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GRUPA NOBLE BANK S.A. 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE KOŃCZĄCE SIĘ  

30 CZERWCA 2007 R.  
 

 

 

 

I. NajwaŜniejsze informacje na temat działalności Grupy Noble Bank S.A. za pierwsze 
półrocze kończące się 30 czerwca 2007 r.: 
 

 

 

Rozwój Grupy w pierwszym półroczu 2007 r. 
 

Grupa Kapitałowa Noble Bank S.A. składa się z Noble Banku S.A. oraz jego spółek zaleŜnych Open 

Finance S.A. i Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Jednostką dominują jest 

Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39B zarejestrowany w Sądzie 

Rejonowym dla m. ST. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000018507. Kapitał zakładowy Noble Banku S.A. wynosi 215 178 156 zł.   

Bank, podobnie jak jego spółka zaleŜna Open Finance SA, prowadzi działalność w oparciu o model 

biznesowy bazujący na otwartej platformie transakcyjnej. Bank prowadzi dystrybucję zarówno 

własnych produktów jak i produktów innych instytucji finansowych. W październiku 2006 r. 

działalność operacyjną rozpoczęła spółka Noble Funds TFI S.A., która oferuje zarządzanie aktywami 

oraz fundusze inwestycyjne. 

W ofercie Noble Bank S.A. znajdą się usługi z zakresu: doradztwa finansowego, doradztwa 

w obszarze nieruchomości,  fundusze inwestycyjne, asset management, finansowanie hipoteczne, 

rachunki inwestycyjne, depozyty strukturyzowane oraz karty kredytowe. Jest to oferta adresowana do 

klientów o wysokich wymaganiach i wyŜszym niŜ średni stopniu zamoŜności. 

Spółka Open Finance S.A. w I półroczu 2007 r. kontynuowała dynamiczny rozwój osiągając wyniki 

ze sprzedaŜy przewyŜszające oczekiwania. Wartość przychodów ze sprzedaŜy w stosunku do I 

półrocza 2006 wzrosła o ponad 100%. Związane jest to z dobrą koniunkturą na rynku, powiększeniem 

ilości sieci placówek jak równieŜ zwiększeniem ilości doradców Open Direct, sieci sprzedaŜy 

bezpośredniej. 

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na dzień 30 czerwca 2007 r. zarządzało 

funduszem Noble Funds Funduszem Inwestycyjnym Otwartym z wydzielonymi 

3 subfunduszami: Noble Fund Akcji, Noble Fund Mieszany oraz Noble Fund Skarbowy. 

Na koniec czerwca 2007 r. aktywa netto Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wyniosły 
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361,5 mln zł. Ponadto Spółka zarządzała aktywami 52 klientów indywidualnych (osób fizycznych 

oraz osób prawnych) w wysokości 365,3 mln zł w ramach usługi asset management. 

 
 

 
Działalność Inwestycyjna  
 

W pierwszym półroczu 2007 r. głównymi działaniami inwestycyjnymi Banku były działania związane 

z budową własnej sieci sprzedaŜy. Do końca czerwca 2007 r. Spółka otworzyła 5 oddziałów, z których 

dwa są zlokalizowane w Warszawie, a trzy kolejne we Wrocławiu, Poznaniu i Krakowie. Ponadto 

Noble Bank S.A. poczynił w I półroczu 2007 r. przygotowania do otwarcia trzech nowych placówek. 

Zgodnie z przyjętymi załoŜeniami oddziały są lokowane w największych miastach, a kaŜdy z nich ma 

4-6 stanowisk do obsługi klientów. RównieŜ Open Finance S.A. prowadził działania zmierzające 

do umocnienia swej pozycji rynkowej czego efektem było otwarcie dwóch nowych 

oddziałów.  
 

 

Metody i cele zarządzania ryzykiem finansowym 
 

Celem polityki zarządzania aktywami i pasywami w Noble Banku S.A. jest optymalizacja struktury 

bilansu i pozycji pozabilansowych dla zachowania załoŜonej relacji dochodu do ponoszonego ryzyka. 

Odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem, na poziomie strategicznym, jest Zarząd Banku. W Noble 

Banku S.A. funkcjonują dwa Komitety: Kredytowy oraz Zarządzania Aktywami i Pasywami, które 

odpowiedzialne są za zarządzanie podległymi im obszarami ryzyka na poziomie operacyjnym, 

monitorowanie poziomu ryzyka, a takŜe wytyczanie bieŜącej polityki w ramach przyjętej przez Zarząd 

Banku strategii oraz w ramach limitów wewnętrznych i regulacji nadzorczych. Wszystkie istniejące 

regulacje w zakresie zarządzania ryzykami rynkowymi uwzględniają wymogi ujęte w 

Rekomendacjach Nadzorczych GINB. 

W prowadzonej działalności Bank jest naraŜony na ryzyko kredytowe, płynności, rynkowe i 

operacyjne. Zgodnie z uchwałą Komisji Nadzoru Bankowego Bank jest zobowiązany do obliczania 

wymogów kapitałowych na pokrycie poszczególnych rodzajów ryzyka, a tym samym posiadania 

funduszy własnych na poziomie adekwatnym do wielkości ponoszonego ryzyka. Uchwała KNB 

reguluje sposób wyliczania współczynnika wypłacalności, włączając do rachunku adekwatności 

kapitałowej, oprócz ryzyka kredytowego, takŜe wymogi kapitałowe z tytułu pozostałych, rodzajów 

ryzyka (m.in. ryzyko walutowe, ryzyko stóp procentowych). 

 

Ryzyko kredytowe 

Bank kontroluje ryzyko kredytowe poprzez wprowadzanie i przestrzeganie wewnętrznych procedur 

monitorowania udzielonych kredytów oraz bieŜące analizowanie sytuacji finansowej kredytobiorców i 

spłat udzielonych kredytów. 

 

Ryzyko walutowe 

Noble Bank S.A. posiada opracowane w formie pisemnej i wdroŜone procedury dotyczące zarządzania 

ryzykiem walutowym. Bank w ramach prowadzonej działalność operacyjnej dąŜy do minimalizacji 

ryzyka walutowego poprzez utrzymywanie wartości pozycji walutowej całkowitej na poziomie 

niŜszym od przyjętego limitu. Ustalenia oraz zmiany wielkości limitu dokonuje Komitet Zarządzania 

Aktywami i Pasywami. 

 

Ryzyko stopy procentowej 

Noble Bank S.A. posiada opracowane w formie pisemnej i wdroŜone procedury dotyczące zarządzania 

ryzykiem stopy procentowej. Funkcjonujący w Noble Bank S.A. system zarządzania ryzykiem stopy 

procentowej pozwala na ustalenie czy Bank jest i w jakim stopniu naraŜony na ryzyko zmiany stopy 

procentowej. Do badania ryzyka stopy procentowej Noble Bank S.A. wykorzystuje metodę badania 

niedopasowania terminów zapadalności i wymagalności (lukę terminów zapadalności i 

wymagalności); metodę duration (lukę duration) z wykorzystaniem współczynnika wypukłości; 

metodę luki niedopasowania ( lukę funduszy, repricing model); analizę wraŜliwości na podstawie 

wzorów na wartość pozycji; analizę wraŜliwości marŜy dla pozycji o zmiennym oprocentowaniu. 
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Ryzyko płynności 

Noble Bank S.A. posiada opracowane w formie pisemnej i wdroŜone procedury dotyczące zarządzania 

ryzykiem płynności. Zbudowany i działający w Noble Banku S.A. system zarządzania ryzykiem 

płynności pozwala na bieŜąco badać poziom aktywów płynnych i zapewniać poziom płynności 

niezbędny do wykonywania zobowiązań. Głównymi źródłami informacji o poziomie ryzyka płynności 

w banku są: miesięczne zestawienia niedopasowania aktywów i pasywów wraz z pozycjami 

pozabilansowymi wg rzeczywistych oraz urealnionych terminów zapadalności i wymagalności oraz 

obliczane na ich podstawie wskaźniki płynności. Wskaźniki te są limitowane i monitorowane.    

 

Open Finance S.A. działa na rynku jako broker produktów finansowych, w związku z powyŜszym 

wszelkie ryzyka charakterystyczne dla działalności bankowej nie mają wpływu na wyniki spółki. 

Open Finance S.A. posiada system informatyczny wspierający prowadzoną działalność biznesową i w 

znacznym stopniu ograniczający moŜliwość wystąpienia negatywnych efektów ryzyka operacyjnego. 

 

Noble Funds TFI SA rozpoczęła działalność w październiku 2006 r., a zatem znajduje się w 

początkowej fazie swojego rozwoju. Spółka posiada aktualnie kapitały własne spełniające wymagania 

Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, jednak przy dalszym wzroście wartości aktywów nie moŜemy 

wykluczyć konieczności dofinansowania tej Spółki w przyszłości. Dystrybucja jednostek uczestnictwa 

Noble Funds FIO prowadzona jest głównie przez oddziały Noble Banku S.A. oraz sieć sprzedaŜy 

Open Finance S.A. Pomimo rozbudowanej sieci sprzedaŜy Open Finance S.A., nie moŜna wykluczyć, 

Ŝe system dystrybucji jednostek uczestnictwa Noble Funds FIO nie zapewni szybkiego i 

satysfakcjonującego przyrostu aktywów, co moŜe mieć negatywny wpływ na działalność i wyniki 

Spółki. Noble Funds TFI ryzyko powyŜsze zmniejsza poprzez zawieranie umów dystrybucyjnych z 

kolejnymi pośrednikami finansowymi, sieciami bankowymi oraz biurami maklerskimi. Aczkolwiek po 

I półroczu 2007 Spółka wypracowała zysk netto.  

Oprócz ryzyka związanego z siecią dystrybucji Noble Funds TFI naraŜone jest na następujące ryzyka 

rynkowe, które mogą mieć wpływ na poziom zarządzanych aktywów:  

1)  podniesienie stóp procentowych bądź znacząca korekta cen na GPW moŜe wpłynąć na mniejsze 

zainteresowanie inwestycjami w fundusze inwestycyjne oraz mniejsze zainteresowanie usługą 

zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, 

2) rozpoczęcie „wojny cenowej” wśród towarzystw funduszy inwestycyjnych związanej z 

obniŜaniem opłat za zarządzanie moŜe wpłynąć na rentowność Spółki,  

3) rosnące koszty dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. 

Oprócz wyŜej wymienionych ryzyk, dość istotnym ryzykiem dla Spółki, które w znaczącym stopniu 

moŜe wpłynąć na osiągane przez Noble Funds TFI wyniki finansowe jest jakość zarządzania 

powierzonymi przez klientów aktywami - w szczególności dotyczy to usługi asset management, gdzie 

jednym z elementów wynagrodzenia pobieranego od klienta jest wynagrodzenie zmienne. 

Ryzyka operacyjne występujące w działalności Spółki występują w dwóch zasadniczych obszarach: 

działalności Noble Funds TFI jako przedsiębiorstwa oraz jako zarządzającego funduszami 

inwestycyjnymi i portfelami klientów indywidualnych. Ryzyka związane z procesem podejmowania 

decyzji inwestycyjnych, dokonywaniem wyceny jednostek uczestnictwa funduszy, dokonywaniem 

wyceny portfeli klientów indywidualnych oraz procesem nabywania i zbywania jednostek 

uczestnictwa funduszy są zabezpieczane poprzez posiadanie odpowiedniej infrastruktury 

informatycznej, posiadanie procedur wewnętrznych oraz procedur współpracy z podmiotami 

zewnętrznymi, w szczególności z dystrybutorami jednostek uczestnictwa funduszy, agentem 

obsługującym oraz bankiem depozytariuszem. 

 

Spółki z Grupy Noble Bank S.A. nie stosują rachunkowości zabezpieczeń. 

 

 

 

Finansowanie Działalności  
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W I półroczu 2007 r. głównymi źródłami finansowania działalności Banku były zobowiązania wobec 

klientów, zobowiązania wobec banków oraz kapitał własny. Na dzień 30 czerwca 2007 r. 

zobowiązania wobec klientów i banków wynosiły odpowiednio 296 518 tys. zł oraz 189 273 tys. zł, 

natomiast wartość kapitału własnego wyniosła 461 371 tys. zł. Znaczący wzrost kapitału własnego 

został osiągnięty dzięki zakończonej powodzeniem ofercie publicznej emisji akcji Banku oraz ich 

dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

W celu zapewnienia stabilnego finansowania działalności w Noble Bank S.A. opracowany został 

pakiet produktów depozytowych, które poprzez swoją nowoczesną formułę oraz atrakcyjne warunki 

zapewniają moŜliwość budowania stabilnej bazy depozytowej. Noble Bank S.A. pozyskuje równieŜ 

finansowanie poprzez współpracę z bankami na rynku transakcji międzybankowych oraz 

z pozostałymi instytucjami finansowymi. Open Finance SA rozpoczął rok z zaciągniętym kredytem 

w wysokości 8 mln zł. Dobre wyniki jakie osiągnęła spółka w I półroczu pozwoliły na spłatę kredytu 

w całości oraz na finansowanie działalności z bieŜących wpływów. Noble Funds TFI SA finansuje 

swoją działalność z kapitałów oraz działalności bieŜącej. 

 

 

 

Współpraca z Instytucjami Finansowymi  
 

W zakresie realizacji załoŜonych celów finansowych Bank współpracuje ze spółkami zaleŜnymi 

Open Finance S.A. oraz Noble Funds TFI S.A. Dodatkowo w pierwszym półroczu 2007 r. Noble Bank 

S.A. nawiązał  współpracę z innymi instytucjami finansowymi w zakresie dystrybucji ich produktów, i 

tym samym poszerzał ofertę produktową, w szczególności o produkty inwestycyjne. Na dzień 30 

czerwca 2007 r. Spółka miała podpisane umowy na dystrybucję produktów finansowych z 19 

instytucjami finansowymi, w tym z 10 bankami. Głównymi produktami innych instytucji finansowych 

dystrybuowanymi przez Noble Bank S.A. są m.in. kredyty zabezpieczone hipoteką, jednostki 

uczestnictwa TFI oraz plany systematycznego oszczędzania. 

Open Finance S.A. jako broker produktów finansowych współpracuje z 24 największymi polskimi 

bankami, z 15 towarzystwami funduszy inwestycyjnych (w tym 3 zagranicznymi), z 3 domami 

maklerskimi (w tym jednym zagranicznym) oraz z 3 towarzystwami ubezpieczeniowymi. 

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w okresie sprawozdawczym podpisało 

umowy z kolejnymi podmiotami dystrybuującymi jednostki uczestnictwa subfunduszy Noble Funds 

FIO: Goldenegg Sp. z o.o., Dom Kredytowy Notus Sp. z o.o., AWD Sp. z o.o. Oprócz wymienionych 

podmiotów jednostki uczestnictwa subfunduszy Noble Funds FIO dystrybuowane są za 

pośrednictwem: Noble Bank S.A., Open Finance S.A., Pro Service Agent Transferowy Sp. z o.o. oraz 

bezpośrednio przez Noble Funds TFI S.A. 

 

 

Realizacja Biznes Planu 
 

Grupa Kapitałowa Noble Bank S.A. osiągnęła za I półrocze 2007 r. wynik netto w wysokości 56.129 

tys. zł. ZałoŜenia dotyczące wyniku finansowego, przyjęte przez Akcjonariuszy Noble Banku S.A. w 

planie finansowym na 2007 r. zostały przekroczone. W I półroczu 2007 roku Noble Bank S.A. 

intensyfikował prowadzenie działalności bankowej wg nowego modelu biznesowego dynamicznie 

powiększając portfel kredytów zabezpieczonych hipoteką oraz aktywami finansowymi. Wraz z 

rozwojem akcji kredytowej Bank prowadził działania mające na celu zwiększanie portfela 

depozytowego a takŜe pozyskiwanie finansowania od instytucji finansowych w ramach podpisanych 

porozumień. 

 

 

 

Przewidywana sytuacja finansowa 
 

W ciągu najbliŜszych lat Noble Bank S.A. planuje dynamiczny rozwój prowadzonej działalności 

bankowej. Powiększanie sieci dystrybucji poprzez tworzenie nowych oddziałów spowoduje wzrost 

wolumenów kredytowych oraz wzrost sprzedaŜy produktów bankowych. W najbliŜszych latach 

planowany jest m.in. przyrost naleŜności od sektora niefinansowego, przyrost zobowiązań od sektora 
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finansowego i niefinansowego, wzrost osiąganych wyników zarówno na działalności bankowej jak i 

wyniku finansowego netto. Noble Bank S.A. poprzez obecność na Giełdzie Papierów Wartościowych 

w Warszawie ma moŜliwość pozyskiwania nowych środków w drodze publicznych emisji akcji i w 

ten sposób zapewnienia rozwoju portfela kredytowego przy jednoczesnym zachowaniu stabilności 

kapitałowej. W chwili obecnej Bank nie planuje korzystania z tej moŜliwości lecz nie wyklucza jej w 

przyszłości. Open Finance S.A. planuje dalszy rozwój sieci placówek, co przełoŜy się w bezpośredni 

sposób na osiągane przez spółkę wyniki finansowe. Sytuacja na rynku pozwala z optymizmem patrzyć 

w przyszłość. Spółka nie dostrzega większych niebezpieczeństw, które w istotny sposób zachwiałyby 

wynikami spółki. Za pierwsze półrocze 2007 r. Open Finance S.A. osiągnął wynik netto w kwocie 

10 866 tys. zł. 

Noble Funds TFI S.A. pomimo rozpoczęcia działalności operacyjnej w październiku 2006 r. osiągnął 

za pierwsze półrocze 2007 r. dodatni wynik finansowy netto w wysokości 2 776 tys. zł. WyŜszy niŜ 

planowany w budŜecie Spółki wynik finansowy osiągnięty został głównie dzięki dwóm czynnikom: 

1) wyŜszemu niŜ zakładany wzrostowi wartości aktywów zarządzanych przez Spółkę,  

- wzrost wartości aktywów netto zgromadzonych w Noble Funds Funduszu Inwestycyjnym 

Otwartym wyniósł 1155% - z 28,8 mln zł. wg stanu na 31 grudnia 2006 r. do 361,5 mln zł. wg 

stanu na 30 czerwca 2007 r.  

- wzrost wartości aktywów zgromadzonych w usłudze asset management wyniósł 159% - z 141,1 

mln zł. wg stanu na 31 grudnia 2006 r. do 365,3 mln zł. wg stanu na 30 czerwca 2007 r. 

2) ponadprzeciętnym wynikom inwestycyjnym wypracowanym zarówno na portfelach klientów 

indywidualnych zarządzanych w ramach usługi tzw. asset managementu, jak i na portfelach 

subfunduszy wydzielonych w ramach Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 

Sprzyjała temu zarówno bardzo dobra koniunktura giełdowa, jak i efektywne zarządzanie, w 

szczególności polegające na właściwym doborze spółek do portfeli inwestycyjnych. Znaczący 

wpływ na wykazany przez Spółkę wynik finansowy miało uwzględnienie szacunków przychodów 

z tytułu wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie portfelami klientów indywidualnych w ramach 

usługi asset management, które uzaleŜnione jest właśnie od efektywności zarządzania portfelami, 

a dokładnie od nadwyŜki rzeczywistej wartości portfela inwestycyjnego klienta ponad tzw. 

wartość teoretyczną portfela obliczaną w oparciu o przyjęty w umowie o zarządzanie z klientem 

benchmark. 

 

 

 

II. WaŜniejsze zdarzenia wpływające na działalność Grupy, które nastąpiły po zakończeniu 
pierwszego półrocza kończącego się 30 czerwca 2007 r., do dnia zatwierdzenia skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego:  
 

Zdarzenia takie nie wystąpiły. 

 

 

 

III. Przewidywany rozwój Grupy: 
 

W związku z planowanym dynamicznym rozwojem Noble Bank S.A. zamierza w dalszym ciągu 

rozwijać sieć dystrybucji produktów. W drugiej połowie 2007 r. Bank planuje otworzyć 3 oddziały, 

które będą zlokalizowane w największych miastach. 

Planowany dynamiczny rozwój Banku w zakresie sprzedaŜy produktów związany będzie z potrzebą 

dalszego pozyskiwania stabilnych źródeł finansowania akcji kredytowej. Bank planuje wprowadzanie 

nowych innowacyjnych produktów oszczędnościowych pozwalających na uzyskiwanie przez 

depozytariuszy podwyŜszonych stóp zwrotu przy jednoczesnej pełnej gwarancji bezpieczeństwa 

zgromadzonych środków. 

Bank zamierza w dalszym ciągu prowadzić windykację „starego” portfela kredytowego, biorąc 

równieŜ pod uwagę moŜliwość nabywania pakietów wymagalnych wierzytelności innych banków w 

celu prowadzenia przez wyspecjalizowaną jednostkę Banku działań windykacyjnych. 
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W drugiej połowie 2007 r. planowany jest dalszy rozwój spółek zaleŜnych tj. Open Finance S.A. oraz 

Noble Funds TFI S.A. Open Finance S.A. planuje w dalszym ciągu rozszerzać sieć dystrybucji 

poprzez otwieranie nowych oddziałów,  jak równieŜ poprzez rozwój doradców mobilnych. Noble 

Funds TFI S.A. zamierza kontynuować budowanie portfela inwestycyjnego w ramach oferowanych 

jednostek uczestnictwa funduszu parasolowego oraz usługi zarządzania cudzym pakietem papierów 

wartościowych na zlecenie.. Wśród czynników rozwoju najwaŜniejszym będzie powtarzalność 

dobrego wyniku inwestycyjnego, co Spółka będzie chciała osiągnąć poprzez dbałość o jakość zespołu 

inwestycyjnego. W związku z tym planuje w 2007 oraz 2008 roku stopniowo zwiększać zatrudnienie 

w dziale zarządzania aktywami. 
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Henryk Pietraszkiewicz  Jarosław Augustyniak   
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Krzysztof Spyra   Maurycy Kuhn 
Członek  Zarządu   Członek Zarządu 
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