy i decydenci

kers from all over the world studying at the most

Dariusz Stola, dyrektor unikalnego na światową

Stola, director of the, unique on the world scale,

z całego świata, specjaliści w dziedzinach ekonomii

prestigious institution of higher learning in Euro-

skalę Muzeum Historii Żydów Polskich, Prof. Da-

Museum of the History of Polish Jews, Prof. Da-

czy stosunków międzynarodowych, mogą zdobyć

pe can get to know Poland as a regional leader and

riusz Gawin z Muzeum Powstania Warszawskiego,

riusz Gawin from the Warsaw Uprising Museum,

wiedzę na temat naszego kraju, a przede wszyst-

a dynamic economy, rather than just from the po-

Adam Bodnar z Helsińskiej Fundacji Praw Człowie-

Adam Bodnar from the Helsinki Foundation for

kim – budować z nim relacje. Poznają Polskę jako

int of view of its difficult history.

ka czy Adam Szostkiewicz z tygodnika Polityka –

Human Rights, or Adam Szostkiewicz from the

wszyscy oni poprowadzili seminaria dla między-

Polityka magazine, who gave seminars to interna-

narodowej publiczności.

tional audiences.

dynamicznego lidera regionu — nie tylko od strony

The Programme won eminent ambassadors

jej trudnej historii, jak działo się to dotychczas.

from the international world of science and reco-

W tworzenie Studiów zaangażowani byli wy-

gnised Polish authorities of the twenty years of

Fundacja Oxford Noble rozpoczęła także rela-

Oxford Noble Foundation has also initiated

bitni przedstawiciele międzynarodowego świata

regained independence, including Prof. Timothy

cje z Uniwersytetem w CCambridge, na którym bu-

a relationship with the University of Cambridge,

nauki oraz wielkie autorytety polskiego 20-lecia

Garton Ash, Prof. Norman Davies, and Prof. Mar-

dowany jest równoległy program Studiów Polskich.

where a parallel Programme on Poland is being

wolności: m.in.: Prof. Timothy Garton Ash, Prof.

garet MacMillan. The Programme’s honorary pa-

Wszyscy, którzy są zainteresowani wspar-

Norman Davies oraz Prof. Margaret MacMillan. Ho-

trons include the late Polish Prime Minister Tade-

ciem Programu, mogą się do niego przyłączyć –

Donors wishing to support the Programme

norowymi patronami Programu są śp. Premier Ta-

usz Mazowiecki (1927-2013), symbol of the Polish

więcej informacji dla potencjalnych darczyńców

are kindly asked to visit our website for more in-

deusz Mazowiecki (1927-2013), postać symboliczna

transformation, and Professor Zbigniew Pełczyń-

znajduje się na www.oxfordnoblefoundation.pl

formation at www.oxfordnoblefoundation.pl.

dla sukcesu polskich przemian oraz Prof. Zbigniew

ski, a reputable Polish professor at the Universi-

Pełczyński, wybitny polski profesor Oxfordu, przez

ty of Oxford who has been supporting Polish stu-

lata wspierający studiujących tam Polaków.

dents for years.
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Pozycja na rynku
Market position

SUMA BILANSOWA / ASSETS

FUNDUSZE WŁASNE / EQUITY

1

PKO BP

248 701

1

PKO BP

24 743

2

Bank Pekao

167 625

2

Bank Pekao

20 064

3

BZ WBK1

134 502

3

BZ WBK1

13 045

4

mBank

117 986

4

mBank

9 751

5

ING Bank

99 861

5

ING Bank

6 983

6

Getin Noble Bank

68 831

6

Getin Noble Bank

6 679

7

Bank Milennium

60 741

7

Raiffeisen Bank

5 495

8

Raiffeisen Polbank

58 648

8

Bank Millenium

5 369

9

Bank Handlowy

49 844

9

Bank Handlowy

4 945

10

Bank BGŻ

40 497

10

Bank BPH

4 567

ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW / DEPOSITS

NALEŻNOŚCI OD KLIENTÓW / LOANS

1

PKO BP

179 497

1

PKO BP

174 387

2

Bank Pekao

114 978

2

Bank Pekao

125 609

3

BZ WBK1

85 821

3

BZ WBK1

94 982

4

mBank

74 582

4

ING Bank

75 689

5

ING Bank

62 887

5

mBank

72 423

6

Getin Noble Bank

48 533

6

Getin Noble Bank

53 847

7

Bank Millenium

44 143

7

Bank Millenium

47 591

8

Raiffeisen Polbank

39 819

8

Raiffeisen Polbank

32 878

9

Bank BGŻ

29 632

9

Bank BGŻ

32 804

10

Deutsche Bank Polska

28 601

10

Bank Handlowy

29 633

BZ WBK - dane uwzględniają wyniki Santander Consumer
BZ WBK - incl. Santander Consumer's results

1
1
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Akcjonariat i struktura grupy

Akcjonariat (wg stanu na 12 maja 2015), zgodnie z wiedzą posiadaną przez Bank
Shareholders (as at 30 May 2015), according to the bank's knowledge

Group’s structure and shareholders
Dr Leszek Czarnecki

Pozostali
Others

(bezpośrednio i pośrednio)
(directly and indirectly)

30,05%

55,86%

796 404 264 akcji
shares
Marka handlowa Getin Noble Bank
Trademark of Getin Noble Bank

Marka handlowa Getin Noble Bank
Trademark of Getin Noble Bank

1 480 299 055 akcji
shares

100%

Aviva OFE

6,47%

2 650 143 319 akcji
shares

171 540 000 akcji
shares

ING OFE

7,62%
201 900 000 akcji
shares

** (50,72% akcji)
 (50,72% of shares)

G R U PA

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

BPI

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

01.06.2012

BB
Podmiotu (IDR)
Issuer default rating (IDR)

*Jednostka stowarzyszona
*Associate company

Krótkoterminowy
Short-term

B

Viability

BB

Rating wsparcia
Support rating

3

Długoterminowy rating
w skali krajowej
National long-term IDR

BBB
(pol)

Minimalny poziom
ratingu wsparcia
Minimum support rating

BB

PERSPEKTYWA
OUTLOOK

MOODY’S
INVESTOR SERVICE LTD.

Stabilna
Stable

Długoterminowy rating
depozytowy
Long-term deposit rating

Ba2

Baseline Credit Assessment

Ba3

Adjusted Baseline Credity
Assessment

Ba3

Krótkoterminowy rating
depozytowy
Short-term deposit rating

not
prime

Stabilna
Stable

Stan na 30 kwietnia 2015
As of 30 April 2015

** Jednostka współkontrolowana
** A jointly controlled entity
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17.03.2015

PERSPEKTYWA
OUTLOOK

Pozytywna
Positive

Negatywna
Negative

Zarząd
The Management Board

Karol Karolkiewicz
Członek Zarządu
Member of the Management Board

dr Krzysztof Rosiński
Prezes Zarządu
President of the Management Board

Radosław Stefurak
Członek Zarządu
Member of the Management Board

Krzysztof Basiaga
Członek Zarządu
Member of the Management Board

Maciej Szczechura
Członek Zarządu
Member of the Management Board

Stan na 30 kwietnia 2015
As of 30 April 2015
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Marcin Dec

dr hab. Grzegorz Tracz

Członek Zarządu
Member of the Management Board

Członek Zarządu
Member of the Management Board

43

Konsekwencja nagrodzona
Consistency rewarded

Getin Leasing S.A. należy do grupy Getin Noble

Getin Leasing SA belongs to Getin Noble Bank

daż pojazdów 2013/2014). W efekcie Spółka szybko

to the leader, Europejski Fundusz Leasingowy, has

Bank. W ciągu ostatnich lat działalności, po przeję-

Group. After the bank took over the company and

awansowała w rankingach sprzedażowych, a dy-

dramatically diminished. In 2014, EFL leased cars

ciu Spółki przez Bank i zmianie strategii działania,

changed its strategy, in recent years Getin Leasing

stans pomiędzy dotychczasowym liderem – Euro-

worth PLN 2.54 billion, while Getin Leasing – PLN

Getin Leasing zdobył pozycję jednej z największych

has become one of the major lease companies in Po-

pejskim Funduszem Leasingowym, a Getin Leasing

2.08 billion, outdoing other market players. 2015

firm leasingowych w Polsce, a w zakresie leasingu

land and the leader in the car leasing area. The main

znacząco się zmniejszył. W całym roku 2014 EFL

looks even more promising – after the first quarter,

pojazdów pozycję lidera. Główną osią strategii jest

strategy axis is a focus on car financing and specia-

wyleasingował środki transportu o wartości 2,54

Getin Leasing has become the car financing leader

silna koncentracja sprzedaży w obszarze finan-

lisation in implementing innovative solutions that

mld PLN, a Getin Leasing 2,08 mld PLN, wyprze-

with the volume of cars sold in Q1 2015 worth PLN

sowania pojazdów i specjalizacja we wdrażaniu

meet the needs of entrepreneurs, predominantly

dzając tym samym pozostałych graczy rynkowych.

747.06 million, compared to the competitors: EFL

nowatorskich rozwiązań adekwatnych do potrzeb

in the SME sector. Another factor that determines

Dobrze zapowiada się rok 2015, już po pierwszym

PLN 609.40 million; Raiffeisen Leasing PLN 497.42

przedsiębiorców, szczególnie w segmencie MŚP.

Getin Leasing’s success is the company’s complex

kwartale 2015 roku Getin Leasing został liderem

million (source: ZPL sale in Q1 2015). After 20 years,

O sukcesie Getin Leasing decyduje również dostęp

range of car financing: lease, hire purchase, cre-

rynku finansowania zakupu pojazdów poprzez le-

Getin Leasing has dethroned the leader and it ranks

dla klientów spółki do wszystkich możliwych form

dit facilities, mobile lease, loans, car fleet financing

asing w ujęciu wolumenowym – sprzedaż za IQ

first in the top market segment – car lease. The

finansowania zakupu pojazdów: leasing, kredyt, le-

and management. All services are offered through

2015: Getin Leasing 747,06 mln PLN; EFL 609,40

consistent pursuit of the strategy has paid off.

asing mobilny, pożyczka lub finansowanie floty po-

a multichannel and diversified sales network.

mln PLN; Raiffeisen Leasing 497,42 mln PLN (źró-

According to CEPIK, in 2014 Getin Leasing re-

jazdów wraz z jej zarządzaniem. Wszystkie usługi

The business performance and the position

dło: ZPL, sprzedaż za IQ 2015). Po 20 latach Getin

gistered the largest number of vehicles out of all

są oferowane poprzez wielokanałową i zdywersy-

achieved by Getin Leasing prove that the consi-

Leasing zdetronizował lidera i w najważniejszym

lease companies operating in Poland, i.e. nearly

fikowaną strukturę sieci sprzedaży.

stently pursued strategy is well-aimed. At the end

segmencie rynku – leasingu środków transportu

20,000. Taking into account the number of registe-

O trafności obranej kilka lat temu i konse-

of 2014, with the annual sale volume worth PLN

– osiągnął pierwszą pozycję. Konsekwencja w re-

red vehicles whose acquisition is financed by Getin

kwentnie realizowanej strategii świadczą wyniki

2.6 billion the company ranks fourth among lease

alizowaniu strategii została nagrodzona.

Noble Bank (24,300), the Getin Noble Bank Group

biznesowe i pozycja Getin Leasing. Po 2014 roku

companies in Poland (source: ZPL Polish Leasing

Według danych CEPIK w 2014 roku Getin Le-

Spółka jest czwartą firmą leasingową w Polsce ze

Association, lease of movable property in 2014).

asing zarejestrował największą liczbę pojazdów

sprzedażą roczną na poziomie 2,6 mld PLN (dane:

Focusing on the largest market segment – lease of

spośród wszystkich firm leasingowych w Polsce

ZPL, za 2014, leasing ruchomości). Koncentracja na

means of transport – brought about a substantial

– blisko 20 tys. Uwzględniając ilości pojazdów re-

cing volumes confirms the strong and established

największym segmencie rynku – leasingu środków

increase in sale volumes. In consequence, the com-

jestrowanych, których zakup jest również kredy-

market position of Getin Leasing. The biggest share

transportu – spowodowała znaczący wzrost sprze-

pany ranks first in Poland as regards the number

towany za pośrednictwem Getin Noble Bank (24,3

in car financing belongs to the following car makes:

daży. W konsekwencji zajęcie pierwszego miejsca

of leased vehicles (source: CEPIK Central Register

tys.), należy uznać, że Grupa Getin Noble Bank jest

Opel - 21.8%, Fiat – 15.3%, Ford - 14.9%, Citroen and

w Polsce w ilości oddanych w leasing pojazdów

of Vehicles and Drivers, vehicle registration) and

największym graczem na rynku finansowania za-

KIA – over 10% (source: CEPIK, vehicles registered

(dane: CEPIK, rejestracje pojazdów) oraz drugiego

second as regards net value of leased vehicles (so-

kupu pojazdów.

in 2014). Throughout many years of cooperation,

is undoubtedly the biggest player in the market of
car financing.
The share of strategic car makes in car finan-

miejsca pod względem wartości netto wyleasingo-

urce: ZPL, sale in 2014). For several years, Getin Le-

O silnej i ugruntowanej pozycji rynkowej Ge-

responding instantly to the needs of clients we ma-

wanych środków transportu (dane: ZPL, sprzedaż

asing has been the most dynamically growing com-

tin Leasing świadczy udział w finansowaniu zakupu

naged to build a trustworthy brand in the eyes of car

2014). Od kilku lat Getin Leasing jest najbardziej dy-

pany. The average sales dynamics for the sector

strategicznych marek samochodowych. Największe

market suppliers – both car importers and dealers.

namicznie rozwijającą się firmą. Średnia dynamika

ranges between 15-18% growth y/y, whereas Getin

udziały zostały osiągnięte w finansowaniu zakupu

Getin Leasing is one of leading financial operators

sprzedaży dla branży to przedział pomiędzy 15-18%

Leasing is growing at the annual pace over 40%,

marek: Opla - 21,8%, Fiata – 15,3%, Forda - 14,9%,

in most car dealers’ showrooms and second-hands.

wzrostu r/r, tymczasem Getin Leasing rozwija się,

and in case of vehicles – 52.4% (source: ZPL, mo-

Citroena i KIA - powyżej 10% (dane: CEPIK, reje-

Mastering its offer, the company in the last

osiągając wzrosty roczne na poziomie powyżej

vable property sale dynamics 2013/2014 + cars sale

stracje pojazdów 2014). Wieloletnie doświadczenie

year placed a particular emphasis on developing

40%, a w pojazdach nawet 52,4% (dane: ZPL, dy-

2013/2014). In consequence, the company has quic-

i szybka reakcja na potrzeby Klientów i Partnerów

convenient car financing forms, and implemented

namika sprzedaży ruchomości 2013/2014 + sprze-

kly climbed up the sales rankings, and the distance

biznesowych pozwoliły zbudować markę godną za-

several new products and solutions, such as Le-
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Sprzedaż Getin Leasing w latach 2009-2014 – leasing ruchomości
(na podstawie danych Związku Polskiego Leasingu; w mld PLN)
Getin Leasing sale volumes in 2009-2014 – lease of movable property
(source: Polish Leasing Association, in billion PLN)

+118%
+139%

1.20

+2%

+45

+48%

2,61

1.80

WARTOŚĆ ŚRODKÓW ODDANYCH W LEASING
VALUE OF LEASED ASSETS

1.22

0.55

0.23

2009

2010

2011

2012

Leasing pojazdów w 2014 roku
(na podstawie danych Związku Polskiego Leasingu;
netto w mln PLN)
Car lease in 2014
(source: Polish Leasing Association, net in million PLN)

2013

2014

REJESTRACJE POJAZDÓW
VALUE OF LEASED ASSETS

2014 R.

1

Europejski Fundusz Leasingowy

2 545,00

1

Getin Leasing

19 425

2

Getin Leasing

2 298,61

2

Europejski Fundusz Leasingowy

16 895

3

Raiffeisen Leasing Polska

2 079,88

3

Raiffeisen Leasing Polska

15 340

4

PKO Leasing

1 689,66

4

mLeasing

12 009

5

mLeasing

1 672,71

5

Volkswagen Leasing Polska

10 929

6

Millennium Leasing

1 483,99

6

BZWBK Leasing

9 178

7

Pekao Leasing

1 258,02

7

Millennium Leasing

7 341

8

BZWBK Leasing

1 200,14

8

Toyota Leasing Polska

7 225

9

Volkswagen Leasing Polska

1 103,18

9

Masterlease

7 125

10

ING Lease Polska

ufania dostawców rynku samochodowego, zarów-

asing Premium – innovative in the Polish market

no na poziomie importerów, jak i dealerów samo-

rules for premium car financing. In the first quarter

chodowych. Getin Leasing jest jednym z wiodących

of the last year, Getin Leasing seized the opportu-

operatorów finansowych w większości salonów

nity created by law regulations concerning VAT re-

dealerskich i komisów samochodowych w Polsce.

duction and offered very attractive financing solu-

W ramach rozwoju oferty w minionym roku

tions for cars equipped with a cargo compartment.

szczególny nacisk został położony na rozwój do-

Over the entire year, the company was intensively

W 2014 roku Getin Leasing pozyskał 27,2 tys. no-

godnych form finansowania zakupu pojazdów,

developing its business relationships with impor-

wych Klientów. Dodając do nich Klientów, którzy

wdrażając wiele nowych produktów i rozwiązań

ters and dealers of the major car makes in Poland.

zdecydowali się na kredyt samochodowy, w sumie

m.in. Leasing Premium – innowacyjne na polskim

As a result, it has implemented unique Opel and

ponad 110 tys. przedsiębiorców w Polsce korzysta

Ford cars financing schemes.

z naszego finansowania. To wielki zaszczyt, ale i zo-

rynku zasady finansowania samochodów marek

Rejestracje pojazdów w 2014 roku
(na podstawie danych CEPiK; w sztukach)
Car lease in 2014
(source: Polish Leasing Association, net in million PLN)

924,93

10 Pekao Leasing

6 775

Największe firmy leasingowe w Polsce – koncentracja
na rynku pojazdów w 2014 roku
(na podstawie danych Związku Polskiego Leasingu)
Car lease in 2014
(source: Polish Leasing Association, net in million PLN)
REJESTRACJE POJAZDÓW
VALUE OF LEASED ASSETS

premium. W pierwszym kwartale ubiegłego roku,

Pursuing its strategic goals and mission, Ge-

bowiązanie. Priorytetem pozostaje dla nas proces

korzystając z okazji, jakie stworzyły przepisy pra-

tin Leasing provides efficacious financial solutions

dążenia do operacyjnej doskonałości w obsłudze

wa dotyczące odliczenia podatku VAT, Getin Le-

catering for the needs of the most dynamic sector

Klienta. Tylko w ten sposób możemy nadal realnie

asing zaproponował bardzo atrakcyjne finansowa-

of the Polish economy, i.e. for entrepreneurs. Each

wspierać przedsiębiorców w realizacji ich zamie-

nie dla nabywców „aut z kratką”. W ciągu całego

month we provide financing for most fundamental

rzeń biznesowych.

roku intensywnie rozwijały się relacje biznesowe

investment needs of about 2,300 clients. In 2014,

Efekty realizowanej dotąd strategii są satys-

firmy z importerami i dealerami największych ma-

Getin Leasing managed to win 27,200 new clients.

fakcjonujące. Konsekwencja w działaniu Spółki zo-

rek samochodowych w Polsce. W efekcie tych prac

Along with clients that chose car loans, we provi-

stała nagrodzona pierwszym miejscem w leasingu

zostały wdrożone unikatowe programy finansowa-

de financing to 110,000 entrepreneurs throughout

pojazdów w Polsce. Niezagrożona od lat pozycja

nia samochodów marki Opel i Ford.

Poland. It is a great honour, but also a commitment.

Getin Noble Banku jako lidera finansowania zaku-

Pursuing operational perfection in client service

pu pojazdów poprzez kredyt w Polsce i znakomi-

the car loans leader in Poland and the outstanding

sję firmy, Getin Leasing każdego dnia dostarcza

remains our priority since it is the only way to sup-

te wyniki sprzedażowe Getin Leasing umacniają

sales volume reported by Getin Leasing reinforce

efektywne rozwiązania finansowe skrojone pod

port entrepreneurs in their business pursuits.

pozycję rynkową spółek. W obu obszarach – le-

the companies’ market position. In several areas,
such as car lease and car loans, Getin Noble Bank

Realizując cele strategiczne oraz przyjętą mi-

1

Getin Leasing

88,0%

2

Raiffeisen Leasing Polska

77,0%

3

Europejski Fundusz Leasingowy

69,2%

4

PKO Leasing

67,9%

5

mLeasing

62,4%

6

Millennium Leasing

61,6%

potrzeby najbardziej dynamicznego ogniwa pol-

The pursued strategy has been rewarding thus

asingu i kredytu samochodowego – Grupa Getin

skiej gospodarki, tj. przedsiębiorców. Co miesiąc

far. The company’s consistency has been rewarded

Noble Bank ma ambicję nadal rosnąć szybciej niż

Group aspires to outperform its competitors in the

około 2,3 tys. Klientów przychodzi po finansowa-

with first place for the car lease volume in Poland.

konkurencja.

years to come as well.

nie swoich podstawowych potrzeb inwestycyjnych.

The impregnable position of Getin Noble Bank as
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Lider na rynku doradztwa
finansowego
Leader in financial brokerage

Grupa Open Finance nadal pozostaje liderem

Open Finance Group unchangeably holds

na rynku nieruchomości (Home Broker), wzrost

that totalled PLN 553 million. No other financial

rynku doradztwa finansowego w Polsce, zarówno

the leader’s position among financial advisors in

wolumenu zanotowano w kategorii kredytów go-

broker in the Polish market can offer such a com-

pod względem sprzedaży kredytów hipotecznych,

Poland as regards the sale of mortgage loans and

tówkowych. W całym 2014 roku wartość ich sprze-

plex range of services.

jak i produktów inwestycyjnych. Wraz z Home Bro-

investment products. In 2014, together with Home

daży wynosiła 553 mln zł, co oznacza wzrost o 40%

ker w 2014 roku firma pośredniczyła w sprzedaży

Broker, the company acted as an agent in the sale

w stosunku do roku 2013. Tak kompleksowej obsłu-

ces an emphasis on the development of mobile and

kredytów hipotecznych o łącznej wartości ponad

of mortgage loans worth over PLN 5 billion.

gi klienta nie jest w stanie zaoferować żaden inny

partner networks, while reducing the number of traditional branches. Some of them merged into shared

5 mld zł.

Open Finance, as a financial advisor, also pla-

Last year offered new opportunities. Open Fi-

gracz na rynku doradztwa finansowego w Polsce.

Miniony rok przyniósł nowe możliwości. Gru-

nance Group placed a particular emphasis on de-

W Open Finance, jako spółce doradztwa fi-

pa Open Finance położyła duży nacisk na rozwój

veloping portfolio companies, first of all Open TFI

nansowego, położono także nacisk na rozwój sie-

In the quarters to come, Open Finance Gro-

spółek portfelowych, przede wszystkim Open TFI

and Open Life that recorded outstanding results. In

ci mobilnych i partnerskich, przy jednoczesnym

up’s main priority will still be building and ma-

oraz Open Life, które zanotowały ponadprzecięt-

the fourth quarter 2014, Open TFI managed assets

ograniczeniu liczby placówek stacjonarnych. Część

intaining long-term relations with its clients. The

nie dobre wyniki. W czwartym kwartale 2014 roku

worth PLN 3.5 billion, which means a growth by

z nich została połączona we wspólne placówki,

company is adapting its operations to the guideli-

Open TFI zarządzał aktywami o wartości 3,5 mld zł,

40% compared to the previous year. At the same

z powierzchnią biurową dla doradców Open Fi-

nes of the Polish Financial Supervision Authority

co oznacza wzrost o 40% w stosunku rocznym.

time, Towarzystwo Ubezpieczeń Open Life mana-

nance i Home Broker.

and also launches its own initiatives to maximise

W tym samym czasie Towarzystwo Ubezpieczeń

ged assets worth over PLN 6.31 billion, which me-

W kolejnych kwartałach priorytetem Grupy

Open Life zarządza ponad 6,31 mld zł aktywów, co

ans a 39% growth compared to the corresponding

Open Finance nadal będzie budowanie i utrzyma-

stanowi wzrost o 39% w porównaniu do analogicz-

period in 2013, and enabled Open Life to generate

nie długoterminowych relacji z Klientami. Firma

nego okresu w roku 2013. Pozwoliło to Open Life na

PLN 26.88 million worth net income. Open Brokers,

dostosowuje się do wytycznych Komisji Nadzoru

wypracowanie zysku netto w wysokości 26,88 mln

another insurance company operating in Open Fi-

Finansowego i wprowadza rozwiązania mające

zł. W branży ubezpieczeniowej w ramach grupy

nance Group, generated a financial result of PLN

zwiększyć zadowolenie klienta i skłonić go do po-

Open Finance działa również multiagencja ubezpie-

1.7 million in 2014.

lecenia usług swoim znajomym.

czeniowa Open Brokers, która w 2014 r. osiągnęła

branches for Open Finance and Home Broker.

the clients’ satisfaction and get the clients referrals.

Besides the increased sale of mortgage loans,

wynik finansowy na poziomie 1,7 mln zł.

investment products, deposits, insurance and real

W Open Finance poza sprzedażą kredytów

estate agency services (Home Broker), Open Finan-

hipotecznych, produktów inwestycyjnych, depo-

ce reported a 40% growth in the sale of cash loans

zytowych, ubezpieczeniowych oraz pośrednictwa

48

49

Rozwój nowych gałęzi
biznesu
Development of new business branches

W 2014 roku za pośrednictwem Home Broker

In 2014, Home Broker handled nearly 9,800

W kontekście sieci oddziałów, dzięki dużej

As regards the branches network, because of

Klienci dokonali prawie 9,800 transakcji na ryn-

real property transactions for its clients, mainly in

rozpoznawalności marki i możliwości ogranicze-

the high brand awareness and an opportunity to

ku nieruchomości. Głównym przedmiotem obrotu

the resale housing market and apartments offered

nia kosztów stałych, zdecydowano się na zamianę

reduce fixed costs, the company made the decision

były mieszkania z rynku wtórnego i mieszkania de-

by developers. Cooperating with 350 developers,

części dotychczasowych powierzchni store front

to change some of the shopfront offices located by

weloperskie. Firma jest największym w kraju bro-

with the average monthly sale topping 300 new

przy dużych ciągach pieszych, na mniej kosztowne

large footpaths to more cost effective localisations.

kerem mieszkań z rynku pierwotnego, współpra-

apartments, the company is the largest home bro-

lokalizacje biurowe.

cując z 350 deweloperami i sprzedając miesięcznie

ker in Poland.

średnio nieco ponad 300 nowych mieszkań.

In 2014, Home Broker recorded a decline in

W 2014 roku Home Broker zanotował spa-

the number of new and second hand apartments

In November 2014, Home Broker launched

dek liczby sprzedanych mieszkań w obydwu seg-

sold. In case of the resale housing market, the

W listopadzie 2014 w ramach spółki Home

a new brand - Poland Sotheby’s International Re-

mentach mieszkań nowych i z rynku wtórnego.

number of transactions dropped by 14.3%, and the

Broker powstała nowa marka Poland Sotheby’s

alty, a unit of an international premium real pro-

W przypadku mieszkań z rynku wtórnego spa-

total value of transactions – by 16%. In case of the

International Realty, filia międzynarodowej marki

perty broker. Home Broker bought a 20 year exc-

dek liczby transakcji wyniósł 14,3% przy łącznej

new apartments, the number of transactions drop-

zajmującej się obrotem nieruchomościami klasy

lusive licence to use the Sotheby’s International

wartości mniejszej o 16%. W przypadku mieszkań

ped by 18%, and the total value of transactions – by

premium. Home Broker nabył 20-letnią licencję na

Realty brand in Poland. The project is partnered

z rynku pierwotnego, było 18% mniej transakcji

26%. The discrepancy between the decline in the

wyłączne używanie marki Sotheby’s International

by Noble Bank that offers real property invest-

przy łącznej wartości sprzedanych mieszkań niż-

number of transactions and their volume is direc-

Realty w Polsce. Partnerem biznesowym w tym

ments and second homes in Poland and abroad to

szej o 26%. Większy spadek wolumenu transakcji

tly related to the “Home for the Young” govern-

przedsięwzięciu jest Noble Bank, dzięki czemu

its clients.

niż liczby sprzedanych mieszkań ma bezpośredni

ment project that subsidises apartments that are
less expensive than the market average.

Klienci banku otrzymali możliwość zakupu nieru-

Among the financial products, the largest

związek z programem dopłat rządowych „Mieszka-

chomości inwestycyjnych oraz „drugich domów”

portion of the proceeds came from agency in the

nie dla Młodych”, do którego kwalifikują się miesz-

w Polsce i na świecie.

sale of mortgage loans, worth nearly PLN 1 bil-

kania tańsze niż średnia rynkowa.

Home Broker created the Home Broker Business team dedicated to cooperation with develo-

Wśród produktów finansowych, najwięk-

lion, which helped Home Broker defend its posi-

W ramach struktury Home Brokera wydzie-

szym źródłem przychodu było pośrednictwo

tion as one of the major mortgage loan agencies

lony został zespół do współpracy z deweloperami

sultancy and financing investment projects. At the

w sprzedaży kredytów hipotecznych o łącznej

in Poland, and together with Open Finance as the

Home Broker Business zajmujący się analizą ryn-

end of 2014, the team completed the first conside-

wartości niespełna 1 mld zł. Dzięki temu Home

unquestionable leader in the market. Besides its

ku, doradztwem oraz finansowaniem projektów in-

rable transactions.

Broker utrzymał pozycję jednego z największych

core business, the company’s income sources also

westycyjnych. Pod koniec 2014 zespół odnotował

pośredników w udzielaniu kredytów hipotecznych

include real property lease and agency in the sale

pierwsze znaczące transakcje.

w kraju, a wraz z Open Finance będąc niekwestio-

of land and commercial premises, and in its finan-

nowanym liderem. Dodatkowymi źródłami przy-

cial business line the sale of financial products and

chodu w spółce jest wynajem nieruchomości oraz

cash loans.

pers that is responsible for market analysis, con-

pośrednictwo w sprzedaży działek oraz lokali komercyjnych, a w linii finansowej — sprzedaż produktów inwestycyjnych i kredytów gotówkowych.
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Siła w uniwersalności
Strength in universality
Rok 2014 był kolejnym, w którym Noble Secu-

2014 was another year when Noble Securi-

przez TGE w 2014 roku. Pierwsza nagroda jest wyra-

Securities as the most active brokerage in the gas

rities konsekwentnie realizował strategię wzrostu,

ties consistently pursued its growth strategy whi-

zem uznania dla brokera za największą aktywność

markets. The third Platinum Megawatt was awar-

koncentrując się na umacnianiu pozycji rynkowej

le focusing on enhancing its business position in

na Rynku Praw Majątkowych. Drugie wyróżnienie

ded to a representative of the brokerage compa-

w wiodących gałęziach działalności.

its core business.

dotyczy największej aktywności Noble Securities

ny for the top number of orders completed in the

Od kilku lat dominującym obszarem aktyw-

For several years, the core business compri-

wśród domów maklerskich na rynkach gazu. Trzeci

Day Ahead and Present Day Gas Market. Last year,

ności Noble Securities jest wspieranie podmiotów

ses providing support for companies that are se-

Platynowy Megawat został przyznany przedstawi-

Noble Securities won the record number of clients

poszukujących źródeł finansowania dalszego roz-

eking a source for the financing growth of their

cielowi domu maklerskiego za najwyższy poziom

in the gas market, which was also recognised by

woju swojej działalności. W minionym roku dom

businesses. Last year, Noble Securities effectuated

realizacji zleceń na Rynku Dnia Następnego i Bieżą-

the Energy Exchange and the Warsaw Commodi-

maklerski przeprowadził 49 emisji obligacji korpo-

as many as 49 corporate bond offerings, raising

cego Gazu. W minionym roku Noble Securities pozy-

ty Clearing House that awarded Noble Securities

racyjnych dla 22 podmiotów, pozyskując dla nich

a total of PLN 1.6 billion for 22 entities, which is

skał największą liczbę klientów obsługiwanych na

with the „Golden Turnover” award.

ponad 1,6 mld zł. Jest to najlepszy wynik w kilkulet-

the record performance in the company’s history,

rynku gazu, co również zostało dostrzeżone przez

Noble Securities is also consistently building

niej aktywności brokera na tym rynku, a 21%-owy

and a 21% increase of the offerings value only con-

TGE. Aktywność domu maklerskiego na tym rynku

up its potential and position in the traditional bro-

wzrost wartości emisji r/r jest potwierdzeniem po-

firms its position of a well-tried and effective part-

zyskała uznanie także Izby Rozliczeniowej Giełd To-

kerage. In 2014, it ranked third among brokera-

zycji sprawdzonego i skutecznego partnera na ryn-

ner in the corporate debt financing market. The

warowych, czego wyrazem jest przyznana brokero-

ge companies that could pride themselves on the

ku długu korporacyjnego. Zaufanie do Noble Securi-

trust of issuers that willingly vested the coordina-

wi nagroda „Złote Obroty”.

ties emitentów, którzy chętnie powierzali brokerowi

tion of subsequent bonds offerings translated into

Dom maklerski stale rozwija również tradycyj-

accounts. Ranking third among forward contracts

koordynowanie kolejnych emisji obligacji, znalazło

a 40% growth in proceeds from this business line.

ną działalność brokerską. W minionym roku Noble

and bonds markets animators, Noble Securities

odzwierciedlenie w 40%-owym wzroście przycho-

The dominant position of Noble Securities

Securities zajął trzecie miejsce wśród brokerów,

was one of the major entities providing liquidity

in the debt financing market was confirmed by

którzy osiągnęli największe dynamiki w przyroście

to those markets in 2014.

the Warsaw Stock Exchange that recognised the

liczby prowadzonych rachunków maklerskich. No-

Securities na rynku instrumentów dłużnych jest

company as the Market Leader 2014 for the largest

ble Securities, uzyskując trzecie wyniki wśród ani-

and expanding the range of the offered products

również nagroda „Lider Rynku 2014”, przyznana

number of corporate bonds series introduced to

matorów rynku dla kontraktów terminowych oraz

and services, Noble Securities has completed the

brokerowi przez GPW za największą liczbę serii

the ASO Catalyst, where Noble Securities introdu-

rynku obligacji, był jednym z głównych podmiotów

process of applying for the investment consultan-

obligacji korporacyjnych wprowadzonych do ASO

ced 28 series of corporate bonds worth over PLN

dostarczających płynność na ww. rynkach w 2014 r.

cy services licence. By launching new services,

Catalyst. W minionym roku dom maklerski wpro-

863 million for 15 issuers. The company’s strong

Dążąc do ciągłego doskonalenia obsługi klien-

Noble Securities will increase its offer comprehen-

wadził do obrotu na tym rynku 28 serii obligacji

position in the corporate debt financing market is

tów i poszerzania oferty produktów i usług, dom

siveness and can provide fully professional broke-

korporacyjnych 15 emitentów o wartości ponad 863

the result of the careful selection of reliable issu-

maklerski sfinalizował proces uzyskiwania zezwo-

rage service.

mln zł. Silna pozycja Noble Securities na rynku dłu-

ers that meet high standards, which additionally

lenia na realizowanie obsługi w zakresie doradztwa

gu korporacyjnego jest efektem współpracy jedynie

allows the stockbroker to take meticulous care of

inwestycyjnego. Uruchomienie tej usługi znacznie

ing its position in the forex market. Last year, the

z wiarygodnymi i spełniającymi wysokie wymaga-

the security of investments coordinated by it.

zwiększy kompleksowość oferty Noble Securities

company carried out several educational campa-

dów z tej linii biznesowej.
Potwierdzeniem dominującej pozycji Noble

nia emitentami, co dodatkowo pozwala brokerowi

Another area of particular interest of Noble

dbać w sposób szczególny o bezpieczeństwo realizo-

Securities is the activity in markets organised by

wanych za jego pośrednictwem inwestycji.

In its pursuit of developing its client service

Noble Securities is also consistently fortify-

oraz pozwoli świadczyć w pełni profesjonalną ob-

igns that allowed for increasing the base of clients

sługę maklerską.

by new educated investors.

the Energy Exchange. The brokerage house won

Noble Securities konsekwentnie umacnia swo-

Innym obszarem aktywności Noble Securities

three Platinum Megawatt statuettes for its activity

ją pozycję również wśród brokerów umożliwiają-

zasługującym na szczególną uwagę jest działalność

and commitment into the growth of markets co-

cych inwestowanie na rynku forex. W minionym

na rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę

ordinated by the Energy Exchange in 2014. The

roku dom maklerski przeprowadził kilka kampanii

Energii. Dom maklerski został wyróżniony trzema

first statuette was awarded to express apprecia-

edukacyjnych, które pozwoliły mu zwiększyć bazę

statuetkami „Platynowego Megawata” za aktywną

tion to the most active broker at the Property Ri-

klientów o kolejnych świadomych inwestorów.

postawę i wkład w rozwój rynków prowadzonych

ghts Market. The next one was awarded to Noble
52

most dynamic growth in the number of brokerage
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Siła innowacji
Power of innovation

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwe-

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwe-

Towarzystwo uruchomiło także nowy sub-

The company also launched the Bonds Noble

stycyjnych S.A. specjalizuje się w tworzeniu oraz

stycyjnych (TFI) S.A. specialises in creating and

fundusz Noble Fund Obligacji przeznaczony dla

Fund, a new sub-fund addressed to clients intere-

zarządzaniu otwartymi i zamkniętymi fundusza-

managing open and closed investment funds, and

klientów zainteresowanych inwestowaniem w in-

sted in investing in debt instruments. The sub-fund

mi inwestycyjnymi, świadczy usługi asset mana-

provides asset management services that include

strumenty dłużne. Subfundusz stanowi dopełnie-

is a complement to the umbrella fund Noble Inve-

gement oraz doradztwa inwestycyjnego. Oferta

professional management of securities portfolio

nie funduszu parasolowego Noble Funds FIO jako

stments FIO as a product of low investment risk

obejmuje fundusze otwarte zróżnicowane pod

and investment advisory services. The company

produkt o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego,

whose aim is to increase the value of assets in the

względem polityki inwestycyjnej oraz „szyte na

offers open funds with diversified investment po-

którego celem jest długoterminowy wzrost warto-

long run by investment in bonds and other secu-

miarę” fundusze zamknięte. Noble Funds TFI stale

licies, and tailor-made closed funds. The company

ści jego aktywów w wyniku dokonywania lokat

rities. The sub-fund is addressed to investors who

rozwija portfolio produktów, dostosowując ofertę

is successively expanding its product range re-

w obligacje oraz inne dłużne papiery wartościowe.

are seeking investment opportunities that are an

do potrzeb klientów i zmieniających się warun-

sponding both to the needs of clients and changing

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów po-

alternative to direct investment in bonds and who

ków rynkowych.

market conditions.

szukujących alternatywy wobec bezpośrednich in-

expect professional management. The value of the
assets raised in 2014 totalled PLN 236 million.

W 2014 roku Noble Funds TFI wyznaczyło

In 2014, Noble Funds TFI launched a new se-

westycji w obligacje oraz ceniących profesjonalne

nową jakość w sposobie realizacji transakcji w ob-

rvice - Noble Funds Online establishing a new qu-

zarządzanie. Wartość zgromadzonych aktywów

szarze funduszy inwestycyjnych, wprowadzając

ality for transactions in investment funds. It is the

w 2014 roku wyniosła ponad 236 mln PLN.

usługę Noble Funds Online. Jest to pierwsza na

first platform in the Polish market that that allows

Rozszerzeniu uległa także oferta funduszy

polskim rynku platforma pozwalająca na realiza-

for direct Internet transactions from a bank acco-

zamkniętych Towarzystwa, odpowiadając na po-

nies with long-term growth plans, Noble Fund Dy-

cję bezpośrednich transakcji internetowych z ra-

unt, which is possible because payments are inte-

trzeby inwestorów. Uruchomiono Mezzanine FI-

widendowy FIZ invests in dividend paying com-

chunku bankowego, dzięki integracji płatności

grated with the PayByNet system. The new service

ZAN inwestujący w papiery dłużne emitowane

panies and aims at generating and paying regular

z systemem PayByNet. Nowa usługa otworzyła

employs the first mobile application in the Polish

przez przedsiębiorstwa z perspektywistycznymi

income to investors.

inwestorom możliwość stałego, bezpośredniego

market that allows for placing orders for purcha-

planami rozwoju, a także Noble Fund Dywiden-

wglądu do własnego portfela funduszy z pozio-

sing investment funds. Now investors can constan-

dowy FIZ, który inwestuje w spółki wypłacające

by Rzeczpospolita daily as the best Polish Invest-

mu serwisu transakcyjnego dostępnego zarówno

tly and directly monitor their funds portfolio from

dywidendę dążąc do generowania i wypłacania

ment Fund Company. To such a good result con-

online jak i mobilnie - dzięki pierwszej na polskim

the level of either online or mobile transaction se-

regularnego dochodu dla inwestorów.

rynku aplikacji mobilnej umożliwiającej składanie

rvice. Potential investors may easily join the plat-

Noble Funds TFI zwyciężyło w rankingu

of which ranked among the best in their groups.

zleceń zakupu funduszy inwestycyjnych. Przyszli

form by filling in a three-step Internet application,

dziennika „Rzeczpospolita” otrzymując tytuł naj-

They distinguish themselves as generating recur-

inwestorzy mogą w szybki sposób dołączyć do plat-

while completing a transaction of purchasing a se-

lepszego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

ring results and having a very low turnover in their

formy – wystarczy wypełnić krótki 3-etapowy wnio-

lected fund, avoiding a courier service or visiting

na polskim rynku. Na tak dobry wynik złożyła się

management team. The leading position in the ran-

sek internetowy, podczas którego mogą dokonać

a branch. The new solution is the harbinger of an

bardzo wysoka ocena wyników funduszy inwe-

king that assessed funds results for the preceding 5

finalizacji transakcji zakupu wybranego funduszu

entirely new sale and marketing strategy adopted

stycyjnych, z których wszystkie uplasowały się

years proves that the company management stra-

z pominięciem kuriera czy wizyty w oddziale. Nowe

by Noble Funds TFI. Another innovation is the in-

w czołówkach swoich grup. Wyróżniają się one

tegy is well-aimed and consistently pursued.

rozwiązanie połączone jest z całkowicie nową

formation service that allows for funds purchases

zarówno pod względem powtarzalności wyników

odsłoną strategii sprzedaży i marketingu Noble

from any part of the website, monitoring favourite

jak i rotacji w zespole zarządzających. Zwycię-

Funds TFI. Poza systemem transakcyjnym nowo-

funds, or comparing investments.

stwo w rankingu obejmującym wyniki funduszy

ścią jest również serwis informacyjny, umożliwia-

na przestrzeni ostatnich 5 lat dowodzi słuszność

jący zakup funduszu z dowolnego miejsca strony

przyjętej przez Towarzystwo strategii zarządzania

internetowej, obserwację ulubionych funduszy czy

i jej konsekwentne realizowanie.

porównywanie inwestycji.
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Responding to the needs of investors, the
company also opened closed funds – Mezzanine
FIZAN invests in debt securities issued by compa-

Noble Funds TFI won in the ranking organised

tributed very good results of investment funds, all

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Consolidated Profit and Loss Account

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

GETIN NOBLE BANK S.A. CAPITAL GROUP

2013

2014

(MLN PLN)

01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013

3 595,0

3 816,8

-5,8%

Koszty z tytułu odsetek

(2 164,5)

(2 518,9)

-14,1%

Wynik z tytułu odsetek

1 430,5

1 297,8

10,2%

653,6

644,1

1,5%

Fee and commission income

Koszty z tytułu prowizji i opłat

(216,6)

(207,8)

4,2%

Fee and commission expenses

Wynik z tytułu prowizji i opłat

437,0

436,3

0,2%

Net fee and commission income

2,9

2,4

22,4%

Dividend income

109,2

85,5

27,7%

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

36,8

36,1

2,1%

111,2

182,8

-39,2%

(171,5)

(154,7)

10,9%

(60,3)

28,2

(923,0)

(879,0)

5,0%

Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości
(733,0)
aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe

(624,4)

17,4%

300,2

382,9

-21,6%

Operating profit (loss)

14,0

5,1

176,3%

Share in net profit (loss) of associates

314,3

388,0

-19,0%

Profit before tax

46,2

14,5

219,0%

Income tax

360,5

402,5

-10,4%

Net profit

Przychody z tytułu prowizji i opłat

Przychody z tytułu dywidend
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości
godziwej przez wynik finansowy oraz wynik z pozycji wymiany
Wynik na pozostałych instrumentach finansowych

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

Koszty działania

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

-

Zysk przypadający:

2013

2014

[million PLN]

01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013

Przychody z tytułu odsetek

Consolidated profit and loss account

Interest income

3 595.0

3 816.8

-5.8%

(2 164.5)

(2 518.9)

-14.1%

1 430.5

1 297.8

10.2%

653.6

644.1

1.5%

(216.6)

(207.8)

4.2%

437.0

436.3

0.2%

2.9

2.4

22.4%

109.2

85.5

27.7%

36.8

36.1

2.1%

111.2

182.8

-39.2%

(171.5)

(154.7)

10.9%

(60.3)

28.2

Operating expenses

(923.0)

(879.0)

5.0%

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

(733.0)

(624.4)

17.4%

300.2

382.9

-21.6%

14.0

5.1

176.3%

314.3

388.0

-19.0%

46.2

14.5

219.0%

360.5

402.5

-10.4%

360.0

399.7

-9.9%

0.5

2.8

-83.3%

Interest expenses
Net interest income

Result on other financial instruments

Other operating income
Other operating expenses
Other net operating income and expenses

-

Net profit attributable to:

- akcjonariuszom jednostki dominującej
- akcjonariuszom niekontrolującym
56

360,0

399,7

-9,9%

0,5

2,8

-83,3%

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

2014

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.

31.12.2014

(MLN PLN)

2013

SIMPLIFIED consolidated balance sheet

2014

GETIN NOBLE BANK S.A. CAPITAL GROUP

31.12.2013

2013

31.12.2014

31.12.2013

Loans and advances to customers
and finance lease receivables

48 532.5

47 952.4

1.2%

15 187.0

12 105.3

25.5%

[MILLION PLN]

ASSETS

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

48 532,5

47 952,4

1,2%

Instrumenty finansowe

15 187,0

12 105,3

25,5%

Financial instruments

Należności od banków i instytucji finansowych

2 441,1

1 379,8

77,1%

Amounts due from banks and financial institutions

2 441.1

1 379.8

77.1%

Inne aktywa

2 667,1

2 179,6

22,4%

Other assets

2 667.1

2 179.6

22.4%

68 830,7

63 617,1

8,2%

68 830.7

63 617.1

8.2%

742.8

481.3

54.3%

53 846.8

51 486.4

4.6%

Amounts due to issued debt securities

3 754.8

3 158.4

18.9%

Other liabilities

5 375.2

3 710.5

44.9%

Total liabilities

63 719.6

58 836.6

8.3%

5 111.1

4 780.5

6.9%

68 830.7

63 617.1

8.2%

Suma aktywów

TOTAL ASSETS

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY

LIABILITIES AND EQUITY

Zobowiązania

Liabilities
742,8

481,3

54,3%

53 846,8

51 486,4

4,6%

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych

3 754,8

3 158,4

18,9%

Inne zobowiązania

5 375,2

3 710,5

44,9%

Suma zobowiązań

63 719,6

58 836,6

8,3%

5 111,1

4 780,5

6,9%

68 830,7

63 617,1

8,2%

Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania wobec klientów

Kapitał własny ogółem

Suma zobowiązań i kapitału własnego

Derivative financial instruments
Amounts due to clients

Total equity

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
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