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Za nami bardzo wymagający rok dla polskie-

We have left a very demanding year for the

go sektora bankowego. Dodatkowe obciążenia fi-

banking sector behind us. The additional financial

nansowe, z którymi musieliśmy się mierzyć, wy-

burdens that we had to shoulder demanded deter-

magały od nas determinacji w działaniu i podjęcia

mination in our pursuits as well as courage in our

wielu odważnych decyzji biznesowych. Z tym

decisions, which is why I can take even more pri-

większą dumą i satysfakcją mogę powiedzieć, że

de and satisfaction in saying that we have risen to

sprostaliśmy tym wyzwaniom.

the challenge.

Mówi się, iż sukces jest wartością niemie-

Szanowni
Akcjonariusze,
Pracownicy,
Przyjaciele,

They say that success cannot be measured.

rzalną. Jednak ja, jako osoba zajmująca się finan-

Yet I, as a finance person, believe that numbers

sami, jestem przekonany, że liczby mogą stanowić

may be a good reference and they allow for setting

bardzo dobry punkt odniesienia i pozwalają pre-

precise goals and the verification of their achieve-

cyzyjnie określać zamierzone cele i weryfikować

ment. Therefore, the positive result that we ma-

ich realizację. Dlatego dodatni wynik, który wy-

naged to generate in spite of considerable exter-

pracowaliśmy w ubiegłym roku, pomimo poważ-

nal challenges is a crucial indicator of the bank’s

nych obciążeń zewnętrznych, jest dla mnie waż-

stable position. It was your ambition, support and

nym wyznacznikiem stabilnej sytuacji Banku.

commitment that once again helped to pass that

Dzięki Waszej ambicji, wsparciu i zaangażowaniu

examination.

po raz kolejny zdaliśmy ważny egzamin.

The year 2015 was the last stage of imple-

Rok 2015 był ostatnim etapem realizacji stra-

menting the Getin UP strategy that had been mar-

tegii Getin UP, która przez ostatnie trzy lata wska-

king out the growth directions for Getin Noble

zywała kierunki rozwoju Getin Noble Banku. Za

Bank. Our efforts to improve the customer service

podstawowy cel postawiliśmy sobie poprawę ja-

translated into the considerable satisfaction of our

kości obsługi, czego efektem był znaczny wzrost

clients. In the subsequent quarters, we are going

zadowolenia naszych klientów. W kolejnych

to carry on with initiated pursuits and take up

kwartałach będziemy kontynuować już rozpo-

new challenges. I strongly believe that the strate-

częte działania i podejmować nowe wyzwania.

gy for 2016-2018 will support us in providing even

Jestem przekonany, że strategia ogłoszona na lata

higher efficiency and the awareness building of

2016-2018 pozwoli nam działać jeszcze efektyw-

a strong brand as a Polish financial institution.

niej i w świadomy sposób budować silną markę
polskiej instytucji finansowej.

I would like to thank all who are creating
Getin Noble Bank every day. The growth of our

Dziękuję wszystkim, którzy na co dzień

bank would not have been possible without the

tworzą Getin Noble Bank. Rozwój naszego Ban-

hard work, determination and diligence that you

ku nie byłby możliwy bez Waszej ciężkiej pracy,

contribute in your everyday work. Therefore, I am

determinacji i sumienności w wykonywaniu co-

confidently looking to the future and I strongly be-

dziennych obowiązków. Dlatego ze spokojem pa-

lieve that together we can achieve even more.

trzę w przyszłość wierząc, że wspólnie jesteśmy
w stanie jeszcze wiele osiągnąć.

DEAR SHAREHOLDERS,
EMPLOYEES, AND FRIENDS,

Z poważaniem

Sincerely yours,

dr Leszek Czarnecki

dr Leszek Czarnecki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Chairman of the Supervisory Board

Szanowni
Państwo,
DEAR SIR OR MADAM,

W minionym roku wszyscy przedstawicie-

W nadchodzących kwartałach będziemy kon-

Last year, the entire baking sector, including

le sektora bankowego, w tym Getin Noble Bank,

tynuować działania zainicjowane strategią Getin

Getin Noble Bank, faced new challenges. External

a substantial activation of holders of savings and

stanęli w obliczu nowych wyzwań. Niezależne od

UP. Ambitne cele, które założyliśmy sobie trzy lata

charges that were beyond our control were reflec-

check accounts in our bank. In Q4 2015, we started

in our product range have already translated into

nas obciążenia zewnętrze znalazły odzierciedlenie

temu, przybliżyły nas do transformacji w bank

ted in the banks reports. Yet, in spite of the pro-

to develop our 2016-2018 strategy. Among the ini-

w wynikach finansowych banków. Pomimo trud-

pierwszego wyboru dla naszych obecnych i przy-

blems, Getin Noble Bank ended the year reporting

tiated projects were the segmentation of clients and

ności, które stały się udziałem całej branży, Getin

szłych Klientów. Systematyczne zmiany w ofercie

a positive financial result.  

the change of the retail banking structure.

Noble Bank zakończył rok z pozytywnym wyni-

już znalazły odzwierciedlenie w znaczącym wzro-

Cost reduction was one of the major goals that

On behalf of the entire Management Board,

kiem finansowym.  

ście aktywności Klientów korzystających z ROR

we pursued in 2015, according to the adopted Getin

I would like to thank all the employees for their

Jednym z najważniejszych zadań, nad który-

oraz kont oszczędnościowych. W IV kwartale

UP strategy. We managed to succeed here by redu-

solid work for Getin Noble Bank and to stress that

mi pracowaliśmy w 2015 roku, zgodnie z przyję-

ubiegłego roku rozpoczęliśmy prace nad przygo-

cing the costs of the deposit and securitisation of

our success would not have been possible without

tą strategią Getin UP, było obniżenie kosztów fi-

towaniem nowej strategii na lata 2016-18. Wśród

lease receivables. Getin Noble Bank also initiated

your commitment. I would also like to thank our

nansowania. Sukcesy na tym polu to efekt m.in.

zainicjowanych projektów główną rolę odegra seg-

the process of founding a mortgage bank which

partners and shareholders for their unwavering

obniżenia kosztów depozytów oraz sekurytyzacji

mentacja Klientów i zmiana struktury bankowości

will provide long-term financing by issuing secu-

trust and inspiration to pursue ambitious and chal-

wierzytelności leasingowych. Getin Noble Bank

detalicznej.

red bonds. The bank also continued the NLP sale

lenging business goals.

zainicjował również proces tworzenia banku hi-

W imieniu całego Zarządu chciałbym podzię-

related activities.

potecznego, którego rolą będzie pozyskanie finan-

kować wszystkim Pracownikom za rzetelną pracę

In 2015, the bank also continued implemen-

sowania długoterminowego poprzez emisję listów

na rzecz Getin Noble Banku i podkreślić, że bez

ting the plan of enhancing its capital position to

zastawnych. W dalszym ciągu Bank prowadził tak-

Waszego zaangażowania te dokonania nie byłyby

see the highest capital ratios in the company’s

że działania związane ze sprzedażą NPL.

możliwe. Podziękowania kieruję również na ręce

history. Selling its stake in Getin Leasing was the

W 2015 roku Bank kontynuował również plan

naszych Partnerów i Akcjonariuszy, którzy nie-

key element of the efforts. Additionally, in order to

systematycznego wzmocnienia pozycji kapitało-

zmiennie obdarzają nas zaufaniem i motywują do

enhance the capital base, the bank recognised the

wej, którego efektem było osiągnięcie najwyższych

podejmowania ambitnych wyzwań biznesowych

profit generated in 2014 to its equity and decided

w historii Spółki wskaźników kapitałowych. Klu-

to retain the entire profit for 2015.

czowym elementem prowadzonych działań była

In the subsequent quarters, we are going

transakcja sprzedaży pakietu akcji Getin Leasing.

to continue activities initiated with the Getin UP

Dodatkowo, w celu wzmocnienia bazy kapitałowej,
Bank zaliczył do kapitałów własnych zysk wypracowany w 2014 roku oraz podjął decyzję o zatrzymaniu całości zysku z 2015 roku.

Z wyrazami szacunku,
dr Krzysztof Rosiński
Prezes Zarządu
Getin Noble Bank S.A.

strategy. The ambitious goals that we had assumed
three years ago brought us closer to the transformation into the first choice bank for our present
and future clients. Changes consistently introduced

Yours faithfully,
dr Krzysztof Rosiński
President of the Management Board
Getin Noble Bank S.A.

Podsumowanie
Roku 2015
SUMMARY OF THE YEAR

Kredyty uruchomione do 03'2010
Loans disbursed before March 2010

Getin Noble Bank jest szóstym największym

With assets of over PLN 70 billion and equ-

bankiem w Polsce o sumie bilansowej przekracza-

ity over PLN 6.5 billion, Getin Noble Bank is the

jącej 70 mld PLN i funduszach własnych Grupy na

sixth largest bank in Poland. The annual profit ge-

poziomie ponad 6,5 mld PLN. Roczny zysk Grupy

nerated by Getin Noble Bank Group, excluding the

Getin Noble Bank bez uwzględnienia obciążeń

one-off charges incurred in Q4 2015, totalled PLN

jednorazowych powstałych w IV kwartale ubie-

258 million. The reported net profit totalled PLN

głego roku wyniósł 258 mln PLN. Zaraportowany

54 million. The negative result for Q4 was caused

zysk netto osiągnął poziom 54 mln PLN. Odnoto-

by the requirement to disclose substantial charges

wany w IV kwartale ujemny wynik był spowo-

in the books that resulted from one-off events that

dowany koniecznością ujęcia w księgach Ban-

were beyond the company’s control. Due to the

ku znaczących kosztów będących następstwem

bankruptcy of SK Bank in Wołomin, Getin Noble

niezależnych od Spółki zdarzeń jednorazowych.

Bank made a PLN 116.9 million contribution to the

W związku z upadłością SK Banku w Wołominie,

Bank Guarantee Fund. In addition, a provision of

Getin Noble Bank dokonał wpłaty w kwocie 116,9

PLN 134.1 was made for the future contribution to

mln PLN na rzecz Bankowego Funduszu Gwaran-

the Debtors Support Fund.

cyjnego. Dodatkowo kwota 134,1 mln PLN została

In 2015, the bank was pursuing the policy of

zarezerwowana na poczet przyszłej wpłaty na

building a secure structure of assets and liabilities,

rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

both in the currency and liquidity sections. With

Kredyty uruchomione od 04'2010
Loans disbursed since April 2010

Razem
Total

Rynek
Market

Koszt finansowania

6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
Gru.12

Narastająco

Mar.13

Cze. 13

Wrz.13

Gru.13

Mar. 14 Cze.14

Wrz.14

Gru.14

Mar.15

Cze.15

Wrz.15

Gru.15

Kwartalnie

W 2015 roku Bank realizował politykę budo-

the loans balance of PLN 49.2 billion and deposits

wy bezpiecznej struktury aktywów i pasywów,

balance of PLN 55.7 billion, the bank maintains

zarówno w przekroju walutowym, jak i płyn-

a strong liquidity position, one of the best in the

nościowym. Na koniec grudnia 2015 roku saldo

market (the L/D ratio is 88.3%). As announced, the

Getin Noble Bank kontynuuje działania

Getin Noble Bank is engaged in building

kredytów Getin Noble Banku wynosiło 49,2 mld

bank was systematically reducing the cost of de-

związane z budową portfela szybko rotujących

a portfolio of fast-moving loans. Within just 12

PLN, a saldo depozytów 55,7 mld PLN. Bank utrzy-

posits (-73 b.p. from January to December 2015). In

kredytów. W ciągu zaledwie 12 miesięcy saldo

months, the cash loans balance increased by PLN

muje silną i jedną z najlepszych na rynku pozycji

the period from December 2012 to December 2015,

kredytów gotówkowych wzrosło o 0,5 mld PLN

0.5 billion (+15X% y/y), which helped to make up

płynnościowych (wskaźnik K/D wynosi 88,3%).

the bank managed to reduce its financing cost by

(+15% r/r), co częściowo przyczyniło się do kom-

for the lower interest income that was the result of

Zgodnie z zapowiedziami, Bank systematycznie

as much as 3.2 pp.1

pensacji niższych przychodów odsetkowych bę-

lowering Lombard interest rates. In 2015, the bank

obniżał koszt depozytów (-73 p.b. od stycznia do

Those efforts were additionally supported

dących efektem obniżenia stopy lombardowej.

sold PLN 2.3 billion in cash loans.

grudnia 2015). Natomiast w okresie od grudnia

by resources from the securitisation of lease re-

W 2015 roku wartość sprzedaży kredytów gotów-

2012 roku do grudnia 2015 roku całkowity koszt

ceivables worth PLN 1.9 billion that was finalised

kowych osiągnęła poziom 2,3 mld PLN.

finansowania1 Banku zmniejszył się aż o 3,1 p.p.

in Q4 2015. As a result of the transaction, an SPV

Zgodnie z przyjętą strategią Bank konty-

sold PLN 2.3 billion of NPL portfolios. It is worth

Działania te zostały dodatkowo wsparte po-

company issued PLN 1.2 billion in bonds that were

nuował działania związane ze sprzedażą NPL.

mentioning that all sale transactions completed so

przez środki z sekurytyzacji portfela wierzytel-

subscribed to by the European Investment Bank

W 2015 roku wartość kapitału sprzedanych port-

far had a positive impact on the P&L account. In

ności leasingowych o wartości 1,9 mld PLN, która

(PLN 800 million) and Polish and foreign financial

feli kredytów nieregularnych wyniosła ponad 2,3

Q4 2015, the impairment loss totalled PLN 106.9

została sfinalizowana w IV kwartale ubiegłego

institutions other than Getin Noble Bank Group.

mld PLN. Warto podkreślić, że wszystkie zreali-

million, which means a 16.4% reduction (q/q).

roku. W wyniku podjętych działań Spółka SPV

The issue had the maximum private rating for se-

zowane do tej pory transakcje sprzedaży miały

wyemitowała obligacje o wartości 1,2 mld PLN.

curitised instruments.

pozytywny wpływ na rachunek wyników. W IV

Emisja została objęta przez Europejski Bank In-

kwartale ubiegłego roku wartość odpisów wynio-

westycyjny (800 mln PLN) oraz polskie i zagra-

sła 106,9 mln PLN, co stanowi spadek o 16,4% (q/q).

Pursuing its strategy, the bank also continued
the NPL sale-related activities. In 2015, the bank

niczne instytucje finansowe spoza Grupy Getin
Noble Banku. Emisja posiadała prywatny rating

¹Koszt finansowania liczony jako koszty odsetkowe odniesione
do średnich pasywów odsetkowych
¹Financing cost calculated as the interest cost to average
interest liabilities

na maksymalnym poziomie przewidzianym dla
instrumentów strukturyzowanych.
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11

Nowa Strategia
2016 – 2018
2016-2018 NEW STRATEGY
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W nadchodzących kwartałach Getin Noble

In the subsequent quarters, Getin Noble Bank

cych się w Getin Noble Banku zgromadzona jest

sets between PLN 200,000 and 1 million will be

Bank będzie koncentrować się na kontynuacji

is going to focus on pursuing the activities initia-

przez osoby posiadające w Banku więcej niż 200

offered tailored products and services of specially

działań zainicjowanych strategią Getin UP, które

ted with the Getin UP strategy that are founda-

tys. PLN. Klienci z aktywami pomiędzy 200 tys.

dedicated advisors, at both the Getin and Noble

stanowią podstawy dalszej transformacji Banku.

tions for the further transformation of the bank.

a 1 mln PLN, w ramach nowo wprowadzonej

Bank branches. Besides the Noble Personal Ban-

Kierunek rozwoju w najbliższych trzech latach

The growth directions outlined in the new strategy

Bankowości Osobistej Noble, będą mogli korzy-

king segment, the bank will provide services to

wyznacza nowa strategia – odpowiedź Spółki na

for the subsequent three years is the company’s

stać z obsługi dedykowanych doradców zarów-

Getin retail and Noble Private Banking segments.

zmiany w polskim sektorze bankowym i trendy

response to changes in the Polish banking sector

no w oddziałach Getin, jak i Noble Banku oraz

The segmentation will increase the operational

w zachowaniu klientów. Celem realizowanych

and trends in clients’ behaviour. The new strategy

specjalnie dla nich przygotowanych produktów.

efficiency of Noble Bank branches.   

działań jest budowa rentownego i efektywnego

aims at building a profitable and efficient universal

Obok segmentu Noble Bankowość Osobista,

banku uniwersalnego o powtarzalnych źródłach

bank, relying on recurring income sources. It is the

Bank będzie obsługiwał klientów w ramach seg-

dochodów. Aspiracją Zarządu jest dalsze obniża-

management board’s aspiration to further reduce

mentów: detalicznego Getin oraz Noble Private

3. Another crucial element of the bank’s

transformation is the digital strategy that aims

nie kosztu finansowania, wzrost liczby klientów

the financing cost, while increasing the number of

Banking. Podjęte działania przyczynią się m.in.

przelewających wynagrodzenie i spełniających

clients who transfer their salary and meet strictly

do wzrostu efektywności operacyjnej oddziałów

restrykcyjnie zdefiniowane kryteria aktywnego

defined criteria for using their bank, and increasing

Noble Banku.

banking. Getin Noble Bank mobile banking has

korzystania z ROR, a także podniesienie wskaź-

the cross-selling rate while boosting operational

been already appreciated as one of the best in the

nika cross-sell oraz poprawę efektywności ope-

efficiency.

racyjnej.

Filary Nowej Strategii Banku:
Pillars of the bank’s new strategy:

1. Strategiczne obniżanie kosztu finansowa-

1. Strategic reductions of the financing cost

nia będzie związane ze zmniejszeniem premii

will correspond to reducing the cost premium

kosztu depozytów względem rynku do pozio-

for deposits, against the market level, to c. 60

mu ok. 60 p.b., co zredukuje dystans Banku do

b.p., which will reduce the bank’s distance to the

największych graczy o ponad połowę. Działania

major players by over half. Those efforts will be

te będą wspierane programem sekurytyzacji

supported by the programme of the securitisa-

kolejnych portfeli kredytowych. Grupa planuje

tion of the next loan portfolios. The group is also

również stworzenie banku hipotecznego, któ-

planning to establish a mortgage bank that will

rego celem będzie zapewnienie tańszych źródeł

provide more cost effective resources for selected

finansowania dla wybranych portfeli kredytów

mortgage loan portfolios of Getin Noble Bank.

hipotecznych Getin Noble Banku. Bank zakłada,

The bank assumes that, at the end of 2018, the

iż w wyniku realizacji nowej strategii wynik od-

implementation of the new strategy will generate

setkowy na koniec 2018 roku będzie o 300 mln

300 million higher net interest income than now.

większy niż obecnie.

2. The key initiative in retail banking which

2. Kluczową inicjatywą bankowości deta-

started at the beginning of 2016 is the new seg-

licznej jest rozpoczęta na początku 2016 roku

mentation of clients. Nearly half of all savings

nowa segmentacja klientów. Prawie połowa

in Getin Noble Bank belong to clients who have

oszczędności klientów detalicznych znajdują-

deposited over PLN 200,000. Clients with as14

at building a competitive edge based on mobile

3. Bardzo ważną częścią transformacji Banku

market. Its further development is to secure the

jest również strategia digital, której central-

nes. It will provide top satisfaction due to simpli-

nym punktem jest budowa przewagi w oparciu

city and ensure contact with the bank through

o bankowość mobilną. Bankowość mobilna

the application. The digital strategy also aims at

Getin Noble Banku już dziś oceniana jest jako

providing a uniform service across all channels

jedna z najlepszych na rynku. Jej dalszy rozwój

in order to integrate electronic banking, the call

ma zapewnić możliwość realizacji wszystkich

centre and the branches.

execution of all banking operations via smartpho-

operacji bankowych przez smartphone, a także

4. The bank also assumes that it will keep its

dostarczyć jak najwyższą satysfakcję z prostoty użytkowania i możliwości kontaktu z Ban-

position in the automotive market and continue

kiem poprzez aplikację. Celem strategii digital

its cooperation with Getin Leasing Group purcha-

jest również zapewnienie jednolitej obsługi we

sing receivables and the selling of car loans. As

wszystkich kanałach – integrującej bankowość
elektroniczną, infolinię i oddziały bankowe.

regards the financing selected corporate mar-

4. Bank  zakłada również utrzymanie pozy-

organic growth in the sector of local government

ket areas, the bank aspires to promote further
units and keep its leading position in financing

cji lidera rynku automotive oraz kontynuację

real estate developers.

współpracy z Grupą Getin Leasing. Obejmie ona
zarówno wykup wierzytelności, jak również
pośrednictwo w sprzedaży kredytów samochodowych. W zakresie finansowania wybranych
obszarów rynku korporacyjnego, aspiracją Banku jest dalszy wzrost organiczny w sektorze JST
i utrzymanie pozycji w gronie liderów finansowania deweloperów.
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Osiągnięcia
Grupy
ACHIVEMENTS OF THE GROUP
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Perła Polskiej Gospodarki

Horizon Interactive Awards

Pearl of the Polish Economy
Nagroda przyznana przez redakcję magazynu ekonomicznego Polish Market we współpracy ze Szkołą

Srebrna nagroda dla Getin Mobile w kategorii najlepszych biznesowych rozwiązań mobilnych. Jury,

Główną Handlową w Warszawie. Kapituła konkursu doceniła stabilną pozycję rynkową i dobrą per-

które tworzyli światowej sławy eksperci z branży marketingowej, docenili funkcjonalność, komfort

spektywę rozwoju Banku.

użytkowania oraz przejrzystość aplikacji mobilnej Getin Banku.

Pearl of the Polish Economy is awarded by the Polish Market magazine in cooperation with the Warsaw

Silver award for Getin Mobile in the category of the best mobile solutions. The jury comprised worldwide

School of Economics. The award committee appreciated the bank’s stable market position and good

renowned marketing experts who appreciated the functionality, convenience and clarity of Getin Bank’s

growth outlook.

mobile application.

Przyjazny deweloperom

IPRA Golden World Awards

Developer friendly
Zwycięstwo w Rankingu Banków kredytujących inwestycyjne przedsięwzięcia mieszkaniowe, prze-

Nagroda w kategorii „Launch of a new Service”, przyznana za kompleksową strategię komunikacji. Getin

prowadzonym przez Polski Związek Firm Deweloperskich. Zestawienie powstało na podstawie ankiet

Noble Bank został wyróżniony przez międzynarodowe jury spośród blisko 450 zgłoszeń.

przeprowadzonych wśród firm członkowskich PZFD, które oceniały banki pod względem współpracy
w zakresie finansowania i obsługi. To już trzecie z rzędu zwycięstwo w tym rankingu.

The award in the category Launch of a new Service was granted in recognition of the complex communication strategy. Getin Noble Bank was appreciated by an international jury from among nearly 450

Winner in the ranking of banks that finance construction projects organised by the Association of

entered candidates.

Polish Real Estate Developers. The rating was based on surveys conducted among the members of the
Association of Polish Real Estate Developers who evaluated their cooperation with banks. It has been
the third victory in a row.

Portfel Wprost

5 gwiazdek Forbes

Nagroda tygodnika Wprost za najlepszą ofertę skierowaną do Klientów indywidualnych. Wyróżnienie

Przyznane Noble Bankowi w prestiżowym ratingu ofert private bankingu, opracowanym przez miesięcz-

Forbes’ Five Stars

jest zasługą atrakcyjnych, przejrzystych produktów i usług, wysokiej jakości obsługi klienta oraz wy-

nik Forbes. Na ocenę składają się szczegółowa analiza produktów i usług, ze szczególnym naciskiem na

jątkowej na rynku polityki lojalnościowej.

ofertę inwestycyjną, a także usługi dodatkowe i innowacje.

The award granted by the Wprost magazine for the best products dedicated to individual clients. The

Awarded to Noble Bank in a prestigious private banking ranking prepared by Forbes. The ranking evalu-

credit for the award goes to attractive, transparent products and services, high quality customer service

ates products and services, with a particular emphasis on investment products, extras and innovations.

and the outstanding loyalty programme.
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Skonsolidowany współczynnik CAR w latach 2011-2015
The consolidated CAR ratio in 2011-2015

12,2%

12,4%

2012

2013

13,1%

14,3%

9,9%

2011

Trwałe
umacnianie pozycji
kapitałowej
PLAN FOR THE PERMANENT
STRENGTHENING OF THE CAPITAL POSITION

Getin Noble Bank systematycznie powiększa

2015

Getin Noble Bank has been consistently in-

fundusze własne. Skonsolidowany współczynnik

creasing its equity. The bank’s consolidated capi-

wypłacalności wzrósł o 4,4 p.p. z poziomu 9,9% na

tal adequacy ratio increased by 4.4 p.p., from 9.9%

koniec 2011 roku do 14,3% na koniec 2015 roku.

at the end of 2011 to 14.3% at the end of 2015, whe-

Natomiast skonsolidowany współczynnik CET1 na

reas the consolidated CET1 at the end of December

koniec grudnia 2015 roku wynosił 11,1%. Aktualne

2015 amounted to 11.1%. Currently, the bank’s ca-

poziomy wskaźników kapitałowych są najwyż-

pital ratios are the highest in the history of Getin

szymi w historii Grupy Getin Noble Banku.

Noble Bank.

W 2015 roku Bank rozpoczął realizację

In 2015, the bank launched a comprehensi-

kompleksowej strategii, której celem jest stałe

ve strategy aiming at keeping permanent capital

utrzymywanie wskaźników kapitałowych na

ratios at levels expected by the Financial Super-

poziomach oczekiwanych przez Komisję Nadzo-

vision Authority. Some of the strategy elements

ru Finansowego. Wśród podjętych działań można

included: reduction of RWA for mortgage clients,

wymienić m.in.: zmniejszenie RWA dla kredytów

reduction of risk weight on the Group’s exposure,

hipotecznych, zmniejszenie wagi ryzyka na eks-

sale of lease portfolios and selected assets.

pozycję w Grupie, sprzedaż portfeli leasingowych
oraz sprzedaż wybranych aktywów.

Implementing the strategy in February, the
bank sold a 50.72% stake in Getin Leasing. The

W ramach realizowanych działań w lutym

transaction was worth PLN 218 million. The bank

2016 roku Bank podpisał umowę sprzedaży 50,72%

will still continue its close co-operation with Getin

udziałów Getin Leasing. Wartość transakcji wy-

Leasing.

niosła 218 mln PLN. Zgodnie z zapisami umowy,
Bank nadal będzie kontynuował ścisłą współpracę
z Grupą Getin Leasing.
20
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Getin Noble Bank stale rozwija działania

Getin Noble Bank is constantly expanding its

z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu,

CRS activities by carrying out projects that pro-

realizując projekty zmierzające do aktywnego za-

mote its employees’ engagement in several social

angażowania pracowników w akcje prospołecz-

projects, such as the annual 2015 Fair Play Run or-

ne. Jedną z takich inicjatyw jest organizowany co

ganised in Warsaw, Katowice and Wrocław, whe-

roku Bieg Fair Play. W 2015 roku w Warszawie,

re as many as 4,000 employees and friends ran

Katowicach i we Wrocławiu wzięło w nim udział

for charity. The funds from the events totalled PLN

ponad 4 tysiące pracowników i przyjaciół Banku.

50,000 and were earmarked for the rehabilitation

Impreza miała charakter charytatywny – w jej

of Antoś, Szymon and Bartek, children of the bank

wyniku przekazano 50 tys. zł na wsparcie lecze-

employees. The Fair Play Run is invariably popular

nia oraz rehabilitacji Antosia, Szymona i Bartka,

among the bank employees and has already beco-

dzieci pracowników Banku. Bieg Fair Play, dzięki

me a regular event on the CSR calendar. The bank

niesłabnącemu zainteresowaniu pracowników

has also selected the official Getin Noble Bank

Banku, na stałe wpisał się do kalendarza działań

Running Team that comprises employees who

CSR. Idea propagowania sportu, która spotkała się

start in major running events in Poland.   

z aprobatą Zarządu Banku, pozwoliła na podjęcie

Another corporate social responsibility ini-

kolejnego działania – powołania oficjalnej Repre-

tiative is Getin for Children, a charity project to

zentacji Biegowej Getin Noble Banku. W jej skład

support hospices for children. This initiative of

wchodzą pracownicy startujący w największych

Getin Noble Bank comprised financial support and

imprezach biegowych w Polsce.

CSR
Biznes społecznie
odpowiedzialny
CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

preparing a radio drama dedicated to the youn-

Jednym z przedsięwzięć w ramach społecz-

gest patients. The bank’s employees, selected in

nej odpowiedzialności biznesu był także charyta-

internal auditions for the best radio voice, played

tywny projekt „Getin Dzieciom”, nastawiony na

characters in the most beautiful Grimm brothers’

wsparcie hospicjów dziecięcych. Inicjatywa Ge-

and Andersen’s fairy tales that were recorded in

tin Noble Banku obejmowała przekazanie przez

a professional studio featuring the actor Artur

Bank środków finansowych, a także przygoto-

Barciś. Finally, the bank employees visited hospi-

wanie słuchowiska dedykowanego najmłodszym

ces for children in Warsaw, Tychy and Łódź giving

pacjentom. Pracownicy, wyłonieni w wewnętrz-

children 300 colourful mp3 players with recorded

nym konkursie na najlepszy głos lektorski, wcie-

fairy tales and cheques.    

lili się w bohaterów najpiękniejszych baśni braci

Getin Noble Bank also actively supports so-

Grimm i Hansa Christiana Andersena. Nagrania

cial events, such as the voluntary blood donation

zrealizowano w profesjonalnym studiu fonogra-

project called Getin Crew, where participants may

ficznym przy udziale aktora Artura Barcisia. W fi-

also register as bone marrow donors. In 2015, the

nale akcji pracownicy Banku odwiedzili hospicja

two editions of the projects were organised simul-

dziecięce w Warszawie, Tychach i Łodzi. Podczas

taneously in three of the bank’s headquarters in

wizyt przekazali na rzecz młodych pacjentów

Warsaw, Katowice and Wrocław.

blisko 300 sztuk mp3 z nagranymi bajkami oraz
symboliczne czeki.    
Getin Noble Bank aktywnie wspiera też działania prospołeczne. Jednym z nich jest akcja honorowego krwiodawstwa Getin Crew, połączona
z rejestracją dawców szpiku. W 2015 roku odbyły
się dwie edycje akcji, każda z nich zorganizowana
była równocześnie w trzech centralach Banku –

22

w Warszawie, Katowicach i we Wrocławiu.
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PROGRAM STUDIÓW
O WSPÓŁCZESNEJ POLSCE
CONTEMPORARY POLISH STUDIES PROGRAMME

W 2015 roku Fundacja Oxford Noble konty-

In 2015, Oxford Noble Foundation continued

nuowała zaangażowanie w dotychczasową działal-

its engagement at the University of Oxford, while

ność na Uniwersytecie Oxfordzkim, koncentrując

focusing on developing a plan to expand its activi-

się jednocześnie na zbudowaniu planu poszerzenia

ties to other academic centres in Europe.

działalności o kolejne wiodące ośrodki akademic-

Since the beginning of its establishment, the

kie w Europie.

Foundation’s activity has been revolving around

Osią aktywności Fundacji od początku jej

the promotion of knowledge on modern Poland in

istnienia jest idea promowania na świecie wiedzy

the world as a dynamically growing, modern co-

o Polsce współczesnej, jako dynamicznym, nowo-

untry, so that it was perceived as a major player

czesnym kraju – tak, by nie była postrzegana tylko

in economy, culture and politics, rather than just

od strony swojej trudnej historii, jak często działo

from the point of view of its difficult history. This

się to dotychczas, ale jako poważny gracz w eu-

idea assumes having an impact on international

ropejskiej gospodarce, kulturze i polityce. Idea ta

discourse through the most renowned universi-

zakłada oddziaływanie na dyskurs światowy po-

ties, places where the future leaders and decision-

przez najbardziej prestiżowe uczelnie – miejsca,

-makers from all over the world studying econo-

gdzie przyszli liderzy i decydenci z całego świata,

mics or international relations can get to know

specjaliści w dziedzinach ekonomii czy stosunków

Poland and build relations with it.

międzynarodowych, mogą zdobywać wiedzę na te-

The flagship of the Foundation, and the first

mat naszego kraju, a przede wszystkim budować

project built on the model of the breeding ground

z nim relacje.

for ambassadors and friends of modern Poland, is

Flagową inicjatywą Fundacji i pierwszą

the Programme on Modern Poland at the Universi-

zbudowaną w tym modelu „kuźnią przyjaciół

ty of Oxford. In 2015, the Programme hosted seve-

współczesnej Polski” jest powołany w 2012 roku

ral events addressed to an international audience.

Programu Studiów o Współczesnej Polsce na Uni-

One of the major events was the annual Professor

wersytecie Oxfordzkim. W 2015 roku w ramach

Kołakowski lecture entitled ‘What makes Poland

Programu zrealizowano szereg wydarzeń adreso-

special: Polish Nationalism in a Comparative Con-

wanych do międzynarodowej publiczności. Jednym

text’, given in February by Professor John Connelly

z największych był doroczny wykład im. Profesora

of UC Berkley. Another major event was the June

Leszka Kołakowskiego, tym razem zatytułowany

conference addressed mainly to post-graduate

‘What makes Poland special: Polish Nationalism

students entitled ‘Post-1945 Poland: Modernities,

in Comparative Context’, który poprowadził w lu-

Transformations and Evolving Identities’. For the
24
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tym Prof. John Connelly z Uniwersytetu Berkley.

first time within the Programme, a contest was

Drugim ważnym akcentem stała się czerwcowa

organised that allowed for recruiting a Visiting

konferencja, adresowana przede wszystkim do

Fellow, a representative of the academic world,

doktorantów, pod hasłem ‘Post-1945 Poland: Mo-

who will join a six-month research project pro-

dernities, Transformations and Evolving Identities’.

moting Poland. In 2015, for this post Dr Karolina

Po raz pierwszy w ramach Programu odbył się

Wigura of the University of Warsaw was elected,

także konkurs, w ramach którego zrekrutowano

who in 2016 will organise in Oxford a conferen-

Visiting Fellow – przedstawiciela świata akade-

ce of broadly understood transformation justice.

mickiego, dołączającego do projektu na półrocz-

Furthermore, St. Anthony’s College hosted a se-

ny, związany z promocją Polski projekt badawczy.

ries of seminars under the umbrella title “Poland

W 2015 roku na stanowisko to wybrano Karolinę

in the Global World: Security, Cooperation, Enga-

Wigurę z Uniwersytetu Warszawskiego, związaną

gement”. The seminars brought up the issues of

ze środowiskami NGOs i publicystycznymi, która

the state, foreign policy and contemporary securi-

w 2016 roku zorganizuje w Oxfordzie konferencję

ty, as well as the challenges that the EU is facing,

poświęconą szeroko rozumianej sprawiedliwości

such as the migration crisis. The seminars gathe-

transformacyjnej. Ponadto, przez cały rok w St.

red a circle of students, academic teachers, and

Antony’s College odbywały się seminaria pod pa-

NGOs representatives. Among the guests invited

rasolowym tytułem „Poland in the Global World:

to conduct meetings on Polish issues at the Uni-

Security, Cooperation, Engagement” – ich tema-

versity of Oxford there were Jacek Żakowski, Bo-

tyka oscylowała wokół zagadnień państwowości,

gusław Chrabota, Anna Gwiazda and Jan Zielonka.

polityki zagranicznej, współczesnych problemów

The next initiative in which the Foundation

bezpieczeństwa, a także stojących przed UE wy-

is going to invest its resources is Cambridge Polish

zwań związanych m.in. z kryzysem migracyjnym.

Studies. While touching on history and politics,

Seminaria zgromadziły grono studentów, akade-

Cambridge Polish Studies places an emphasis on

mików, a także przedstawicieli kręgów pozarzą-

cultural aspects, literature and language teaching.

dowych. Wśród gości prowadzących spotkania

On 30 June, that institution held the first interna-

poświęcone polskim zagadnieniom na Oxfordzie

tional conference opening the series of events de-

znaleźli się m.in Jacek Żakowski, Bogusław Chra-

dicated to the major challenges that Poland faces.

bota, Anna Gwiazda, Jan Zielonka.

The conference was dedicated to Polish-Ukrainian

Drugim po Oxfordzie ośrodkiem, w który

relations and their future in the face of the present

Fundacja zdecydowała się zainwestować środki,

situation in the region. The Foundation supported

są Cambridge Polish Studies. Powołane niezależnie

the event financially and organised a visit of Po-

w 2014 roku, Polskie Studia w Cambridge, dotyka-

lish journalists who ensured media coverage for

jąc polskiej historii i polityki, największy nacisk

the event.

kładą na perspektywę kulturową, literaturę i naukę języka. 30 czerwca odbyła się pierwsza organizowana przez nie międzynarodowa konferencja,

Wśród aktywności Fundacji nadal istotną rolę

The Foundation’s efforts are also focused

otwierająca cykl wydarzeń poświęconych ważnym

mają działania fundrisingowe i angażowanie śro-

on fund-raising activities and engaging business

dla Polski wyzwaniom. Tematem konferencji były

dowisk biznesowych we wsparcie promocji Polski

environments to support the promotion of Poland

relacje polsko-ukraińskie i ich przyszłość w obli-

w światowych ośrodkach akademickich. Wszyscy,

in the world’s academic centres. Donors wishing

czu sytuacji w regionie. Fundacja zaangażowała się

którzy są zainteresowani wsparciem Programu,

to support the Programme are kindly asked to visit

w wydarzenie finansowo oraz zorganizowała wy-

mogą się do niego przyłączyć – więcej informa-

our website for more information at www.oxford-

jazd polskich dziennikarzy, którzy przygotowywali

cji dla potencjalnych darczyńców znajduje się na

noblefoundation.pl.

z niego relacje.

www.oxfordnoblefoundation.pl
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POZYCJA NA RYNKU
MARKET POSITION

SUMA BILANSOWA
/ BALANCE
SHEET
TOTAL
SUMA
BILANSOWA
/ BALANCE
SHEET TOTAL

FUNDUSZE WŁASNE
/ EQUITYWŁASNE / EQUITY
FUNDUSZE

266 940

266 940

1

PKO BP
1

Bank Pekao
2
Bank Pekao

168 786

168 786

2

3

1
BZ WBK
3

BZ WBK1

139 709

139 709

4

mBank4

mBank

123 523

5

ING Bank
5

ING Bank

PRZYCHODY Z TYT.
ODSETEK /ZINTEREST
INCOME
PRZYCHODY
TYT. ODSETEK
/ INTEREST INCOME

KOSZTY Z TYT. ODSETEK
EXPENSES
KOSZTY /ZINTEREST
TYT. ODSETEK
/ INTEREST EXPENSES

27 091

27 091

1

PKO BP
1

PKO BP

9 658

9 658

1

PKO BP
1

2 629

2 629

Bank Pekao
2
Bank Pekao

20 210

20 210

2

1
BZ WBK
2

BZ WBK1

5 709

5 709

2

Getin Noble
Bank
2
Getin Noble Bank 1 811

1 811

3

BZ WBK
31

BZ WBK1

15 980

15 980

3

Bank Pekao
3
Bank Pekao

5 456

5 456

3

Bank Pekao
3
Bank Pekao

1 290

1 290

123 523

4

mBank4

mBank

11 971

11 971

4

mBank4

mBank

3 661

3 661

4

1
BZ WBK
4

BZ WBK1

1 400

1 400

108 893

108 893

5

ING Bank
5

ING Bank

7 920

7 920

5

ING Bank
5

ING Bank

3 629

3 629

5

mBank5

mBank

1 149

1 149

6

Getin Noble
Bank
Getin Noble Bank 70 757
6

70 757

6

2
Bank BGŻ
Paribas
6 7362
Bank
BGŻ BNP Paribas
6 BNP

6 736

6

Getin Noble
Bank
6
Getin Noble Bank 3 007

3 007

6

ING Bank
6

ING Bank

1 162

1 162

7

Bank Milennium
Bank Milennium 66 235
7

66 235

7

Getin Noble
Bank
Getin Noble Bank 6 526
7

6 526

7

3
Alior Bank
7

2 399

2 399

7

Bank Milennium
7
Bank Milennium

948

948

8

2
65 3722
Bank BGŻ
Paribas
Bank
BGŻ BNP Paribas
8 BNP

65 372

8

Bank Millenium
8
Bank Millenium

6 209

6 209

8

Bank Milennium
8
Bank Milennium

2 313

2 313

8

3
Alior Bank
8

898

898

9

Raiffeisen
Raiffeisen Polbank61 905
9 Polbank

61 905

9

Raiffeisen
9 Bank
Raiffeisen Bank

5 827

5 827

9

2
Bank BGŻ
Paribas
2 0702
Bank
BGŻ BNP Paribas
9 BNP

2 070

9

Raiffeisen
9 Polbank
Raiffeisen Polbank 837

837

49 507

10

Bank Handlowy
10
Bank Handlowy

4 781

4 781

10

Raiffeisen
10 Polbank
Raiffeisen Polbank1 919

1 919

10

Bank BGŻ
Paribas
6482
Bank
BGŻ BNP Paribas
10 BNP

648

1

PKO BP
1

2

10

PKO BP

Bank Handlowy
Bank Handlowy
10

49 507

NALEŻNOŚCI OD NALEŻNOŚCI
KLIENTÓW / AMOUNTS
DUE FROM
CLIENTS
OD KLIENTÓW
/ AMOUNTS
DUE FROM CLIENTS

PKO BP

Alior Bank3

PRZYCHODY Z PROWIZJI
/ COMMISSION
INCOME
PRZYCHODY
Z PROWIZJI
/ COMMISSION INCOME

ZOBOWIĄZANIA WOBEC
KLIENTÓW
/ AMOUNTS
DUE TO
CLIETS DUE TO CLIETS
ZOBOWIĄZANIA
WOBEC
KLIENTÓW
/ AMOUNTS

PKO BP

Alior Bank3

2

KOSZTY DZIAŁANIA
/
KOSZTY
DZIAŁANIA /

3 598

3 598

1

PKO BP
1

PKO BP

6 036

6 036

Bank Pekao
2
Bank Pekao

2 389

2 389

2

1
BZ WBK
2

BZ WBK1

3 579

3 579

3

1
BZ WBK
3

BZ WBK1

2 358

2 358

3

Bank Pekao
Bank Pekao
3

3 220

3 220

87 866

4

mBank4

mBank

1 434

1 434

4

ING Bank
4

ING Bank

2 156

2 156

81 141

81 141

5

ING Bank
5

ING Bank

1 135

1 135

5

mBank5

mBank

2 054

2 054

6

Getin Noble
Bank
Getin Noble Bank55 726
6

55 726

6

Bank Handlowy
6
Bank Handlowy

709

709

6

2
1 7182
Bank BGŻ
Paribas
Bank
BGŻ BNP Paribas
6 BNP

1 718

49 225

7

Bank Millenium
Bank Millenium 52 810
7

52 810

7

Raiffeisen
7 Polbank
Raiffeisen Polbank 708

708

7

Raiffeisen
7 Polbank
Raiffeisen Polbank1 359

1 359

Bank Millenium
8
Bank Millenium 46 369

46 369

8

2
Bank BGŻ
Paribas
46 5272
Bank
BGŻ BNP Paribas
8 BNP

46 527

8

Bank Millenium
8
Bank Millenium

696

696

8

Bank BPH
8

1 305

1 305

9

Raiffeisen
9 Polbank
Raiffeisen Polbank39 206

39 206

9

Raiffeisen
Raiffeisen Polbank37 762
9 Polbank

37 762

9

3
Alior Bank
9

546

546

9

Getin Noble
Bank
9
Getin Noble Bank 1 193

1 193

10

3
Alior Bank
10

30 907

30 907

10

Bank Handlowy
10
Bank Handlowy 31 686

31 686

10

Getin Noble
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Bank Pekao
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1
BZ WBK - dane uwzględniają
Santander Consumer
/ 1 BZ WBK
- incl. Santander
Consumer's
result Consumer's result
BZ WBK -wyniki
dane uwzględniają
wyniki Santander
Consumer
/ 1 BZ WBK
- incl. Santander
2
Bank BGŻ BNP Paribas
odBGŻ
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bank jako
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30 Aprilbank
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as oneBank
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Bank
BNP Paribas
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BNP Paribas
operate
3
Od I kw 2015 Alior konsoliduje
wyniki
Meritum
/
Alior's
results
consolidated
with
Meritum
since
Q1
2015
Od I kw 2015 Alior konsoliduje wyniki Meritum / Alior's results consolidated with Meritum since Q1 2015
4
W tym 251 mln PLN4 zWtytułu
płatności
na zSK
Bankpłatności
oraz Fundusz
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to SK
and Debtors
Support
Fund
tym 251
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na SKWsparcia
Bank orazKredytobiorców
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Kredytobiorców
/ 4 Incl.
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inBank
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to SK
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1
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Bank BPH

Alior Bank3

AKCJONARIAT I STRUKTURA GRUPY

Akcjonariat (wg stanu na 31 marca 2016), zgodnie z wiedzą posiadaną przez Bank
Shareholders (as of 31 March 2016), according to the bank's knowledge

GROUP’S STRUCTURE AND SHAREHOLDERS
Dr Leszek Czarnecki

Pozostali
Others

(bezpośrednio i pośrednio)
(directly and indirectly)

30,81%
Marka handlowa Getin Noble Bank
Trademark of Getin Noble Bank

55,86%

816 537 264 akcji
shares

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

Nationale-Nederlanden OFE
(dwaniej: ING OFE)
(previously: ING OFE)

G R U PA

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

6,86%

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

BPI

181 767 000 akcji
shares

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

Podmiotu (IDR)
BBIssuer default rating (IDR)

*Jednostka stowarzyszona
*Associate company
** Na dzień 31 marca 2016 roku Getin Noble Bank nie posiada akcji Getin Leasing S.A.
**As of 31 March 2016, Getin Nobloe Bank holds no shares in Getin Leasing S.A.
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PERSPEKTYWA
OUTLOOK

MOODY’S
INVESTOR SERVICE LTD.

Stabilna
Stable

Długoterminowy rating
depozytowy
Long-term deposit rating

Ba2

Baseline Credit Assessment

B1

Adjusted Baseline Crediy
Assessment

B1

Krótkoterminowy
Short-term

B

Viability

BB-

Rating wsparcia
Support rating

5

Długoterminowy rating
w skali krajowej
National long-term IDR

BBB- Stabilna
(pol) Stable

Stan na 31 grudnia 2015
As of 31 December 2015
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17.03.2015

PERSPEKTYWA
OUTLOOK

Stabilna
Stable

ZARZĄD
THE MANAGEMENT BOARD

dr Krzysztof Rosiński

Artur Klimczak

Prezes Zarządu
President of the Management Board

Wiceprezes Zarządu
Vice-President of the Management Board

Krzysztof Basiaga

Radosław Stefurak

Członek Zarządu
Member of the Management Board

Członek Zarządu
Member of the Management Board

Marcin Dec

Maciej Szczechura

Członek Zarządu
Member of the Management Board

Stan na 30 kwietnia 2015
As of 30 April 2015

Członek Zarządu
Member of the Management Board
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Karol Karolkiewicz

dr hab. Grzegorz Tracz

Członek Zarządu
Member of the Management Board

Członek Zarządu
Member of the Management Board
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LIDER RYNKU AUTOMOTIVE
W POLSCE
LEADER IN THE POLISH AUTOMOTIVE MARKET
Getin Leasing SA od momentu przejęcia Spół-

Since its takeover by Getin Noble Bank in 2009

snącym segmencie rynku pojazdów. Getin Leasing

the leading position in the largest and still growing

ki przez Getin Noble Bank w 2009 roku i zmiany

and the change of ITS strategy, Getin Leasing SA has

trzeci rok z rzędu wyróżnia się również niezwykle

segment of financing purchases of vehicles. Ano-

strategii działania, konsekwentnie zwiększał skalę

been systematically expanding its operations to be-

wysoką dynamiką wzrostu sprzedaży na poziomie

ther distinctive characteristic is Getin Leasing’s

działalności. Już w pierwszym kwartale 2015 roku

come the leader in leasing cars in Q1 2015, and the

minimum 40% (dane: ZPL, dynamika sprzedaży ru-

sales dynamics - it reached not less than 40% for

osiągnął pozycję lidera rynku leasingu pojazdów

vice-leader in the entire lease market for the entire

chomości 2014/2015). Skonsolidowany zysk netto

the third year in a row (source: ZPL, dynamics of

a w całym 2015 roku pozycję wicelidera całego ryn-

2015. The company’s strategy revolves around sel-

Spółki za 2015 rok wynosi 76,3 mln PLN.

ku leasingu. Główną osią strategii firmy są silna

ling car financing (highest in the market), building

Według danych CEPiK, w 2015 roku Getin Le-

koncentracja na sprzedaży w obszarze finansowa-

and acquiring new key relations with partners in

asing drugi rok z rzędu zarejestrował największą

nia pojazdów (najwyższa na rynku), utrzymanie

the automotive industry (importers, networks of

liczbę pojazdów wśród wszystkich firm leasingo-

According to CEPIK, in 2015 Getin Leasing

i pozyskanie nowych kluczowych relacji z partne-

car dealers, agents), and ensuring top quality cu-

wych w Polsce – ponad 42 tys. sztuk. Co ósmy leasin-

registered the largest number of vehicles out of

rami w branży motoryzacyjnej (importerzy, sieci

stomer service standards. Getin Leasing owes its

gowany pojazd został zarejestrowany przez Getin

all lease companies operating in Poland, i.e. over

dealerskie, pośrednicy) oraz wysokie standardy

success also to the availability of all forms of finan-

Leasing. Biorąc pod uwagę rezultaty kolejnej w ran-

42,000. Every eighth leased vehicle was registered

jakości obsługi Klienta. O sukcesie Getin Leasing

cing car purchases (leasing, bank loans, non-bank

kingu firmy (ponad 25 tys. rejestracji), oraz liczbę 21

by Getin Leasing. With the next lease company in

decyduje również dostęp do wszystkich możliwych

loans, mobile leasing or car fleet management) and

tys. sztuk pojazdów, których zakup jest kredytowa-

the ranking with over 25,000 registrations, and

form finansowania zakupu pojazdów (leasing, kre-

supplementary products and services (insurance,

ny przez Getin Noble Bank, należy uznać, że Grupa

21,000 vehicle purchases financed by Getin Noble

dyt, pożyczka, leasing mobilny lub zarządzanie flo-

bank accounts for lease servicing, BP fuel cards). In

Getin Leasing jest bezdyskusyjnym i niepodważal-

Bank, Getin Leasing Group is the undisputed leader

tą pojazdów) oraz usług i produktów uzupełnia-

2015 only, we activated over 23,300 accounts, and

nym liderem rynku finansowania zakupu pojazdów.

in the market of financing car purchase.

jących (ubezpieczenia komunikacyjne, rachunek

our clients pumped nearly 6 million litres of fuel at

bankowy do obsługi leasingu, karty paliwowe BP).

BP petrol stations within the partnership program-

KONCENTRACJA I KONSEKWENCJA

FOCUS AND CONSISTENCY

W samym 2015 roku aktywowaliśmy ponad 23,3

me. Furthermore, with the diversified sale network,

tys. rachunków, nasi Klienci zatankowali blisko 6

which is undoubtedly our competitive edge, Getin

mln litrów paliw na stacjach BP w ramach naszego

Leasing managed to build its strong position in pe-

programu partnerskiego. Ponadto, na tle konku-

netrating the financing of purchases of strategic

rencji, Getin Leasing wyróżnia się zróżnicowaną

and most popular car makes (for Ford and Opel, it

i zdywersyfikowaną strukturą sieci sprzedaży, któ-

is the highest in the market).

ra pozwoliła Spółce zbudować bardzo silną pozycję

movables sale in 2014/2015). The consolidated net
profit generated by the company in 2015 totalled
PLN 76.3 million.  

Wieloletnie doświadczenie i szybka reakcja na

The long-standing experience and instant re-

potrzeby Klientów i Partnerów biznesowych pozwo-

action to the needs of clients and business partners

liły zbudować markę godną zaufania dostawców

helped build a trustworthy brand in the eyes of car

rynku samochodowego.

market suppliers.

Wzrosty udziałów Getin Leasing w finansowa-

Increased shares of Getin Leasing in financing

niu zakupu najpopularniejszych marek w porów-

purchace of the most popular cars makes compa-

w penetracji finansowania zakupu strategicznych
i najpopularniejszych marek (dla Ford i Opel najwyższa na rynku).

REKORDOWY ROK

RECORD YEAR

Rekordowe wyniki biznesowe i pozycja ryn-

The record performance and the company’s

kowa potwierdzają trafność obranej w ostatnich la-

market position confirm that the adopted strategy

tach strategii. Po 2015 roku Spółka jest drugą firmą

for the last years was correct. With the annual sales

leasingową w Polsce ze sprzedażą roczną na pozio-

volume of PLN 3.6 billion and 8.9% market share,

mie 3,6 mld PLN z udziałem w rynku 8,9%. Dzięki

the company ranks second among lease companies

sprzedaży na poziomie 3,3 mld PLN i 11,2% udziałem

in Poland. With a sales volume of PLN 3.3 billion

w rynku (dane: ZPL, rok 2015, leasing ruchomości

and an 11.2% market share (source: ZPL, lease of

i pojazdów) jest liderem w największym i stale ro-

movables and vehicles, 2015), the company holds
34

+40

Sprzedaż Getin Leasing w latach 2009-2015
(na podstawie danych ZPL, leasing ruchomości, mld PLN)
Getin Leasing sales volume in 2009-2015
(source: Polish Lease Association (ZPL),
lease of movables, PLN bn)
+118%
+139%

+45
+48%
+2%

1.20

3,67

2,61

1.80

1.22

0.55

0.23

Wartość Rynku
Market value
Udział Getin Leasing
Share of Getin Leasing

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

20,9

23,6

26,5

25,6

28,7

35,1

41,2

1,1%

2,3%

4,5%

4,8%

6,3%

7,4%

8,9%
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naniu z 2014 rokiem potwierdzają status eksperta

red to 2014 confirm the industry. Focus on the well-

w branży. Koncentracja na znanym i sprawdzonym

-known and proven market segment, well profiled

segmencie rynku, dobrze sprofilowana oferta oraz

products, and consistently pursued strategy has

konsekwentnie realizowana strategia przyniosła za-

brought expected results – the leader’s position.

mierzone efekty – pozycję lidera.

WYZNACZAMY TRENDY

WE ARE SETTING TRENDS

W 2015 roku ponad 30 tys. przedsiębiorców

In 2015, over 30,000 entrepreneurs chose Ge-

skorzystało z oferty Getin Leasing, która była najczę-

tin Leasing services. This means that every eighth

ściej wybieraną ofertą. Co ósmy Klient, decydujący

client who needs to lease a vehicle in Poland gets

się na leasing pojazdu w Polsce, otrzymuje go w Ge-

it through Getin Leasing – it is not only a great ho-

tin Leasing – to nie tylko wielki zaszczyt, ale też zo-

nour, but also a commitment. Therefore, the com-

bowiązanie. W 2015 roku Spółka, wyznaczając nowe

pany launched a new programme to improve the

standardy, uruchomiła program poprawy jakości

customer service quality, and spared no effort to

obsługi. Zrealizowano wiele projektów ukierunko-

facilitate and optimise all business areas. We sim-

wanych na ułatwienie i optymalizację wszystkich

plified and shortened documents for our clients –

obszarów działania. Uproszczono i skrócono doku-

our 2-page lease agreement is the shortest one in

menty dla Klientów – czego efektem jest 2-stronico-

the market. As the only company in the market,

wa, najkrótsza na rynku umowa leasingowa. Jako

we introduced a fixed annual administrative fee,

jedyna na rynku Spółka wprowadziła stałą roczną

2

Idea Leasing

75,3%

3

Raiffeisen Leasing Polska

75,2%

4

Europejski Fundusz Leasingowy

69,2%

5

PKO Leasing

68,4%

Udział Getin Leasing w rejestracji marek pojazdów
[na podstawie danych CEPIK]
Share of Getin Leasing in registration of car makes
[source: CEPIK]

Leasing ruchomości – TOP 5
(na podstawie danych Związku Polskiego Leasingu, mln PLN)
Lease of movables – TOP 5
[source: Polish Lease Association, PLN m]

UDZIAŁ GETIN LEASING
W REJESTRACJI POJAZDÓW

2014 R.

2015 R.

WARTOŚĆ RUCHOMOŚCI ODDANYCH
W LEASING

Ford

21,8%

24,4%

1

Opel, GM

14,9%

23,3%

Fiat

16,9%

Citroën
KIA

2014 R.

2015 R.

UDZIAŁ

Europejski Fundusz Leasingowy

3 676

4 225

10,2%

2

Getin Leasing

2 612

3 668

8,9%

20,5%

3

mLeasing

2 680

3 089

7,5%

14,6%

16,3%

4

Raiffeisen Leasing Polska

2 703

2 959

7,2%

11,7%

12,1%

5

PKO Leasing

2 487

2 749

6,7%

Leasing pojazdów – TOP 5 (na podstawie danych Związku Polskiego Leasingu oraz CEPIK)
Lease of vehicles – TOP 5 [source: Polish Lease Association and CEPIK]

SPÓŁKA

WARTOŚĆ POJAZDÓW ODDANYCH
W LEASING (MLN PLN)

REJESTRACJA POJAZDÓW (SZTUKI)

2014 R.

2015 R.

UDZIAŁ

2014 R.

2015 R.

UDZIAŁ

1

Getin Leasing

2 299

3 327

11,2%

28 866

42 397

13,8%

2

Europejski Fundusz Leasingowy

2 545

2 932

9,9%

21 177

24 929

8,1%

replacing the complex Fee Schedule. Having in mind

3

Raiffeisen Leasing Polska

2 080

2 222

7,5%

18 747

20 016

6,5%

opłatę administracyjną, likwidując przy tym pro-

the comfort of our clients, we developed the Drive-

4

mLeasing

1 673

2 054

6,9%

14 559

17 174

5,6%

blematyczną dla Klientów Tabelę Opłat i Prowizji.

r’s Bank that in 2015 provided complex assistance

W trosce o komfort Klientów, rozwijano Bank Kie-

(e-invoices, applications, claims assistance) to over

5

PKO Leasing

1 690

1 873

6,3%

12 352

15 904

5,2%

rowcy, z którego funkcji (m. in. e-faktury, wnioski,

50,000 clients.

asysta szkodowa) w 2015 roku skorzystało ponad
50 tys. Klientów.

POCHWAŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PRAISE OF ENTREPRENEURSHIP

ła go w ciągu jednego dnia w TV. W ramach akcji

1,200 entrepreneurs. They shared their experience

odbyło się również 12 spotkań w największych mia-

and showed their support for the campaign initiated

stach w Polsce w których udział wzięło prawie 1200

by Getin Leasing. Many of them described the histo-

przedsiębiorców. Przedstawiciele firm podzielili się

ries of their businesses taking part in a contest or-

Getin Leasing każdego dnia realnie wspiera

Each day, Getin Leasing provides real support

swoją historią i wyrazili poparcie dla akcji, której

ganised in cooperation with „Rzeczpospolita”. The

przedsiębiorców, finansując ich potrzeby inwesty-

to entrepreneurs financing their needs. Confronting

inicjatorem był Getin Leasing. Wielu z nich opisało

campaign was noticed and recognized in the Polish

cyjne. Patrząc na cyfry (2,5 tys. nowych Klientów

the numbers (2,500 new clients each month, 73,000

historie swoich firm, biorąc udział w konkursie re-

advertisement contest „Kreatura 2015”.

co miesiąc, 73 tys. Klientów, którzy obecnie korzy-

active clients) we may easily say that the company-

alizowanym we współpracy z dziennikiem „Rzecz-

  The forecast for 2016 prepared by the Polish

stają z finansowania), śmiało można powiedzieć, że

’s support for the sector is massive. Thanking the

pospolita”. Akcja została dostrzeżona i nagrodzona

Lease Association assumes a 14% growth for the

wsparcie Spółki dla tego segmentu ma charakter

entrepreneurs, who are our clients and business

wyróżnieniem
w Ogólnopolskim
konkursie
reklamy
Koncentracja na leasingu
pojazdów (na podstawie
danych ZPL)

market, in particular in the segment of light vehic-

masowy. W podziękowaniu za zaufanie okazane

partners, for their trust, Getin Leasing launched

„Kreatura 2015”.

les and heavy transport. Such a good prognosis for

przez przedsiębiorców, którzy są naszymi Klienta-

an unprecedented campaign „Time for Polish En-

mi i Partnerami biznesowymi, Getin Leasing prze-

trepreneurs”. The campaign spot that presents in

prowadził bezprecedensową akcję „Czas Polskich
Przedsiębiorców”. Spot filmowy ukazujący, poprzez

Focus on lease of vehicles [source: Polish Lease Association]

Perspektywy na 2016 rok prognozowane

the market allows for looking to the future with
optimism. Consistently pursuing its strategy, Getin

pictures and emotions the truth about that social

przez Związek Polskiego Leasingu zakładają 14-pro90,8%
Getin
Leasing
1
centowy
wzrost
rynku, w szczególności w segmen-

group was met with huge support. In just 3 weeks,

cie
lekkich oraz transportu ciężkiego.
PoIdea Leasing
75,3%
2 pojazdów

again in the coming years.

emocje i obrazy, prawdę o tej grupie społecznej

over 30,000 viewers voted for the spot and in ef-

spotkał się z bardzo dużym poparciem. W niecałe

fect over 12 million viewers could see it on TV in

3 tygodnie ponad 30 tys. osób zagłosowało na film

one day. Within the campaign there were held also

i w efekcie ponad 12-milionowa widownia obejrza-

12 meetings in major Polish cities gathering nearly

zytywne prognozy koniunktury rynku pozwalają
75,2%
Raiffeisen Leasing Polska
3
optymistycznie patrzeć w przyszłość. Getin Leasing,
69,2%
4
Europejski Fundusz Leasingowy
dzięki konsekwentnie realizowanej strategii, ma
68,4%
PKO
Leasing
5
ambicję
nadal
rozwijać się szybciej niż konkurencja.
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KONCENTRACJA NA LEASINGU POJAZDÓW

Udział Getin Leasing w rejestracji marek pojazdów
[na podstawie danych CEPIK]

Leasing has an ambition to outpace the competition

37

Leasing ruchomości – TOP 5
(na podstawie danych Związku Polskiego Leasingu, mln PLN)

SIŁA W UNIWERSALNOŚCI
STRENGTH IN UNIVERSALITY
Noble Securities S.A. jest uniwersalnym do-

do cen z rynku międzybankowego. Noble Securities

Noble Securities S.A. is a universal broke-

cooperation with experienced traders, organised

mem maklerskim oferującym szeroki zakres usług

kontynuował działalność edukacyjną skierowaną do

rage that offers a wide range of services both in

a series of trainings. The knowledge base created

zarówno w segmencie detalicznym, jak i w obszarze

wszystkich klientów, również potencjalnych, reali-

the retail and corporate finance segments. A vi-

during the trainings is made available both to be-

corporate finance. Istotnym segmentem działalności

zowaną poprzez organizację cyklów szkoleniowych,

tal segment of the company’s activity is trade in

ginners and advanced investors in webinars and

Spółki jest obszar związany z obrotem na rynkach

które współtworzono z doświadczonymi tradera-

the energy markets related area. Noble Securities

in educational packages.

energii. Noble Securities  stale rozwija swoją ofer-

mi. Baza wiedzy tworzona dzięki dotychczasowym

is constantly expanding its range of services, re-

In 2015, we expanded our offer addressed to

tę, reagując na rosnące oczekiwania klientów oraz

szkoleniom jest udostępniana zarówno poczatkują-

sponding to clients’ expectations and the dynami-

institutional clients by introducing trade in shares

dynamicznie zmieniający się rynek usług finanso-

cym , jak i doświadczonym inwestorom w postaci

cally changing financial services market.

in foreign markets. We are also proud to mention

wych.

webinariów i materiałów edukacyjnych.

For supporting its clients in their investment

that the Noble Securities Market Analysis team

Mając na celu wsparcie klientów w decyzjach

W 2015 roku rozszerzona została dodatkowo

planning, Noble Securities launched an invest-

was recognised for the second time in a row by

inwestycyjnych, w maju 2015 roku Noble Securi-

oferta dla klientów instytucjonalnych w zakresie

ment consultancy service in May 2015 based on

Parkiet in the fundamental portfolios ranking.  

ties uruchomił usługę doradztwa inwestycyjnego,

obrotu akcjami na rynkach zagranicznych. Należy

the know-how and long-standing expertise of its

In the corporate bonds segment in 2015, in

która bazuje na wiedzy i wieloletnim doświadcze-

dodać, iż zespół Analiz Rynkowych Noble Securities

brokers. The service complements basic broke-

which Noble Securities has invariably held a very

niu specjalistów domu maklerskiego. Usługa ta jest

otrzymał, drugi rok z rzędu, wyróżnienie przyznane

rage services and it is addressed to those clients

strong position for years, 52 corporate bonds is-

uzupełnieniem podstawowej oferty usług Noble

przez dziennik Parkiet w rywalizacji portfeli funda-

who have their securities accounts with Noble Se-

sues were carried out, raising nearly PLN 1 billion

Securities w zakresie obsługi brokerskiej klientów,

mentalnych.  

curities. Having identified its clients’ investment

for the issuers. With a view of ensuring the most

dla których dom maklerski prowadzi rachunki pa-

W segmencie obligacji korporacyjnych, w któ-

goals, financial situation, expertise and experien-

comprehensive access to information on issuers

pierów wartościowych. Po odpowiednim rozpo-

rym Noble Securities od lat zajmuje bardzo mocną

ce, Noble Securities assists in the construction of

of bonds offered by Noble Securities, the broker

znaniu celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej,

pozycję, w minionym roku dom maklerski przepro-

a suitable investment portfolio and the selection of

launched a platform where it publishes analytical

wiedzy i doświadczenia klienta, dom maklerski

wadził 52 emisje obligacji korporacyjnych, pozysku-

optimum financial instruments within a suitable

reports concerning such companies.

udziela wsparcia we właściwej konstrukcji portfela

jąc dla emitentów blisko 1 mld PLN. Chcąc zapewnić

investment strategy. Proposed investment stra-

Noble Securities also offered perfectly di-

inwestycji oraz optymalnym doborze instrumen-

inwestorom możliwie najpełniejszy dostęp do infor-

tegies cover the financial instruments offered by

versified products in energy markets organised

tów finansowych w ramach strategii inwestycyjnej

macji dotyczących emitentów obligacji oferowanych

Noble Securities.

by Towarowa Giełda Energii S.A. The company’s

odpowiedniej dla klienta. Proponowane strategie

przed dom maklerski, udostępniono im platformę,

Addressing its offer to the most active clients,

inwestycyjne obejmują instrumenty finansowe do-

gdzie publikowane są raporty analityczne dotyczące

Noble Securities in 2015 complemented its range

ghts, electric energy markets and natural gas mar-

stępne w ofercie usług Noble Securities.

tych podmiotów.

of brokerage services with INTERDAY accounts

kets with supplies. In November 2015, the range

clients could contract transactions in property ri-

Kierując swoją ofertę do najbardziej aktyw-

Doskonałą dywersyfikację usług Noble Secu-

nych klientów, w 2015 roku Noble Securities uzu-

rities stanowiła również oferta w obrocie na ryn-

pełnił ofertę usług brokerskich o rachunki INTRA-

kach energii – organizowanych przez Towarową

Noble Securities undertook several activities

energy prices listed on the TGE DayAhead Market

DAY, które dają możliwość zawierania transakcji na

Giełdę Energii S.A. Klienci domu maklerskiego mieli

to promote Noble Markets, the Forex platform that

that allows for contracting both investment and

kontraktach terminowych na WIG20 z wykorzysta-

możliwość zawierania transakcji na rynkach praw

allows for trading in currencies, commodities, fo-

hedging transactions.

niem, niższego niż standardowy, depozytu zabez-

majątkowych, rynkach energii elektrycznej i gazu

reign indexes and foreign shares. Retail investors

pieczającego.

that allow for opening futures contracts on WIG20

of offered products expanded to transactions in

at reduced margin deposit rates.

Financial Instruments Markets based on electric

ziemnego z fizyczną ich dostawą. W listopadzie

may choose between fixed or floating spread rates

Dom maklerski realizował również działania

2015 roku do oferty dołączono obsługę transakcji

and have direct access to interbank market prices.

mające na celu dalsze zwiększanie atrakcyjności

na Rynku Instrumentów Finansowych opartych

Noble Securities continued its educational mis-

oferty Noble Markets – platformy Forex – dającej do-

na indeksie cen energii elektrycznej notowanej na

sion addressed to all clients and prospects and, in

stęp m.in. do walut, towarów oraz indeksów giełdo-

Rynku Dnia Następnego TGE, dających możliwość

wych i akcji zagranicznych. Klienci mogą skorzystać

zawierania transakcji w celach inwestycyjnych jak

z oferty ze stałym i zmiennym spreadem umożliwia-

i zabezpieczenia pozycji.

jącej inwestorom detalicznym bezpośredni dostęp
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JAKOŚĆ I KONSEKWENCJA
W ZARZĄDZANIU
QUALITY AND CONSISTENCY
IN ASSET MANAGEMENT
Noble Funds Towarzystwo Funduszy In-

goriach „najlepszy fundusz akcji polskich” dla fun-

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwe-

stable growth fund” for Noble Fund Wzrostu Plus.

westycyjnych S.A. specjalizuje się w tworzeniu

duszu Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek

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

Similarly, Noble Timingowy was appreciated

otwartych i zamkniętych funduszy inwestycyj-

oraz „najlepszy fundusz stabilnego wzrostu” dla

managing open and closed investment funds, and

for its outstanding results in 2015 and was awar-

nych oraz zarządzaniu nimi, świadczy usługi asset

funduszu Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus.

provides asset management and investment advi-

ded the Alfa Prize for the best active allocation

management i doradztwa inwestycyjnego. Ofer-

Beneficjentem bardzo dobrych wyników in-

sory services. The company offers open funds with

fund in 2015. Three top positions in the Forbes ra-

ta obejmuje fundusze otwarte zróżnicowane pod

westycyjnych w 2015 roku został również fundusz

diversified investment policies, and tailor-made

ting of Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus, Noble

względem polityki inwestycyjnej oraz „szyte na

Noble Fund Timingowy, który otrzymał nagrodę

closed funds. The company is successively expan-

Fund Timingowy and Noble Fund Mieszany com-

miarę” fundusze zamknięte. Noble Funds TFI S.A.

Alfa, przyznawaną przez firmę Analizy Online dla

ding its product range responding both to the ne-

plemented the successful year.  

stale rozwija portfolio produktów, dostosowując

najlepszego funduszu aktywnej alokacji w 2015

eds of clients and changing market conditions.

ofertę do potrzeb klientów i zmieniających się wa-

r. Dopełnieniem udanego roku było otrzymanie

runków rynkowych.

The year 2015 was also a time when we of-

The year 2015 proved to be very successful

fered our clients new products that supplemented

przez trzy nasze fundusze – Noble Fund Stabilnego

for the company that substantially improved its

our product range, such as Noble Fund Dywiden-

2015 rok dla naszego Towarzystwa należał

Wzrostu Plus, Noble Fund Timingowy oraz Noble

performance compared to the previous year. The

dowy FIZ and Noble Fund Long Short FIZ. The for-

do bardzo udanych. Spółka osiągnęła wyraźnie

Fund Mieszany – najwyższego ratingu przyznawa-

company’s assets increased by over PLN 500 mil-

mer is one of a novelty in the Polish market that

lepszy wynik finansowy niż w roku poprzednim.

nego przez miesięcznik Forbes.  

lion, and the results of the company’s funds were

offers to pay its clients a stable income from the

Zwiększyły się również aktywa, które w stosunku

2015 rok to również czas, w którym zapro-

do 2014 roku wzrosły o ponad 500  mln zł. Z kolei

ponowaliśmy naszym klientom kolejne produkty

wyniki inwestycyjne naszych funduszy należały
w wielu kategoriach do najlepszych w Polsce.

in many aspects the best in Poland.

dividends of portfolio companies. The latter one is

As recognition of its performance in 2015, No-

one of the first funds in Poland created in the Long

uzupełniające naszą dotychczasową ofertę. Nowe

ble Funds TFI won several prestigious awards, such

Short strategy based on taking both long and short

propozycje produktowe to Noble Fund Dywidendo-

as the TFI of the Year 2015, the most important of

positions.

Wyrazem uznania dla naszej pracy w 2015

wy FIZ oraz Noble Fund Long Short FIZ. Pierwszy

them, awarded by Parkiet, a newspaper published

In the subsequent quarters, Noble Funds TFI

roku było otrzymanie wielu prestiżowych nagród,

z funduszy to jak do tej pory jeden z nielicznych

by the stock exchange and investors. The status of

S.A. will give the priority to keeping high quality

w tym najważniejsza, przyznawana przez Gaze-

funduszy na polskim rynku, który w założeniach

the best TFI in Poland in 2015 is the first of all the

fund management and thus keeping its high mar-

tę Giełdy i Inwestorów Parkiet – dla najlepszego

ma raz do roku wypłacać klientom stały dochód po-

appreciation of the consistent work of the mana-

ket position, and to the further expansion of its

TFI w 2015 roku. Status najlepszego TFI w Polsce

chodzący z dywidend spółek portfelowych. Z kolei

gement team which is best reflected by the words

product range in response to the needs of clients

w 2015 roku to przede wszystkich docenienie kon-

fundusz Long Short FIZ jest jednym z pierwszych

of one of the journalists of Parkiet who, when no-

and the changing market conditions.

sekwentnej pracy zespołu zarządzających osób.

w Polsce funduszy stworzonych w strategii Long

minating Noble Funds TFI S.A. to the award, wrote:

Najlepiej oddają to słowa dziennikarza Gazety Gieł-

Short, która oparta jest na jednoczesnym zajmo-

„Noble Funds TFI is an investment fund company

dy i Inwestorów Parkiet, który nominując Noble

waniu długich i krótkich pozycji na akcjach.

that simply does its job. It does not seek publicity

Funds TFI S.A. do nagrody, napisał: „Noble Funds

W kolejnych kwartałach priorytetem dla No-

or flood clients with new products. Its funds do not

to TFI, które robi swoje. Nie zabiega o rozgłos, nie

ble Funds TFI S.A. będzie utrzymanie wysokiej ja-

go up and down like a roller coaster, but keep their

zasypuje klientów nowościami. Fundusze tej mar-

kości zarządzania funduszami, a co za tym idzie

over average position (...). In 2015, this quiet work

ki nie jeżdżą z góry na dół po zestawieniach, stabil-

utrzymanie wysokiej pozycji rynkowej oraz roz-

at the grass roots proved not only efficient, but

nie utrzymując się powyżej średniej (…). W 2015 r.

wój oferty funduszy inwestycyjnych dostosowa-

also spectacular in elevating some of the funds to

cicha praca u podstaw okazała się nie tylko efek-

nych do obecnych warunków rynkowych, która

leading positions.” These leading positions in the

tywna, ale i efektowna, przynosząc czołowe pozy-

będzie najlepiej odpowiadała na potrzeby naszych

Parkiet’s ranking include two first places in cate-

cje w kilku grupach funduszy”. Te czołowe pozycje

klientów.

gories „the best fund of Polish shares” for Noble

w rankingu Parkietu to pierwsze miejsca w kate-

Fund Akcji Małych i Średnich Spółek and „the best
40
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Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Consolidated Profit and Loss Account

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.

2014

2015

(MLN PLN)

CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT
01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014

3 006,5

3 595,0

-16,4%

Interest income

Koszty z tytułu odsetek

(1 810,8)

(2 164,5)

-16,3%

Interest expenses

Wynik z tytułu odsetek

1 195,7

1 430,5

-16,4%

Net interest income

529,8

653,6

-18,9%

Fee and commission income

Koszty z tytułu prowizji i opłat

(203,0)

(216,6)

-6,3%

Wynik z tytułu prowizji i opłat

326,8

437,0

-25,2%

Net fee and commission income

Przychody z tytułu dywidend

14,1

2,9

381,6%

Dividend income

109,2

-66,4%

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

24,0

36,8

-35,0%

Result on other financial instruments

134,6

-

X

62,2

111,2

-44,0%

Other operating income

(132,2)

(171,5)

-22,9%

Other operating expenses

(70,0)

(60,3)

16,1%

Other net operating income and expenses

(1 193,0)

(923,0)

29,2%

Operating expenses

(430,0)

(733,0)

-41,3%

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

Wynik z działalności operacyjnej

39,0

300,2

-87,0%

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych

11,7

14,0

-16,8%

Udział w zyskach współnych przedsięwzięć

22,3

-

X

Zysk brutto

73,0

314,3

-76,8%

(18,6)

46,2

X

54,3

360,5

-84,9%

Przychody z tytułu odsetek

Przychody z tytułu prowizji i opłat

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości
godziwej przez wynik finansowy oraz wynik z pozycji wymiany
Wynik na pozostałych instrumentach finansowych
Wynik z tytułu kontroli w jednostce zależnej
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
Koszty działania
Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości
aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe

Podatek dochodowy
Zysk netto

36,7

2014

2015

(MLN PLN)

01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014

3 006,5

3 595,0

-16,4%

(1 810,8)

(2 164,5)

-16,3%

1 195,7

1 430,5

-16,4%

529,8

653,6

-18,9%

(203,0)

(216,6)

-6,3%

326,8

437,0

-25,2%

14,1

2,9

381,6%

109,2

-66,4%

24,0

36,8

-35,0%

134,6

-

X

62,2

111,2

-44,0%

(132,2)

(171,5)

-22,9%

(70,0)

(60,3)

16,1%

(1 193,0)

(923,0)

29,2%

(430,0)

(733,0)

-41,3%

Operating profit (loss)

39,0

300,2

-87,0%

Share in net profit (loss) of associates

11,7

14,0

-16,8%

Share in joint ventures

22,3

-

X

Profit before tax

73,0

314,3

-76,8%

(18,6)

46,2

X

54,3

360,5

-84,9%

- equity holders of the parent

44,2

360,0

-87,7%

- non-controlling interests

10,2

0,5

22X

Fee and commission expenses

Result on interest in a subsidiary

Income tax
Net profit

36,7

Net profit attributable to:

Zysk przypadający:
- akcjonariuszom jednostki dominującej

44,2

360,0

-87,7%

- akcjonariuszom niekontrolującym

10,2

0,5

22X
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UPROSZCZONY SKONSOLIDOWANY BILANS

2015

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.

31.12.2015

(MLN PLN)

SIMPLIFIED CONSOLIDATED BALANCE SHEET

2014

2015

GETIN NOBLE BANK S.A. CAPITAL GROUP

31.12.2014

[MILLION PLN]

AKTYWA

2014

31.12.2015

31.12.2014

ASSETS

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

49 225,0

48 532,5

1,4%

Loans and advances to customers
and finance lease receivables

49 225,0

48 532,5

1,4%

Instrumenty finansowe

16 120,7

15 151,9

6,4%

Financial instruments

16 120,7

15 151,9

6,4%

Należności od banków i instytucji finansowych

2 294,9

2 444,1

-6,1%

Amounts due from banks and financial institutions

2 294,9

2 444,1

-6,1%

Inne aktywa

3 115,8

2 667,1

16,8%

Other assets

3 115,8

2 667,1

16,8%

70 756,5

68 795,6

2,9%

70 756,5

68 795,6

2,9%

1 520,5

742,8

104,7%

Suma aktywów

TOTAL ASSETS

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY

LIABILITIES AND EQUITY

Zobowiązania

Liabilities
1 520,5

742,8

104,7%

55 726,2

53 846,8

3,5%

Amounts due to clients

55 726,2

53 846,8

3,5%

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych

4 093,1

3 754,8

9,0%

Amounts due to issued
debt securities

4 093,1

3 754,8

9,0%

Inne zobowiązania

4 252,9

5 375,2

-20,9%

Other liabilities

4 252,9

5 375,2

-20,9%

Suma zobowiązań

65 592,6

63 719,6

2,9%

Total liabilities

65 592,6

63 719,6

2,9%

5 163,8

5 076,0

1,7%

Total equity

5 163,8

5 076,0

1,7%

70 756,5

68 795,6

2,9%

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

70 756,5

68 795,6

2,9%

Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania wobec klientów

Kapitał własny ogółem

Suma zobowiązań i kapitału własnego

Derivative financial instruments

WWW.RAPORTROCZNY2015.PL
ELEKTRONICZNA WERSJA RAPORTU
ELECTRONIC ANNUAL REPORT DOWNLOAD
Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 1080004850, REGON 141334039,
wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.411.630.420,29 złotych (wpłacony w całości).
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