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GETIN NOBLE BANK

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE
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DANE NA KONIEC I KWARTAŁU 2010 R.

242,3 mln zł Wynik z tytułu odsetek

219,3 mln zł Wynik z tytułu prowizji i opłat

45,8 mln zł Wynik z działalności operacyjnej

165,1 mln zł Koszty administracyjne

279,0 mln zł
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów, pożyczek i zobowiązao 
pozabilansowych

106,0 mln zł Zysk netto
(przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)

Źródło: Sprawozdanie finansowe Getin Noble Bank SA według MSSF za I kwartał 2010 roku

26,3 mld zł Saldo kredytów

30,9 mld zł Saldo depozytów

3, 0 mld zł Kapitał własny 
(przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)

35,3 mld zł Suma aktywów



KONTRYBUCJA SPÓŁEK DO WYNIKU GRUPY
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Zysk netto dla akcjonariuszy spółki za I kwartał 2010 roku(mln zł)

*zysk uwzględnia dywidendy w kwocie 9,147 tys. zł

105,4

15,0
4,5 -0,5 -18,4

106,0

Getin Noble Bank * Open Finance Noble Funds TFI Pozostałe Spółki Korekty konsolidacyjne Grupa GNB



ZMIANA SALD DEPOZYTÓW I KREDYTÓW
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Saldo kredytów (mld zł)Saldo depozytów (mld zł)

28,2
30,9

2009 Q1'2010

25,6 26,3

2009 Q1'2010

+9,6% +2,7%

Źródło: Sprawozdanie finansowe Getin Noble Bank SA według MSSF za I kwartał 2010 roku



GETIN NOBLE BANK NA TLE RYNKU
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Udział w rynku określony w oparciu o dane publikowane przez NBP

Saldo depozytów (w mld zł)
Q1’2010 2009 Zmiana 

Getin Noble Bank 30,9 28,2 +9,6%

Rynek 558,3 557,6 +0,1%

udział w rynku 5,5% 5,1%

Saldo kredytów (w mld zł)
Q1’2010 2009 Zmiana 

Getin Noble Bank 26,3 25,6 +2,7%

Rynek 632,3 631,9 +0,1%

udział w rynku 4,2% 4,1%

Wskaźnik Kredyty/Depozyty
Q1’2010 2009 Zmiana 

Getin Noble Bank 85,1% 90,8% -5,7%

Rynek 113,3% 123,6% -10,3%



KREDYTY HIPOTECZNE

Portfel (mln zł)Sprzedaż (mln zł)

 Drugie miejsce na rynku pod względem wartości sprzedaży kredytów hipotecznych po 2009 roku

 Ponad 94% sprzedaży zrealizowana w PLN

 Pełna oferta produktów dostosowanych do potrzeb głównych segmentów rynku hipotecznego
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16 986 17 236
17 752

18 946

19 755

Q1'2009 Q2'2009 Q3'2009 Q4'2009 Q1'2010

615

1 273 1 330
1 606

1 285

Q1'2009 Q2'2009 Q3'2009 Q4'2009 Q1'2010

+109% +16%



KREDYTY SAMOCHODOWE
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Portfel (mln zł)Sprzedaż (mln zł)

 Umocnienie pozycji lidera na rynku kredytów samochodowych

 Wzrost udziału w finansowaniu zakupu nowych samochodów

 Rozpoczęcie sprzedaży z siecią dealerską w ramach umowy z GM

+7%

+9%
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SPRZEDAŻ PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH
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*) produkty strukturyzowane i regularnego oszczędzania

Wartośd sprzedaży produktów inwestycyjnych (mln zł) *

95

41
72

233

233

321

364

317 301

paź 09 lis 09 gru 09 sty 10 lut 10 mar 10

GNB

GB

NB



STRUKTURA DEPOZYTÓW
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 Wyjątkowo stabilna na tle rynku baza depozytowa.

 Baza do konwersji na długoterminowe produkty inwestycyjne.

Terminowa struktura depozytów

13%

3%

20%
23%

41%

rachunki bieżące do 3 miesięcy do 6 miesięcy do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy
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OPEN FINANCE

DZIAŁALNOŚD BIZNESOWA

Przychody z prowizji (mln zł)Sprzedaż (mln zł)

918

1 926

1 374

1 5722 292

3 498

Q1'2009 Q1'2010

Wartośd inwestycji zrealizowanych

Wartośd udzielonych kredytów

46 41

18
23

1 1

65 65

Q1'2009 Q1'2010

Kredyty Inwestycje Inne



NOBLE FUNDS

DZIAŁALNOŚD BIZNESOWA

Aktywa w podziale na segmenty (mln zł)
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830 854 934
1 104 1 139

141 143
143

204 243
1 219 1 283

1 407

1 658
1 753

248 286
330

351
370

Q1'2009 Q2'2009 Q3'2009 Q4'2009 Q1'2010

Aktywa funduszy inwestycyjnych Aktywa w ramach Asset Management 

Aktywa w doradztwie

+44%



GETIN NOBLE BANK 

RYZYKO FINANSOWE
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Współczynnik kredytów            
nieregularnych Q1’2010              2009               zmiana    

Kredyty MSP                                        12,8%               12,5%              +0,3 p.p.                                       

Kredyty samochodowe                      

Kredyty hipoteczne                              2,8%                 2,3%              + 0,5 p.p.

Kredyty detaliczne                       38,9%              27,7%            + 11,2 p.p.                  

Razem                                                  8,7%         7,7%              + 1,0 p.p.

Odpisy/Kredyty z utratą wartości

Razem                                                76,0%              76,2%             - 0,2 p.p.

11,6%                10,2%             + 1,4 p.p.



GŁÓWNE PROJEKTY NA ROK 2010
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• Zakooczenie fuzji Banków – Q1’2010

• Umocnienie pozycji  rynkowych w strategicznych obszarach : kredytów  samochodowych, kredytów 

hipotecznych, produktów inwestycyjnych  oraz doradztwa finansowego

• Rozwój nowych obszarów Banku: 

 MSP

 bankowośd internetowa

• Zmiany modelu działania oddziałów  Banku – wprowadzenie strategii multi-poroduktowości

• Zmiana wizerunku obszaru klienta detalicznego – nowe pozycjonowanie Getin Banku

• Koncentracja na poprawie jakości portfela oraz obniżeniu kosztów ryzyka kredytowego 



GETIN NOBLE BANK  

NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE
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w tys. PLN Q1’2010 2009 Zmiana (%)

Kapitały własne 2 962 595 2 887 406 2,6%

Suma bilansowa 35 266 500 33 124 455 6,5%

Należności dla klientów 26 276 793 25 567 138 2,8%

Zobowiązania wobec klientów 30 878 302 28 236 544 9,4%

Q1’2010 Q1’2009 Zmiana (%)

Wynik na działalności bankowej* 483 929 522 772 -7,4% *

Koszty działania banku 165 132 168 827 -2,0%

Wynik finansowy netto 107 455 115 816 -7,2% *

Współczynnik wypłacalności 10,97% 11,10%

C/I 33,7% 32,0% 1,7% *

* dane za 2009 dotyczą I kwartału 2009 (kwoty z pro formy)



STRUKTURA BILANSU
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Pasywa (mln zł)Aktywa (mln zł)

75%

13%

5%

7%

Pozostałe aktywa

Należności od 
banków

Instrumenty 
finansowe

Kredyty i pożyczki

88%

8%

3%

1%

Pozostałe pasywa

Dłużne papiery 
wartościowe

Kapitał własny

Depozyty

35 267 35 267



ZASTRZEŻENIE
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Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Getin Noble Banku SA oraz analityków

rynku i nie może byd traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z

ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Getin Noble Bank SA nie może zagwarantowad ich kompletności i pełności. Getin Noble Bank SA nie

ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Informacje zawarte w prezentacji nie

były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą byd przedmiotem zmian i modyfikacji. Publikowanie przez Getin Noble Bank SA

danych zawartych w prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Informacje w

niej zawarte zostały przekazane w ramach raportów bieżących lub okresowych przesłanych przez Noble Bank SA lub stanowią ich uzupełnienie nie

będąc jednocześnie podstawą od spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Bank jako spółkę publiczną. W żadnym wypadku zawartośd

niniejszej prezentacji nie może byd interpretowana jako wyraźne lub oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub

jej przedstawicieli. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z

innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstad w związku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej

zawartych lub też w inny sposób mogących powstad w związku z informacjami stanowiącymi częśd niniejszej prezentacji. Spółka nie jest zobowiązana

do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeo stanowiących częśd niniejszej

prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na

tę strategię lub zamiary Spółki. Niniejsza prezentacja zawiera informacje dotyczące sektora bankowego w Polsce, w tym także informacje na temat

udziału Spółki w rynku. Z wyjątkiem danych, które zostały opisane jako pochodzące wyłącznie z innego źródła, informacje rynkowe, o których mowa

powyżej, zostały sporządzone w oparciu o dane pochodzące ze źródeł osób trzecich określonych w niniejszym dokumencie oraz zawierają dane

szacunkowe, oceny, korekty i opinie oparte na doświadczeniu Spółki i jej znajomości sektora, w którym Spółka prowadzi działalnośd. Ponieważ

informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały w części przygotowane w oparciu o dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie, i nie zostały

zweryfikowane przez niezależne osoby trzecie, z wyjątkiem informacji, które zostały oznaczone jako pochodzące ze źródła osób trzecich, informacje te

mają do pewnego stopnia charakter subiektywny. Istnieje domniemanie, że powyższe dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są oparte na

uzasadnionych podstawach, oraz że przygotowane informacje rynkowe należycie odzwierciedlają sytuację w sektorze bankowym oraz na rynkach, na

których Spółka prowadzi działalnośd, to jednak nie ma pewności, że takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są najwłaściwsze do wyciągania

wniosków dotyczących informacji rynkowych, ani że informacje rynkowe przygotowane przez inne źródła nie będą różnid się w istotny sposób od

informacji rynkowych zawartych w niniejszej prezentacji. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Getin

Noble Bank SA, prognoz, zdarzeo jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Getin

Noble Bank SA w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych.


