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WYBRANE DANE FINANSOWE 

 
01.01.2013-
30.09.2013
(niezbadane)

01.01.2012-
30.09.2012

(przekształcone
niezbadane)

01.01.2013-
30.09.2013
(niezbadane)

01.01.2012-
30.09.2012

(przekształcone
niezbadane)

tys. zł tys. zł tys. EUR tys. EUR

Wynik z tytułu odsetek 856 718 946 459 202 865 225 627

Wynik z tytułu prow izji i opłat 425 830 619 649 100 834 147 718

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty w artości aktyw ów  
finansow ych i rezerw y na zobow iązania pozabilansow e

(472 336) (761 565) (111 846) (181 550)

Zysk brutto 312 905 361 679 74 094 86 221

Zysk netto 262 959 309 231 62 267 73 718

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej

262 531 294 812 62 165 70 280

Przepływ y pieniężne netto (792 473) 1 207 576 (187 652) 287 875

Dane dotycz ące skonsolidow anego
rachunku zysków  i strat

 
 

30.09.2013
(niezbadane)

31.12.2012
(przekształcone)

30.09.2013
(niezbadane)

31.12.2012
(przekształcone)

tys. zł tys. zł tys. EUR tys. EUR

Należności od banków  i instytucji f inansow ych 2 105 075 2 104 758 499 271 514 837

Kredyty i pożyczki udzielone klientom oraz należności
z tytułu leasingu finansow ego

47 807 124 44 227 942 11 338 644 10 818 439

Suma aktyw ów 64 910 387 58 806 143 15 395 106 14 384 361

Zobow iązania w obec klientów 53 035 155 50 185 371 12 578 601 12 275 664

Suma zobow iązań 60 119 830 54 134 379 14 258 907 13 241 617

Kapitał w łasny ogółem 4 790 557 4 671 764 1 136 199 1 142 744

Kapitał w łasny przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej

4 787 214 4 668 786 1 135 406 1 142 015

Liczba akcji 2 650 143 319 2 650 143 319 2 650 143 319 2 650 143 319

Współczynnik  w ypłacalności 12,6% 12,1% 12,6% 12,1%

Dane dotycz ące skonsolidowanego
sprawozdania z sytuacji finansowej

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  



GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A. 

Skonsolidowany raport kwartalny 
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku 

(dane w tys. zł)            

 

  

 

 

 

01.01.2013-
30.09.2013
(niezbadane)

01.01.2012-
30.09.2012

(przekształcone
niezbadane)

01.01.2013-
30.09.2013
(niezbadane)

01.01.2012-
30.09.2012

(przekształcone
niezbadane)

tys. zł tys. zł tys. EUR tys. EUR

Wynik z tytułu odsetek 822 391 908 977 194 736 216 691

Wynik z tytułu prow izji i opłat 373 483 577 131 88 438 137 582

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty w artości aktyw ów  
finansow ych i rezerw y na zobow iązania pozabilansow e

(449 323) (743 240) (106 396) (177 181)

Zysk brutto 304 732 307 877 72 158 73 395

Zysk netto 255 794 262 921 60 570 62 678

Przepływ y pieniężne netto (1 038 360) 1 198 956 (245 876) 285 820

Dane dotycz ące jednostkowego
rachunku zysków  i strat

 
 

30.09.2013
(niezbadane)

31.12.2012
(przekształcone)

30.09.2013
(niezbadane)

31.12.2012
(przekształcone)

tys. zł tys. zł tys. EUR tys. EUR

Należności od banków  i instytucji f inansow ych 1 732 189 1 966 330 410 832 480 977

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 48 213 906 44 947 400 11 435 122 10 994 423

Suma aktyw ów 64 516 294 59 199 881 15 301 637 14 480 671

Zobow iązania w obec klientów 53 789 637 51 113 735 12 757 545 12 502 748

Suma zobow iązań 59 912 277 54 707 398 14 209 681 13 381 781

Kapitał w łasny ogółem 4 604 017 4 492 483 1 091 957 1 098 890

Liczba akcji 2 650 143 319 2 650 143 319 2 650 143 319 2 650 143 319

Współczynnik  w ypłacalności 12,6% 12,4% 12,6% 12,4%

Dane dotycz ące jednostkowego
sprawozdania z sytuacji finansow ej

 

 

Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

przeliczono na euro według następujących zasad:  

• poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich kursów 

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 30 września 2013 roku w wysokości 

1 EUR = 4,2163 zł oraz na 31 grudnia 2012 roku w wysokości 1 EUR = 4,0882 zł.  

• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz pozycje dotyczące sprawozdania z przepływów 

pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych 

przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okres 9 miesięcy 

zakończony dnia 30 września 2013 oraz 2012 roku (odpowiednio: 1 EUR = 4,2231 zł  i 1 EUR = 4,1948 zł). 
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2 
Noty śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 7 do 44 stanowią jego 

integralną część. 

I. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE 
FINANSOWE  

1. ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

01.07.2013-
30.09.2013
(niezbadane)

01.01.2013-
30.09.2013
(niezbadane)

01.07.2012-
30.09.2012

(przekształcone
niezbadane)

01.01.2012-
30.09.2012

(przekształcone
niezbadane)

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

DZIAŁALNO ŚĆ KONTYNUOWANA

Przychody z tytułu odsetek II.6 881 122 2 816 276 1 084 639 3 203 238

Koszty z tytułu odsetek II.6 (603 747) (1 959 558) (770 956) (2 256 779)

Wynik z tytułu odsetek 277 375 856 718 313 683 946 459

Przychody z tytułu prow izji i opłat II.7 212 008 583 030 227 588 810 652

Koszty z tytułu prow izji i opłat II.7 (52 147) (157 200) (39 838) (191 003)

Wynik z tytułu prow izji i opłat 159 861 425 830 187 750 619 649

Przychody z tytułu dyw idend 9 2 395 28 3 101

Wynik na instrumentach finansow ych w ycenianych do w artości 
godziw ej przez w ynik f inansow y

5 201 14 973 (27 494) (54 854)

Wynik na pozostałych instrumentach finansow ych (99) 29 120 29 032 148 090

Wynik z pozycji w ymiany 13 789 46 236 18 668 68 584

Inne przychody operacyjne II.8 39 312 159 987 26 148 70 219

Inne koszty operacyjne II.8 (33 568) (107 105) (24 199) (68 433)

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 24 644 145 606 22 183 166 707

Ogólne koszty administracyjne II.9 (220 887) (646 138) (200 511) (622 503)

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty w artości aktyw ów  finansow ych
i rezerw y na zobow iązania pozabilansow e

II.10 (131 613) (472 336) (267 713) (761 565)

Wynik z działalno ści operacyjnej 109 380 309 680 55 392 348 747

Udział w  zyskach/ (stratach) jednostek stow arzyszonych 4 891 3 225 3 457 12 932

Zysk brutto 114 271 312 905 58 849 361 679

Podatek dochodow y II.11 (13 989) (49 946) 1 405 (52 448)

Zysk netto 100 282 262 959 60 254 309 231

Przypadający:

akcjonariuszom jednostki dominującej 100 197 262 531 60 090 294 812

akcjonariuszom niekontrolującym 85 428 164 14 419

Zysk na jedną akcję w  złotych:

podstaw ow y z zysku za okres przypadającego akcjonariuszom 
jednostki dominującej

II.12 0,04 0,10 0,03 0,13

rozw odniony z zysku za okres przypadającego akcjonariuszom 
jednostki dominującej

II.12 0,04 0,10 0,03 0,13

Nota

 

 

Szczegóły przekształceń danych porównawczych za 2012 rok zostały zaprezentowane w nocie II 3.5 Zmiany stosowanych 

zasad rachunkowości – dane porównywalne. 
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Noty śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 7 do 44 stanowią jego 

integralną część. 

2. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
 

01.07.2013-
30.09.2013
(niezbadane)

01.01.2013-
30.09.2013
(niezbadane)

01.07.2012-
30.09.2012

(przekształcone
niezbadane)

01.01.2012-
30.09.2012

(przekształcone
niezbadane)

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Zysk netto za okres 100 282 262 959 60 254 309 231

Pozycje, które nie zostan ą przeklasyfikowane na zyski lub straty - - - -

Pozycje, które zostan ą przeklasyfikowane na zyski lub straty,
w  tym:

32 294 (26 698) (33 137) (156 367)

Różnice kursow e z przeliczenia jednostek zagranicznych (198) (154) (88) (111)

Wycena aktyw ów  finansow ych dostępnych do sprzedaży 3 701 (83 964) (2 873) 12 608

Efekt rachunkow ości zabezpieczeń przepływ ów  pieniężnych II.17 36 413 51 194 (37 928) (205 517)

Podatek dochodow y dotyczący pozycji, które zostaną 
przeklasyf ikow ane na zyski lub straty

II.11 (7 622) 6 226 7 752 36 653

Inne całkow ite dochody netto 32 294 (26 698) (33 137) (156 367)

Całkow ite dochody za okres 132 576 236 261 27 117 152 864

Przypadające:

akcjonariuszom jednostki dominującej 132 497 235 839 26 953 138 434

akcjonariuszom niekontrolującym 79 422 164 14 430

Nota
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Noty śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 7 do 44 stanowią jego 

integralną część. 

3. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FI NANSOWEJ 
 

30.09.2013
(niezbadane)

31.12.2012
(przekształcone)

tys. zł tys. zł

AKTYWA

Kasa, środki w  Banku Centralnym 2 219 672 2 906 944

Należności od banków  i instytucji f inansow ych 2 105 075 2 104 758

Aktyw a finansow e przeznaczone do obrotu 12 553 16 115

Pochodne instrumenty f inansow e 132 421 182 128

Kredyty i pożyczki udzielone klientom II.13 45 493 058 42 393 501

Należności z tytułu leasingu f inansow ego II.13 2 314 066 1 834 441

Instrumenty f inansow e dostępne do sprzedaży 10 433 474 7 199 792

Inw estycje w  jednostkach stow arzyszonych II.14 352 583 386 075

Wartości niematerialne 195 207 124 426

Rzeczow e aktyw a trw ałe 308 538 295 324

Nieruchomości inw estycyjne 114 215 32 204

Aktyw a z tytułu podatku dochodow ego, w  tym: 500 515 523 603

należności z tytułu bieżącego podatku dochodow ego 1 506 2 547

aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego II.11 499 009 521 056

Inne aktyw a 718 774 802 310

Aktyw a sklasyfikow ane jako przeznaczone do sprzedaży 10 236 4 522

SUMA AKTYWÓW 64 910 387 58 806 143

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY

Zobow i ązania

Zobow iązania w obec banków  i instytucji f inansow ych 2 697 706 794 937

Pochodne instrumenty f inansow e 650 116 658 019

Zobow iązania w obec klientów II.15 53 035 155 50 185 371

Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów  w artościow ych 3 093 054 1 965 968

Zobow iązania z tytułu podatku dochodow ego od osób praw nych 1 017 1 063

Pozostałe zobow iązania 620 342 508 361

Rezerw y II.16 22 440 20 660

Suma zobow i ązań 60 119 830 54 134 379

Kapitał w łasny przypadaj ący akcjonariuszom jednostki dominuj ącej 4 787 214 4 668 786

Kapitał podstaw ow y 2 650 143 2 650 143

Skupione akcje w łasne (118 611) -

Niepodzielony w ynik z lat ubiegłych 48 689 (361 005)

Zysk netto 262 531 364 935

Pozostałe kapitały 1 944 462 2 014 713

Kapitały akcjonariuszy niekontroluj ących 3 343 2 978

Kapitał w łasny ogółem 4 790 557 4 671 764

SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 64 910 387 58 806 143

Nota

 
Szczegóły przekształceń danych porównawczych za 2012 rok zostały zaprezentowane w nocie II 3.5 Zmiany stosowanych 

zasad rachunkowości – dane porównywalne. 
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4. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KA PITALE WŁASNYM 

Kapitał 
zapasowy

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny

Różnice 
kursowe

Świadczenia 
w formie akcji

- składnik 
kapitałowy

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł ty s. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Na dzie ń 01.01.2013 2 650 143 - 53 809 - 2 090 186 (120 347) - 7 381 37 493 4 718 665 2 978 4 721 643
Korekty dotyczące zmian zasad rachunkow ości - - (49 879) - - - - - - (49 879) - (49 879)
Na dzie ń 01.01.2013 roku po korekcie 2 650 143 - 3 930 - 2 090 186 (120 347) - 7 381 37 493 4 668 786 2 978 4 671 764
Całkow ite dochody za okres - - - 262 531 - (26 544) (148) - - 235 839 422 236 261
Podział w yniku f inansow ego za poprzedni rok i pokrycie
niepodzielonej straty z lat ubiegłych

- - 44 759 - (44 759) - - - - - - -

Przeznaczenie kapitału z w yceny POM na kapitał rezerw ow y - - - - - - - (7 381) 7 381 - - -
Utw orzenie kapitału rezerw ow ego na nabycie akcji w łasnych - - - - (126 007) - - - 126 007 - - -
Skup akcji w łasnych - (130 000) - - 130 000 - - - (130 000) (130 000) - (130 000)
Sprzedaż akcji w łasnych - 11 389 - - - - - - - 11 389 - 11 389
Zw rot nadpłaconych kosztów  emisji akcji z lat ubiegłych - - - - 1 200 - - - - 1 200 - 1 200
Dyw idenda dla akcjonariuszy niekontrolujących - - - - - - - - - - (57) (57)
Na dzie ń 30.09.2013 2 650 143 (118 611) 48 689 262 531 2 050 620 (146 891) (148) - 40 881 4 787 214 3 343 4 790 557

Kapitał 
własny 
ogółem

Przypadaj ące akcjonariuszom jednostki dominuj ącej

(niezbadane)

RazemZysk
netto

Niepodzielony
wynik z lat
ubiegłych

Kapitał
podstawowy

Kapitał
akcjonariuszy
niekontrolu-

jących

Pozostałe kapitałySkupione 
akcje

własne

 
 

Kapitał 
zapasowy

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny

Różnice 
kursowe

Świadczenia w 
formie akcji
- składnik 
kapitałowy

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł ty s. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Na dzień 01.01.2012 103 060 278 705 - 3 761 854 26 699 547 16 373 37 493 4 224 731 2 475 4 227 206
Korekty dotyczące zmian zasad rachunkow ości - (43 668) - - - - - - (43 668) - (43 668)

Na dzień 01.01.2012 po korekcie 103 060 235 037 - 3 761 854 26 6 99 547 16 373 37 493 4 181 063 2 475 4 183 538
Rozliczenie połączenia banków - - - (6 056 773) - - - - (6 056 773) (12 082) (6 068 855)

Całkow ite dochody za okres - - 294 812 - (156 267) (111) - - 138 434 14 430 152 864

Podział w yniku f inansow ego za poprzedni rok - (568 131) - 568 131 - - - - - - -

Emisja akcji 2 287 083 - - 3 783 317 - - - - 6 070 400 - 6 070 400

Koszty emisji akcji - - - (2 644) - - - - (2 644) - (2 644)

Sprzedaż akcji w łasnych - - - 3 273 - - - - 3 273 526 3 799

Sprzedaż udziałów  w  jednostce zależnej - 1 321 - - - - - - 1 321 - 1 321

Nabycie udziałów  niekontrolujących w  jednostce zależnej - - - - - - - - - (1 200) (1 200)

Dyw idendy dla akcjonariuszy niekontrolujących - - - - - - - - - (271) (271)

Opcje z akcjonariuszami niekontrolującymi - (29 232) - - - - - - (29 232) (1 058) (30 290)

Wycena opcji menedżerskich - - - - - - 813 - 813 (52) 761

Na dzień 30.09.2012 2 390 143 (361 005) 294 812 2 057 158 (129 568) 436 17 186 37 493 4 306 655 2 768 4 309 423

Kapitał 
własny 
ogółem

Przypadaj ące akcjonariuszom jednostki dominuj ącej

(przekształcone
niezbadane)

RazemZysk
netto

Niepodzielony
wynik z lat
ubiegłych

Kapitał
podstawowy

Kapitał 
akcjonariuszy 
niekontrolu-

jących

Pozostałe kapitały
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5. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

Nota

01.01.2013-
30.09.2013
(niezbadane)

01.01.2012-
30.09.2012

(przekształcone
niezbadane)

tys. zł tys. zł
Przepływy środków  pieni ężnych z działalno ści operacyjnej

Zysk netto 262 959 309 231

Korekty razem: (3 110 242) 163 359

    Amortyzacja II.9 53 640 47 048

Udział w (zyskach)/ stratach jednostek stowarzyszonych (3 225) (12 932)

    (Zyski)/ straty z tytułu różnic kursowych (6 870) (111)

    (Zysk)/ strata z działalności inwestycyjnej (130 275) 99 533

    Odsetki i  dywidendy 112 854 43 137

    Zmiana stanu należności od banków i instytucji finansowych (87 512) 1 094 367

    Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu 3 562 4 129

    Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (aktywo) 57 874 (261 679)

    Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych kl ientom (2 691 152) (915 929)

    Zmiana stanu należności z tytułu leasingu finansowego (479 625) (343 987)

    Zmiana stanu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży (3 258 616) (1 100 483)

    Zmiana stanu instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności 1 139 -

    Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 22 047 (123 627)

    Zmiana stanu innych aktywów 83 999 (202 171)

    Zmiana stanu zobowiązań wobec banków i instytucji finansowych 41 012 40 054

    Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (zobowiązanie) 25 398 (567 431)

    Zmiana stanu zobowiązań wobec kl ientów 2 849 784 2 628 996

    Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 191 451 (66 766)

    Zmiana stanu rezerw 1 620 (14 683)

    Zmiana stanu pozostałych zobowiązań 110 142 (148 386)

    Pozostałe korekty (8 484) (38 345)

    Zapłacony podatek dochodowy (27 859) (134 982)

    Bieżący podatek dochodowy II.11 28 854 137 607

Środki pieni ężne netto w ykorzystane w działalno ści operacyjnej (2 847 283) 472 590

Przepływy środków  pieni ężnych z działalno ści inwestycyjnej

Zbycie udziałów w jednostce zależnej/ stowarzyszonej 155 614 961

Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 522 1 463

Dywidendy otrzymane 2 395 3 101

Zbycie inwestycyjnych papierów wartościowych 40 938 -

Nabycie udziałów w jednostce zależnej (98 252) -

Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (234 036) (62 147)

Środki pieni ężne netto w ykorzystane w działalno ści inwestycyjnej (131 819) (56 622)

Przepływy środków  pieni ężnych z działalno ści finansowej

Wpływy z tytułu sprzedaży akcji własnych 11 389 3 273

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 2 339 635 1 743 943

Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów 1 483 711 -

Inne wpływy finansowe 1 200 1 545

Skup akcji własnych (130 000) -

Wykup wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych (1 404 000) (908 000)

Dywidendy wypłacone akcjonariuszom niekontrolującym (57) (271)

Zapłacone odsetki (115 249) (46 238)

Inne wydatki finansowe - (2 644)

Środki pieni ężne netto z działalno ści finansowej 2 186 629 791 608

Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (792 473) 1 207 576

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 4 017 609 3 186 408

Środki pieni ężne i ich ekw iw alenty na koniec okresu 3 225 136 4 393 984
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II. NOTY DO ŚRODROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

Jednostką dominującą Grupy jest Getin Noble Bank S.A. („Bank”, „jednostka dominująca”, „Emitent”) do dnia 

1 czerwca 2012 roku działający pod nazwą Get Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39, 

zarejestrowany na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 kwietnia 2008 roku pod numerem KRS 0000304735. 

Jednostce dominującej nadano numer statystyczny REGON 141334039. Podstawą prawną działalności Banku 

jest Statut sporządzony w formie aktu notarialnego z dnia 5 marca 2008 roku (z późniejszymi zmianami).  

Z dniem 1 października 2013 roku zmianie uległ adres siedziby Banku na ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa 

oraz numer Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze którego wpisany jest Getin 

Noble Bank S.A. na XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Pozostałe dane rejestrowe Banku 

pozostały bez zmian. 

Struktura własności znacznych pakietów akcji jednostki dominującej na dzień przekazania niniejszego 

śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z informacjami posiadanymi 

przez Bank przedstawiała się następująco: 

Na dzie ń 14.11.2013
Liczba 

posiadanych
akcji

Liczba 
posiadanych 

głosów  na WZA

% udział
w  kapitale 

podstawowym

% głosów
na WZA

LC Corp B.V. 1 011 728 750 1 011 728 750 38,18% 38,18%

Leszek Czarnecki (bezpośrednio) 264 626 609 264 626 609 9,99% 9,99%

ING Otw arty Fundusz Emerytalny 192 352 805 192 352 805 7,26% 7,26%

Getin Holding S.A. 146 400 536 146 400 536 5,52% 5,52%

Skupione akcje w łasne 53 914 238 53 914 238 2,03% 2,03%

Pozostali akcjonariusze 981 120 381 981 120 381 37,02% 37,02%

Razem 2 650 143 319 2 650 143 319 100,00% 100,00%

 

Podmiotem dominującym Banku i Grupy Kapitałowej jest dr Leszek Czarnecki, który bezpośrednio oraz 

za pośrednictwem podmiotów zależnych posiada w sumie 55,86% akcji Getin Noble Banku S.A. Dane dotyczące 

akcji posiadanych przez dr. Leszka Czarneckiego i jego podmioty zależne przedstawiono w poniższej tabeli: 

Na dzień  14.11.2013
Liczba 

posiadanych
akcji

Liczba 
posiadanych 

głosów na WZA

% udział
w  kapitale 

podstaw ow y
m

% głosów
na WZA

LC Corp B.V. 1 011 728 750 1 011 728 750 38,18% 38,18%

Leszek Czarnecki (bezpośrednio) 264 626 609 264 626 609 9,99% 9,99%

Getin Holding S.A. 146 400 536 146 400 536 5,52% 5,52%

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich 3 519 273 3 519 273 0,13% 0,13%

Getin Noble Bank S.A. (skupione akcje w łasne) 53 914 238 53 914 238 2,03% 2,03%

RB Investcom sp. z o.o. 101 850 101 850 0,004% 0,004%

Idea Expert S.A. 7 799 7 799 0,0003% 0,0003%

Razem 1 480 299 055 1 480 299 055 55,86% 55,86%

 

W dniu 12 lipca 2013 roku Noble Securities S.A. dokonał rozliczenia transakcji nabycia akcji własnych Getin 

Noble Banku S.A. Dom Maklerski nabył w imieniu własnym, na rachunek Banku poza rynkiem regulowanym 
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59 090 909 akcji po cenie 2,20 zł za akcję. Wartość nominalna nabytych akcji wynosiła 59 090 909 zł, stanowiła 

2,23% udziału w kapitale zakładowym i uprawniała do 59 090 909 głosów na walnym zgromadzeniu Banku. 

Powyższa transakcja była wynikiem realizacji Uchwały Nr X/12/06/2013 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Banku z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie akcji własnych przez Bank, 

określenia zasad nabywania akcji przez Bank oraz udzielenia Zarządowi Banku stosownych upoważnień. 

Spółka uznała, ze kurs akcji nie odzwierciedla jej wartości rynkowej, co ewidentnie potwierdziło się w kolejnych 

miesiącach. Ponadto celem nabycia akcji własnych było zapewnienie możliwości rozliczenia ewentualnych 

dalszych akwizycji akcjami własnymi, a także realizacja zobowiązań wynikających z umów zawartych pomiędzy 

Bankiem a uczestnikami Programu Opcji Menedżerskich oraz zobowiązań Banku do wypłaty w postaci 

instrumentów finansowych części wynagrodzenia pracowników objętych „Polityką zmiennych składników 

wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Getin Noble Banku S.A.”  

W III kwartale 2013 roku w wyniku realizacji Programu Opcji Menedżerskich Bank dokonał sprzedaży 

5 176 671 akcji własnych uczestnikom Programu po cenie 1,00 zł za akcję.  

1.1. Skład Zarz ądu i Rady Nadzorczej Banku 

Na dzień zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego skład organów zarządczych i nadzorujących Getin Noble Banku S.A. był następujący: 

Zarząd Getin Noble Banku S.A.  

Prezes Zarządu Krzysztof Rosiński 

Członkowie Zarządu Karol Karolkiewicz 

 Maurycy Kühn 

 Krzysztof Spyra 

 Radosław Stefurak 

 Maciej Szczechura 

 Grzegorz Tracz 

 

Rada Nadzorcza Getin Noble Banku S.A.  

Przewodniczący Rady Nadzorczej dr Leszek Czarnecki 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Rafał Juszczak 

Członkowie Rady Nadzorczej Remigiusz Baliński 

 Michał Kowalczewski 

 Jacek Lisik 

 

W okresie 9 miesięcy zakończonym dnia 30 września 2013 roku oraz do dnia zatwierdzenia niniejszego 

śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie wystąpiły zmiany w składzie 

Zarządu i Rady Nadzorczej Banku. W dniu 7 listopada  2013 roku Rada Nadzorcza Getin Noble Banku S.A. 

powołała z dniem 1 stycznia 2014 roku Pana Marcina Deca na stanowisko Członka Zarządu Banku. 

1.2. Informacje o Grupie Kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegaj ących konsolidacji  

Grupa Kapitałowa Getin Noble Bank S.A. („Grupa Kapitałowa”, „Grupa”) składa się z Getin Noble Banku S.A. jako 

podmiotu dominującego oraz jego spółek zależnych. Bank posiada także udziały w  jednostce stowarzyszonej.  

Czas trwania poszczególnych jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.  
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Grupa prowadzi działalność w zakresie: 

• usług bankowych, 

• usług leasingowych, 

• usług pośrednictwa finansowego, 

• funduszy inwestycyjnych, 

• usług maklerskich. 

Getin Noble Bank S.A. jest bankiem uniwersalnym, który dysponuje bogatą ofertą produktową w zakresie 

finansowania oraz oszczędzania i inwestowania, a także zapewnia szeroki wachlarz usług dodatkowych, 

dostępnych przy wykorzystaniu rożnych kanałów kontaktu z klientem, m.in. w tradycyjnych placówkach 

bankowych oraz platformy internetowej.  

Bankowość detaliczną Bank prowadzi pod marką Getin Bank, który specjalizuje się w sprzedaży kredytów 

samochodowych, gotówkowych i hipotecznych. Getin Bank oferuje również produkty depozytowe i inwestycyjne 

oraz jest aktywnym podmiotem w segmencie usług finansowych skierowanych do klienta firmowego oraz 

jednostek samorządowych. 

Pion bankowości prywatnej (private banking) dedykowany dla zamożnych klientów prowadzony jest pod marką 

Noble Bank. Oprócz standardowych produktów finansowych, Noble Bank oferuje doradztwo na rynku 

nieruchomości, wsparcie prawno-podatkowe, art banking, usługi maklerskie i concierge. 

Ofertę własną Banku uzupełniają produkty spółek zależnych: Noble Funds Towarzystwa Funduszy 

Inwestycyjnych S.A., domu maklerskiego Noble Securities S.A., Noble Concierge sp. z o.o. oraz Grupy Getin 

Leasing S.A. W ramach współpracy z wymienionymi podmiotami Getin Noble Bank S.A. umożliwia swoim 

klientom dostęp między innymi do usług maklerskich, concierge, jednostek uczestnictwa i certyfikatów funduszy 

inwestycyjnych oraz produktów leasingowych.  

Poniżej zaprezentowano graficzne ujęcie spółek zależnych i stowarzyszonych objętych niniejszym śródrocznym 

skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. wraz 

z informacją dotyczącą rodzaju powiązań w Grupie na dzień 30 września 2013 roku: 

 

* dawniej Getin Services S.A. 

** Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 
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Na dzień 30 września 2013 oraz 31 grudnia 2012 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Bank 

w podmiotach zależnych i stowarzyszonych jest równy udziałowi Banku w kapitałach tych jednostek, z wyjątkiem 

spółki Noble Securities S.A., w której udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu na dzień 30 września 2013 roku 

i 31 grudnia 2012 roku wynosił 97,26%. 

Ze względu na istotę powiązań między Getin Noble Bankiem S.A. a spółką specjalnego przeznaczenia - GNB Auto 

Plan Sp. z o. o. („SPV”), z którą Bank przeprowadził w 2012 roku transakcję sekurytyzacji wierzytelności z portfela 

kredytów samochodowych, SPV została objęta konsolidacją metodą pełną, pomimo iż Grupa nie posiada żadnego 

zaangażowania kapitałowego w tej jednostce. 

1.3. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej w III kw artałach 2013 roku 

Nabycie Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. 

W dniu 7 listopada 2012 roku zawarto wstępną umowę nabycia 104 000 akcji Dexia Kommunalkredit Bank 

Polska S.A. („DKBP”) z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 

104 000 000 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego spółki oraz uprawnia do 100% głosów na walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy. DKBP jest instytucją finansową wyspecjalizowaną w obsłudze samorządów 

lokalnych, podmiotów zależnych od samorządów oraz projektów infrastrukturalnych. Umowa nabycia akcji została 

zawarta pomiędzy Getin Noble Bank S.A. oraz jedynym akcjonariuszem DKBP, tj. Dexia Kommunalkredit 

Bank AG z siedzibą w Wiedniu. W związku ze spełnieniem wszystkich warunków zawieszających zawartych 

w umowie, w dniu 28 marca 2013 roku nastąpiło przejście tytułu prawnego do akcji DKBP na rzecz Getin Noble 

Banku S.A. Celem akwizycji, oprócz pozyskania atrakcyjnego źródła finansowania w postaci środków 

z Europejskiego Banku Inwestycyjnego („EBI”), było dalsze wzmocnienie kapitałowe Getin Noble Banku S.A. 

Nabyty podmiot prowadzi działalność bankową jako podmiot zależny Getin Noble Banku S.A. Od kwietnia 

2013 roku DKBP funkcjonuje pod zmienioną nazwą, która otrzymała brzmienie BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. 

Cena nabycia akcji wyniosła 57 084 tys. zł. Za zgodą Dexia AG, Getin Holding S.A. przystąpił jako dłużnik 

solidarny do zobowiązania wynikającego z zapłaty ceny za akcje DKBP bezpośrednio na rachunek Dexia AG. 

W celu zwolnienia się przez Getin Noble Bank S.A. z długu, Bank przeniósł w trybie przepisu art. 453 kodeksu 

cywilnego na rzecz Getin Holding S.A. 3 590 182 posiadanych akcji Open Finance S.A. W związku z tym, że 

wartość akcji w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej była niższa od ich wartości godziwej na 

dzień transakcji, Grupa rozpoznała zysk brutto w wysokości 3 976 tys. zł, który został ujęty w kalkulacji zysku 

z okazyjnego nabycia DKBP jako pomniejszenie ceny nabycia akcji DKBP określonej w umowie. 

W związku z opisaną powyżej transakcją zakupu spółki DKBP poniżej jej wartości godziwej powstał zysk 

z okazyjnego nabycia. Poniżej przedstawiono podstawowe wielkości finansowe Dexia Kommunalkredit Bank 

Polska S.A. na dzień nabycia kontroli oraz rozliczenie nabycia jednostki zależnej zgodnie z MSSF 3. Wynik 

z rozliczenia został ujęty w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w pozycji „Inne przychody operacyjne”. 
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(niezbadane)

tys. zł
Należności od banków 19 896

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 408 405

Instrumenty f inansow e utrzymyw ane do terminu w ymagalności 42 077

Pozostałe aktyw a 696

Aktyw a razem 471 074
Zobow iązania w obec banków 384 768

Pozostałe zobow iązania 1 999

Zobow i ązania razem 386 767
Warto ść godziwa mo żliwych do zidentyfikowania aktywów netto na dzie ń przej ęcia 84 307
Warto ść godziwa przekazanej zapłaty na dzie ń przej ęcia (53 108)
Zysk z okazyjnego nabycia 31 199
Podatek dochodow y * (9 681)

Zysk netto z rozliczenia nabycia DKBP 21 518
Suma kosztów  transakcyjnych zw iązanych z przejęciem (848)

 
* Podstawę obliczenia podatku stanowi zysk brutto z tytułu rozliczenia transakcji przeniesienia akcji Open Finance S.A. 
i nabycia akcji Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. ujęty w jednostkowym wyniku finansowym Banku. 

Koszty transakcyjne poniesione w 2012 roku w kwocie 411 tys. zł oraz w 2013 roku w wysokości 437 tys. zł 

zostały ujęte odpowiednio w 2012 i 2013 roku w ramach „Ogólnych kosztów administracyjnych” i w „Wyniku 

na pozostałych instrumentach finansowych” w skonsolidowanym rachunku zysków i strat oraz jako element 

„Przepływów z działalności operacyjnej” w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych. 

Na dzień przejęcia wartość brutto należności z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom wynikająca 

z zawartych umów wynosiła 409 254 tys. zł. Wartość kredytów i pożyczek na dzień przejęcia odzwierciedla 

wartość oczekiwanych przepływów pieniężnych dokonanych w oparciu o najlepsze szacunki, zgodnie z polityką 

rachunkowości przyjętą w Grupie. W okresie od daty przejęcia udział nabytej jednostki w wypracowanym przez 

Grupę skonsolidowanym zysku netto wyniósł 7 450 tys. zł. Gdyby połączenie miało miejsce na początku okresu 

sprawozdawczego, skonsolidowany zysk netto Grupy wyniósłby 263 469 tys. zł, a przychody z kontynuowanej 

działalności wyniosłyby 3 598 453 tys. zł. 

Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa DnB Nord Polska S.A. 

W związku ze spełnieniem wszystkich warunków zawieszających zapisanych w przedwstępnej umowie nabycia 

przez Getin Noble Bank S.A. zorganizowanej części banku DnB Nord Polska S.A. („DnB”), w dniu 24 maja 2013 

roku Getin Noble Bank S.A. przejął kontrolę nad zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa bankowego 

obejmującego 37 oddziałów banku DnB Nord Polska S.A. wraz z pracownikami oraz wydzielonym portfelem 

kredytów, rachunków i depozytów terminowych dotyczącym klientów indywidualnych, małych i średnich 

przedsiębiorstw oraz wspólnot mieszkaniowych. Celem transakcji było wzmocnienie pozycji Getin Noble 

Banku S.A. w segmencie finansowania wspólnot mieszkaniowych i MSP, dalsza dywersyfikacja portfela 

kredytowego oraz poprawa profilu ryzyka. Ponadto pozyskane oddziały zostały wykorzystane przy realizacji 

nowej strategii Banku i przekształcone w nowoczesne placówki Getin Up.  

Cena transakcji ustalona na dzień przejęcia kontroli wyniosła 833 878 tys. zł i wyznacza wartość godziwą zapłaty 

ujętą w kalkulacji zysku na okazyjnym nabyciu. W zamian za zobowiązania przejęte przez Getin Noble Bank S.A. 

w ramach transakcji DnB przekazał środki pieniężne w wysokości 2 230 200 tys. zł. Wzajemne należności Getin 

Noble Banku S.A. oraz banku DnB zostały rozliczone w wartości netto jako transfer od DnB w wysokości 

1 396 322 tys. zł. Przejęte oddziały wraz z przypisanymi do nich w ramach transakcji aktywami i pasywami 

spełniają definicję przedsięwzięcia w świetle zapisów MSSF 3. Transakcja została rozliczona metodą nabycia.  
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Getin Noble Bank S.A. dokonał weryfikacji wyceny do wartości godziwej przejmowanych aktywów i zobowiązań, 

a także kompletności przejmowanych zobowiązań. Dzięki wynegocjowaniu przez Zarząd Banku korzystnej ceny 

transakcji, wystąpiła nadwyżka wartości godziwej przejmowanego przedsięwzięcia nad ceną zapłaconą za to 

przedsięwzięcie.  

W III kwartale 2013 roku Bank skorygował retrospektywnie wstępne wartości ujęte na dzień przejęcia, aby 

odzwierciedlić nowe informacje uzyskane o faktach i okolicznościach, które istniały na dzień przejęcia i, jeśli 

byłyby wówczas znane, wpłynęłyby na wycenę pozycji ujętych na ten dzień. W ostatecznym rozliczeniu transakcji 

Bank dokonał zmiany wartości godziwej nabytych relacji z klientami oraz wartości godziwej przejętego portfela 

kredytowego. W wyniku dokonanych przeszacowań wartość zysku z okazyjnego nabycia (ujęta w pozycji 

„Pozostałe przychody operacyjne” w skonsolidowanym rachunku zysków i strat), wzrosła w porównaniu do 

wartości wykazywanej według stanu na 30 czerwca 2013 z 31 379 tys. zł do 37 844 tys. zł.  

Wartość godziwą na dzień przejęcia kontroli ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy 

zidentyfikowanych aktywów i zobowiązań przejętego przedsięwzięcia oraz kalkulację zysku z okazyjnego nabycia 

przedstawia poniższa tabela.  

(niezbadane)

tys. zł
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 811 741
Wartości niematerialne 56 707

Rzeczow e aktyw a trw ałe 10 176

Aktywa razem 878 624
Zobow iązania w obec klientów 2 222 664

Rezerw y na św iadczenia emerytalno-rentow e i podobne 1 350

Rezerw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego 6 902

Pozostałe zobow iązania 6 186

Zobow i ązania razem 2 237 102
Warto ść godziw a mo żliw ych do zidentyfikow ania aktyw ów  netto na dzie ń przejęcia (1 358 478)
Warto ść transferu netto (płatne przez DnB), w  tym: 1 396 322

w artość środków  pieniężnych przekazanych przez DnB za zobow iązania przejęte przez GNB 2 230 200
w artość godziw a zapłaty GNB (833 878)

Zysk z okazyjnego nabycia 37 844
Suma kosztów  transakcyjnych zw iązanych z przejęciem (9 533)

 
Koszty transakcyjne poniesione w 2012 roku w kwocie 543 tys. zł oraz w 2013 roku w wysokości 8 990 tys. zł 

(w tym 8 422 tys. zł podatku od czynności cywilnoprawnych) zostały ujęte odpowiednio w 2012 i 2013 roku 

w ramach „Innych kosztów operacyjnych” i „Ogólnych kosztów administracyjnych” w skonsolidowanym rachunku 

zysków i strat oraz jako element „Przepływów z działalności operacyjnej” w skonsolidowanym sprawozdaniu 

z przepływów pieniężnych. 

Wartość brutto należności z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom wynikająca z zawartych umów 

wynosiła 831 466 tys. zł. Wartość kredytów i pożyczek na dzień przejęcia odzwierciedla wartość oczekiwanych 

przepływów pieniężnych dokonanych w oparciu o najlepsze szacunki, zgodnie z polityką rachunkowości przyjętą 

w Grupie. Grupa nie jest w stanie oszacować kwoty przychodu oraz zysku lub straty nabytych oddziałów od daty 

przejęcia ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów za okres 9 miesięcy zakończony 

30 września 2013 roku, ani wpływu transakcji na zysk oraz na przychody z kontynuowanej działalności Grupy, 

gdyby połączenie miało miejsce na początku okresu sprawozdawczego, gdyż przejęte oddziały stały się 

zintegrowaną częścią Banku i oddzielenie wyników ich działalności od wyników Banku jest niewykonalne 

w praktyce. 
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Utworzenie Green Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych 

W dniu 15 lipca 2013 roku Getin Noble Bank S.A. zawarł z Noble Funds TFI S.A. umowę w zakresie utworzenia 

i zarządzania Green Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusz”). W dniu 17 lipca 

2013 roku Bank nabył 100% certyfikatów inwestycyjnych serii A Funduszu o wartości nominalnej 43 078 tys. zł 

w zamian za wniesienie praw majątkowych. Bank pozostaje jedynym inwestorem Funduszu. 

Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa DZ Bank Polska S.A. 

W dniu 23 sierpnia 2013 roku DZ Bank Polska S.A. („DZ Bank”) oraz Getin Noble Bank S.A. podpisały ostateczną 

umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa DZ Bank Polska S.A. specjalizującej się w obsłudze 

najzamożniejszych klientów indywidualnych do Getin Noble Bank S.A. Zamknięcie transakcji nastąpiło 

po spełnieniu warunków zawieszających m. in. uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, jak również 

indywidualnych zgód klientów na zmianę banku. W wyniku transakcji Bank przejął kontrolę nad zorganizowaną 

częścią przedsiębiorstwa bankowego obejmującego głównie aktywa klientów private banking, w tym: depozyty 

i rachunki bieżące klientów oraz spłacane regularnie kredyty w PLN. Celem transakcji było wzmocnienie pozycji 

Getin Noble Banku S.A. w segmencie private banking. 

Cena transakcji ustalona na dzień przejęcia kontroli wyniosła 6 154 tys. zł i wyznacza wartość godziwą zapłaty 

ujętą w kalkulacji zysku na okazyjnym nabyciu. W zamian za zobowiązania przejęte przez Getin Noble Bank S.A. 

w ramach transakcji DZ Bank przekazał środki pieniężne w wysokości 81 054 tys. zł. Wzajemne należności Getin 

Noble Banku S.A. oraz DZ Banku zostały rozliczone w wartości netto jako transfer od DZ Banku w wysokości 

74 900 tys. zł. Przejęte w ramach transakcji aktywa w postaci wierzytelności, środków trwałych i wartości 

niematerialnych oraz przejęte zobowiązania spełniają definicję przedsięwzięcia w świetle zapisów MSSF 3. 

Transakcja została rozliczona metodą nabycia.  

Getin Noble Bank S.A. dokonał weryfikacji wyceny do wartości godziwej przejmowanych aktywów i zobowiązań, 

a także kompletności przejmowanych zobowiązań. Dzięki wynegocjowaniu przez Zarząd Banku korzystnej ceny 

transakcji, wystąpiła nadwyżka wartości godziwej przejmowanego przedsięwzięcia nad ceną zapłaconą za to 

przedsięwzięcie. Zysk z okazyjnego nabycia w kwocie 1 257 tys. zł został ujęty w pozycji „Pozostałe przychody 

operacyjne” w skonsolidowanym rachunku zysków i strat.  

Wartość godziwą na dzień przejęcia kontroli ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy 

zidentyfikowanych aktywów i zobowiązań przejętego przedsięwzięcia oraz kalkulację zysku z okazyjnego nabycia 

przedstawia poniższa tabela. Grupa dokonała wstępnego rozliczenia transakcji. Zgodnie z MSSF 3 Grupa ma 

12 miesięcy następujących po dniu przejęcia, w którym może skorygować wartości ujęte w związku z transakcją 

w wyniku uzyskania nowych informacji o faktach i okolicznościach, które istniały na dzień przejęcia i, jeśli byłyby 

wówczas znane, wpłynęłyby na wycenę pozycji ujętych na ten dzień. 
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(niezbadane)

tys. zł
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 5 561

Wartości niematerialne 2 125

Rzeczow e aktyw a trw ałe 5

Aktywa razem 7 691
Zobow iązania w obec klientów 81 034

Rezerw y na św iadczenia emerytalno-rentow e i podobne 20

Rezerw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego 280

Zobow i ązania razem 81 334
Warto ść godziw a mo żliw ych do zidentyfikow ania aktyw ów  netto na dzie ń przejęcia (73 643)
Warto ść transferu netto (płatne przez DZ Bank), w  tym: 74 900

w artość środków  pieniężnych przekazanych przez DZ Bank za zobow iązania przejęte przez GNB 81 054

w artość godziw a zapłaty GNB (6 154)

Zysk z okazyjnego nabycia 1 257
Suma kosztów  transakcyjnych zw iązanych z przejęciem (542)

 
Koszty transakcyjne poniesione w 2013 roku w kwocie 542 tys. zł  zostały ujęte w ramach „Innych kosztów 

operacyjnych” i „Ogólnych kosztów administracyjnych” w skonsolidowanym rachunku zysków i strat oraz jako 

element „Przepływów z działalności operacyjnej” w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych. 

Wartość brutto należności z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom wynikająca z zawartych umów 

wynosiła 5 561 tys. zł. Wartość kredytów i pożyczek na dzień przejęcia odzwierciedla wartość oczekiwanych 

przepływów pieniężnych dokonanych w oparciu o najlepsze szacunki, zgodnie z polityką rachunkowości przyjętą 

w Grupie. Grupa nie jest w stanie oszacować kwoty przychodu oraz zysku lub straty nabytego przedsiębiorstwa  

od daty przejęcia ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów na dzień 30 września 2013 

roku, ani wpływu transakcji na zysk oraz na przychody z kontynuowanej działalności Grupy, gdyby połączenie 

miało miejsce na początku okresu sprawozdawczego, gdyż przejęta jednostka stała się zintegrowaną częścią 

Banku i oddzielenie wyników jej działalności od wyników Banku jest niewykonalne w praktyce 

2. ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINA NSOWEGO 

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd 

jednostki dominującej i opublikowane w dniu 14 listopada 2013 roku. 

3. ISTOTNE ZASADY (POLITYKI) RACHUNKOWO ŚCI 

3.1. Oświadczenie o zgodno ści 

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie 

z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez Unię 

Europejską, w szczególności zgodnie z MSR 34 Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa, a w zakresie 

nieuregulowanym powyższymi standardami zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku 

o rachunkowości z późniejszymi zmianami i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, jak również 

wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub będących przedmiotem 

ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych. MSSF obejmują standardy 

i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Komitet 

ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej.  

Grupa stosuje „carve out” w MSR 39 wprowadzonym przez Rozporządzenie Komisji Europejskiej, jak opisano 

w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za okres 12 miesięcy zakończonym dnia 31 grudnia 

2012 roku.  
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3.2. Podstawa sporz ądzenia 

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie 

z zasadą kosztu historycznego, poza instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej.  

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 

kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres 

co najmniej 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego. Na dzień zatwierdzenia śródrocznego skróconego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd Banku nie stwierdza istnienia okoliczności wskazujących 

na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy Kapitałowej.  

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz 

ujawnień wymaganych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie 

ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku. 

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie podlegało przeglądowi ani 

badaniu przez biegłego rewidenta.  

3.3. Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza 

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych 

(„zł”), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach złotych („tys. zł”). Polski złoty jest 

walutą funkcjonalną jednostki dominującej i innych spółek uwzględnionych w niniejszym skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym oraz walutą sprawozdawczą skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  

3.4. Zmiany w stosowanych standardach i interpretac jach 

Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w 2013 roku 

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku, z wyjątkiem 

zastosowania następujących zmian do istniejących standardów oraz nowych interpretacji obowiązujących 

dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2013 roku:  

• Zmiany do MSSF 13 Ustalenie wartości godziwej, zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 (obowiązujące 

w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), 

• Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy – silna hiperinflacja i usunięcie sztywnych terminów 

dla stosujących MSSF po raz pierwszy, zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujące 

w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), 

• Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji - kompensowanie aktywów finansowych 

i zobowiązań finansowych, zatwierdzone w UE w dniu 13 grudnia 2012 roku (obowiązujące w odniesieniu 

do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), 

• Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych - prezentacja składników innych całkowitych 

dochodów, zatwierdzone w UE w dniu 5 czerwca 2012 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów 

rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2012 roku lub po tej dacie), 

• Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy - Podatek odroczony: realizacja wartości aktywów, zatwierdzone 

w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 

1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), 
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• Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze - poprawki do rachunkowości świadczeń po okresie 

zatrudnienia, zatwierdzone w UE w dniu 5 czerwca 2012 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów 

rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie). 

Zastosowanie powyższych zmian do standardów nie miało istotnego wpływu na dotychczas stosowaną politykę 

rachunkowości Grupy ani na jej sytuację finansową i wyniki działalności. 

Standardy i interpretacje, które zostały już opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie weszły w życie 

Następujące standardy, zmiany standardów i interpretacji zostały opublikowane i zatwierdzone do 

stosowania w UE, ale nie weszły jeszcze w życie: 

• MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe – zatwierdzony w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku 

(obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej 

dacie), 

• MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne – zatwierdzony w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący 

w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), 

• MSSF 12 Ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach – zatwierdzony w UE w dniu 

11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 

2014 roku lub po tej dacie), 

• MSR 27 (znowelizowany w roku 2011) Jednostkowe sprawozdania finansowe – zatwierdzony w UE w dniu 

11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 

2014 roku lub po tej dacie), 

• MSR 28 (znowelizowany w roku 2011) Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych 

przedsięwzięciach – zatwierdzony w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do 

okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), 

• Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja – kompensowanie aktywów finansowych 

i zobowiązań finansowych, zatwierdzone w UE w dniu 13 grudnia 2012 roku (obowiązujące w odniesieniu 

do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), 

• Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (2012)” – zatwierdzone w UE w dniu 27 marca 2013 roku 

(obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 lub po tej dacie), 

• Wskazówki odnośnie przepisów przejściowych (Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12) – zatwierdzone 

w UE w dniu 4 kwietnia 2013 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 

1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie). 

Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego standardu, interpretacji lub zmiany, która 

została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie. Według szacunków Grupy, w/w standardy, 

interpretacje i zmiany do standardów nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby 

zastosowane przez Grupę na dzień bilansowy. 

3.5. Zmiany stosowanych zasad rachunkowo ści – dane porównywalne 

Dane porównawcze za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2012 roku i na dzień 31 grudnia 2012 roku 

prezentowane w niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały 

przekształcone tak, by uwzględnić zmiany prezentacyjne oraz zmiany zasad (polityki) rachunkowości 

wprowadzone w bieżącym okresie sprawozdawczym. 

Zmiana prezentacyjna dotyczy przeniesienia wyniku na sprzedaży instrumentów dłużnych z portfela instrumentów 

finansowych dostępnych do sprzedaży stanowiącego element wyceny tych papierów z pozycji „Przychody z tytułu 
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odsetek” do pozycji „Wynik na pozostałych instrumentach finansowych”. Przekształcenie danych porównawczych 

w związku ze zmianą prezentacji nie miało wpływu na wysokość wyniku za okres 9 miesięcy zakończony dnia 

30 września 2012 roku. 

Dane
przed zmian ą

Zmiana
prezentacji

Dane 
przekształcone

tys. zł tys. zł tys. zł
Przychody z tytułu odsetek 3 250 780 (47 542) 3 203 238

Wynik na pozostałych instrumentach f inansow ych 100 548 47 542 148 090

Pozycja w  skonsolidowanym 
rachunku zysków  i strat za okres

01.01.2012 - 30.09.2012
(niezbadane)

 

W 2013 roku Getin Noble Bank S.A. dokonał modyfikacji zasad (polityki) rachunkowości w zakresie rozliczeń 

wynagrodzeń z  tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych. Bank przeprowadził analizę zmian w otoczeniu 

zewnętrznym i w warunkach rynkowych oraz analizę charakteru sprzedawanych produktów ubezpieczeniowych 

w celu jak najlepszego odzwierciedlenia treści ekonomicznej transakcji. Na tej podstawie, uwzględniając  

stosowane praktyki rynkowe, Bank zdecydował o modyfikacji zasad rachunkowości w odniesieniu do prowizji 

otrzymywanych z tytułu ubezpieczeń zawartych w ramach umów grupowego ubezpieczenia, które rodzą dalsze 

obowiązki Banku wobec zakładu ubezpieczeń. Obecnie prowizje te rozpoznawane są w przychodach według 

stopnia zaawansowania usługi, tj. część prowizji rozliczana jest jednorazowo w przychody, a część rozliczana 

w oparciu o metodę liniową w czasie trwania umowy ubezpieczeniowej. Zmiana polityki rachunkowości Banku 

pociągnęła za sobą konieczność retrospektywnego przekształcenia danych, dlatego Bank skorygował dane 

porównawcze poprzez korektę pozycji „Przychodów z tytułu prowizji i opłat”, „Niepodzielonego wyniku z lat 

ubiegłych” oraz przychodów przyszłych okresów (pozycji ujętej w „Pozostałych zobowiązaniach”). Dokonano 

również korekty podatku odroczonego. 

Wpływ przekształceń wynikających ze zmiany zasad (polityki) rachunkowości wprowadzonych w 2013 roku na 

prezentowane w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dane porównawcze został 

przedstawiony poniżej: 
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Grupa 
Kapitałowa  
Getin Noble 
Bank S.A.

Korekty Przekształcone 
dane

skonsolidowane

tys. zł tys. zł tys. zł

DZIAŁALNO ŚĆ KONTYNUOWANA
Przychody z tytułu odsetek 3 203 238 3 203 238

Koszty z tytułu odsetek (2 256 779) (2 256 779)

Wynik z tytułu odsetek 946 459 - 946 459

Przychody z tytułu prow izji i opłat 817 412 (6 760) 810 652

Koszty z tytułu prow izji i opłat (191 003) (191 003)

Wynik z tytułu prow izji i opłat 626 409 (6 760) 619 649

Przychody z tytułu dyw idend 3 101 3 101

Wynik na instrumentach f inansow ych w ycenianych do w artości 
godziw ej przez w ynik f inansow y

(54 854) (54 854)

Wynik na pozostałych instrumentach f inansow ych 148 090 148 090

Wynik z pozycji w ymiany 68 584 68 584

Inne przychody operacyjne 70 219 70 219

Inne koszty operacyjne (68 433) (68 433)

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 166 70 7 - 166 707

Ogólne koszty administracyjne (622 503) (622 503)

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty w artości aktyw ów  finansow ych
i rezerw y na zobow iązania pozabilansow e

(761 565) (761 565)

Wynik z działalno ści operacyjnej 355 507 (6 760) 348 747

Udział w  zyskach/ (stratach) jednostek stow arzyszonych 12 932 12 932

Zysk brutto 368 439 (6 760) 361 679

Podatek dochodow y (53 732) 1 284 (52 448)

Zysk netto 314 707 (5 476) 309 231

Skonsolidow any rachunek zysków  i strat
za okres 01.01.2012 - 30.09.2012

(niezbadane)
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 Grupa 
Kapitałowa 
Getin Noble 
Bank S.A.

Korekty Przekształcone 
dane

tys. zł tys. zł tys. zł
AKTYWA
Kasa, środki w  Banku Centralnym 2 906 944 2 906 944

Należności od banków  i instytucji f inansow ych 2 104 758 2 104 758

Aktyw a finansow e przeznaczone do obrotu 16 115 16 115

Pochodne instrumenty f inansow e 182 128 182 128

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 42 393 501 42 393 501

Należności z tytułu leasingu finansow ego 1 834 441 1 834 441

Instrumenty finansow e dostępne do sprzedaży 7 199 792 7 199 792

Inw estycje w  jednostkach stow arzyszonych 386 075 386 075

Wartości niematerialne 124 426 124 426

Rzeczow e aktyw a trw ałe 295 324 295 324
Nieruchomości inw estycyjne 32 204 32 204

Aktyw a z tytułu podatku dochodow ego, w  tym: 511 903 11 700 523 603

    należności z tytułu bieżącego podatku dochodow ego 2 547 2 547

    aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego 509 356 11 700 521 056

Inne aktyw a 802 310 802 310

Aktyw a sklasyfikow ane jako przeznaczone do sprzedaży 4 522 4 522

SUMA AKTYWÓW 58 794 443 11 700 58 806 143

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
Zobow i ązania
Zobow iązania w obec banków  i instytucji finansow ych 794 937 794 937

Pochodne instrumenty f inansow e 658 019 658 019

Zobow iązania w obec klientów 50 185 371 50 185 371

Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów  w artościow ych 1 965 968 1 965 968

Zobow iązania z tytułu podatku dochodow ego od osób praw nych 1 063 1 063

Pozostałe zobow iązania 446 782 61 579 508 361

Rezerw y 20 660 20 660

Suma zobow i ązań 54 072 800 61 579 54 134 379

Kapitał w łasny przypadaj ący akcjonariuszom jednostki 
dominuj ącej

4 718 665 (49 879) 4 668 786

Kapitał podstaw ow y 2 650 143 2 650 143

Niepodzielony w ynik z lat ubiegłych (317 337) (43 668) (361 005)

Zysk netto 371 146 (6 211) 364 935

Pozostałe kapitały 2 014 713 2 014 713

Kapitały akcjonariuszy niekontroluj ących 2 978 2 978
Kapitał w łasny ogółem 4 721 643 (49 879) 4 671 764
SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 58 794 443 11 700 58 806 143

Skonsolidow ane sprawozdanie z sytuacji finansowej
na dzie ń 31.12.2012

 

3.6. Wybrane zasady rachunkowo ści 

Zasady rachunkowości Grupy zostały zaprezentowane w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 

Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku zatwierdzonym dnia 

28 lutego 2013 roku i opublikowanym dnia 4 marca 2013 roku, dostępnym na stronie internetowej http://gnb.pl/  

Poniżej przedstawiono wybrane zasady rachunkowości stosowane przez Grupę: 

Skupione akcje własne 

Jeżeli spółka nabywa własne instrumenty kapitałowe, to kwotę zapłaconą łącznie z kosztami bezpośrednio się 

do tego odnoszącymi, ujmuje się jako zmianę w kapitale własnym spółki. Nabyte akcje własne w cenie nabycia 

ujmuje się jako akcje własne do momentu ich anulowania bądź sprzedaży. 
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Zasady konsolidacji 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe Getin Noble Banku S.A. oraz 

sprawozdania jego jednostek zależnych. Sprawozdania finansowe jednostek zależnych sporządzane są za ten 

sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie jednostki dominującej. W celu eliminacji jakichkolwiek rozbieżności 

w stosowanych zasadach rachunkowości przez Bank oraz jego jednostki zależne wprowadza się korekty 

konsolidacyjne. 

Jednostki zależne 

Jednostki zależne to podmioty kontrolowane przez jednostkę dominującą, co oznacza, iż jednostka dominująca 

w sposób bezpośredni lub pośredni, poprzez swoje jednostki zależne, wpływa na politykę finansową i operacyjną 

danej jednostki w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z jej działalności. Przyjmuje się, że jednostka 

dominująca sprawuje kontrolę, jeżeli posiada bezpośrednio lub pośrednio więcej niż połowę praw głosu w danej 

jednostce, chyba że w wyjątkowych okolicznościach można udowodnić, że taka własność nie powoduje 

sprawowania kontroli. O sprawowaniu kontroli można mówić również wtedy, gdy jednostka dominująca posiada 

połowę lub mniej praw głosu w danym podmiocie i jeżeli:  

• dysponuje więcej niż połową praw głosu na mocy umowy z innymi inwestorami,  

• posiada zdolność kierowania polityką finansową i operacyjną jednostki na mocy statutu lub umowy,  

• posiada zdolność mianowania lub odwoływania większości członków zarządu lub odpowiadającego mu 

organu zarządzającego, gdzie taki zarząd lub organ sprawuje kontrolę nad jednostką lub  

• dysponuje większością głosów na posiedzeniach zarządu lub odpowiadającego mu organu zarządzającego, 

gdzie taki zarząd lub organ sprawuje kontrolę nad jednostką.  

Jednostki zależne podlegają pełnej konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad nimi kontroli przez jednostkę 

dominującą do dnia ustania kontroli. 

Proces konsolidacji sprawozdań finansowych jednostek zależnych metodą pełną polega na sumowaniu 

poszczególnych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej, rachunku zysków i strat jednostki dominującej oraz 

jednostek zależnych Banku w pełnej wysokości oraz dokonaniu odpowiednich korekt i wyłączeń 

konsolidacyjnych. Wyłączeniu podlega bilansowa wartość udziałów posiadanych przez Bank w jednostkach 

zależnych oraz kapitał własny tych jednostek na moment ich nabycia. Wyłączeniu podlegają w całości:  

• wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze jednostek objętych 

konsolidacją,  

• przychody i koszty operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją,  

• zyski lub straty powstałe w wyniku operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi 

konsolidacją, zawarte w wartości aktywów jednostek podlegających konsolidacji, za wyjątkiem strat, które 

wskazują na występowanie utraty wartości,  

• dywidendy naliczone lub wypłacone przez jednostki zależne jednostce dominującej i innym jednostkom 

objętym konsolidacją,  

• wzajemne przepływy w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych.  

Zmiany w udziale własnościowym jednostki dominującej, które nie skutkują utratą kontroli nad jednostką zależną 

są ujmowane jako transakcje kapitałowe. W takich przypadkach w celu odzwierciedlenia zmian we względnych 

udziałach w jednostce zależnej Grupa dokonuje korekty wartości bilansowej udziałów kontrolujących oraz 

udziałów niekontrolujących. Wszelkie różnice pomiędzy kwotą korekty udziałów niekontrolujących a wartością 

godziwą kwoty zapłaconej lub otrzymanej odnoszone są na kapitał własny i przypisywane do właścicieli jednostki 

dominującej.  



GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A. 
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku 
(dane w tys. zł) 

 

21 
Noty śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 7 do 44 stanowią jego 

integralną część. 

Jednostki stowarzyszone 

Jednostkami stowarzyszonymi są te jednostki, na które Grupa wywiera znaczący wpływ, lecz nie sprawuje 

kontroli nad polityką finansową i operacyjną, co zwykle towarzyszy posiadaniu od 20% do 50% ogólnej liczby 

głosów w organach stanowiących. 

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych ujmuje się początkowo według ceny nabycia, a następnie rozlicza się 

metodą praw własności. Udział Grupy w wyniku finansowym jednostek stowarzyszonych od dnia nabycia ujmuje 

się w rachunku zysków i strat, zaś jej udział w zmianach stanu innych całkowitych dochodów od dnia nabycia – 

w innych całkowitych dochodach. Wartość bilansową inwestycji koryguje się o łączne zmiany stanu 

poszczególnych elementów kapitału od dnia ich nabycia. Gdy udział Grupy w stratach jednostki stowarzyszonej 

staje się równy lub większy od udziału Grupy w tej jednostce stowarzyszonej, obejmującego ewentualne inne niż 

zabezpieczone należności, Grupa zaprzestaje ujmować dalsze straty, chyba że wzięła na siebie obowiązki lub 

dokonała płatności w imieniu danej jednostki. 

Niezrealizowane zyski z tytułu „oddolnych” i „odgórnych” transakcji pomiędzy Bankiem i jego jednostkami 

zależnymi a jednostką stowarzyszoną eliminuje się proporcjonalnie do udziału Grupy w jednostkach 

stowarzyszonych. Niezrealizowane straty również są eliminowane, chyba, że transakcja dostarcza dowodów 

na wystąpienie utraty wartości przekazywanego składnika aktywów. 

Każdorazowo na koniec okresu sprawozdawczego Grupa ocenia istnienie przesłanek, które wskazują, czy 

wystąpiła utrata wartości inwestycji dokonanych w jednostkach stowarzyszonych. W przypadku istnienia takiej 

przesłanki Grupa dokonuje oszacowania wartości odzyskiwalnej, tj. wartości użytkowej inwestycji lub wartości 

godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży składnika aktywów, w zależności od tego, która z nich jest wyższa.  

W przypadku gdy wartość bilansowa składnika aktywów przewyższa jego wartość odzyskiwalną, Grupa ujmuje w 

rachunku zysków i strat odpis z tytułu utraty wartości.  

Połączenie jednostek nie pozostających pod wspólną kontrolą 

Połączenie jednostek nie pozostających pod wspólną kontrolą, to połączenie odrębnych jednostek w jedną 

jednostkę sprawozdawczą. Wynikiem połączenia jednostek gospodarczych jest objęcie kontroli przez 

jednostkę dominującą nad jednostkami przejmowanymi. Połączenia jednostek gospodarczych, nie 

pozostających pod wspólną kontrolą, rozlicza się metodą nabycia. Metoda nabycia postrzega połączenie 

jednostek gospodarczych z perspektywy tej jednostki, którą identyfikuje się jako jednostkę przejmującą. 

Jednostka przejmująca ujmuje przejęte aktywa, zobowiązania i wzięte na siebie zobowiązania warunkowe, 

w tym te z nich, które nie były wcześniej ujęte przez jednostkę przejmowaną. 

Zastosowanie metody nabycia polega na wykonaniu następujących czynności:  

• identyfikacji jednostki przejmującej, 

• ustaleniu kosztu połączenia jednostek gospodarczych, 

• przypisaniu na dzień przejścia kosztu połączenia jednostek gospodarczych przejmowanym aktywom oraz 

zobowiązaniom i zobowiązaniom warunkowym. 

Jednostka przejmująca ustala koszt połączenia jednostek gospodarczych w kwocie równej wartości godziwej, na 

dzień wymiany aktywów wydanych, zobowiązań zaciągniętych lub wziętych na siebie oraz instrumentów 

kapitałowych wyemitowanych przez jednostkę przejmującą w zamian za kontrolę nad jednostką przejmowaną. 

Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej 

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane przy zastosowaniu kursu 

obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.  
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Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są 

przeliczane przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego średniego 

kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe 

ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych lub, w przypadkach określonych 

zasadami (polityką) rachunkowości, kapitalizowane w wartości aktywów. Aktywa i zobowiązania 

niepieniężne ujmowane według kosztu historycznego wyrażonego w walucie obcej są wykazywane po kursie 

historycznym z dnia transakcji. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według wartości godziwej 

wyrażonej w walucie obcej są przeliczane po kursie z dnia dokonania wyceny do wartości godziwej. 

Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej: 

Waluta 30.09.2013 31.12.2012

1 EUR 4,2163 4,0882

1 USD 3,1227 3,0996

1 CHF 3,4500 3,3868

1 GBP 5,0452 5,0119

100 JPY 3,1905 3,6005  

Rachunkowość zabezpieczeń 

Grupa przyjęła politykę rachunkowości w zakresie rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych 

zabezpieczających ryzyko stopy procentowej zgodną z MSR 39 wprowadzonym przez Rozporządzenie Komisji 

Europejskiej. ‘Carve out’ w MSR 39 wprowadzonym przez Rozporządzenie Komisji Europejskiej umożliwia Grupie 

wyznaczenie grupy instrumentów pochodnych jako instrumentu zabezpieczającego oraz znosi niektóre 

ograniczenia wynikające z MSR 39 w zakresie zabezpieczenia depozytów (z możliwością wypłaty na żądanie) 

oraz w zakresie przyjęcia strategii zabezpieczającej mniej niż 100% przepływów. Zgodnie z MSR 39 

wprowadzonym przez Rozporządzenie Komisji Europejskiej rachunkowość zabezpieczeń może mieć 

zastosowanie do depozytów, a nieefektywność zabezpieczenia ma miejsce tylko wtedy, gdy ponownie 

oszacowana wartość przepływów pieniężnych w danym przedziale czasowym jest niższa niż zabezpieczana 

wartość dotycząca danego przedziału czasowego. W rachunkowości zabezpieczeń, zabezpieczenia 

klasyfikowane są jako:  

• zabezpieczenie wartości godziwej, zabezpieczające przed ryzykiem zmian wartości godziwej ujętego 

składnika aktywów lub zobowiązania, lub  

• zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych, zabezpieczające przed zmianami przepływów środków 

pieniężnych, które przypisać można konkretnemu rodzajowi ryzyka związanego z ujętym składnikiem 

aktywów, zobowiązaniem lub prognozowaną transakcją, lub 

• zabezpieczenie inwestycji netto w jednostce zagranicznej. 

Zabezpieczenie wartości godziwej 

Zabezpieczenie wartości godziwej to zabezpieczenie przed zmianami wartości godziwej ujętego składnika 

aktywów lub zobowiązania lub nie ujętego uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania, albo wyodrębnionej 

części takiego składnika aktywów, zobowiązania lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania, które 

przypisać można konkretnemu rodzajowi ryzyka i które mogłoby wpływać na wynik finansowy. 

Bank stosuje zabezpieczenia portfelowe wartości godziwej depozytów złotowych opartych na stałej stopie 

procentowej przed ryzykiem zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka zmiany referencyjnej stopy procentowej 

WIBOR. Instrumentem zabezpieczającym w tego rodzaju zabezpieczeniach portfelowych jest całość lub część 

portfela instrumentów pochodnych typu IRS. Bank wyznacza powiązania zabezpieczające na podstawie analizy 

wrażliwości wartości godziwej zabezpieczanego portfela depozytów oraz portfela instrumentów 
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zabezpieczających na ryzyko zmiany referencyjnej stopy procentowej WIBOR. Analiza ta oparta jest o miary 

„BPV” oraz „duration”. Efektywność powiązania zabezpieczającego jest mierzona na bieżąco, z częstotliwością 

miesięczną. 

W zabezpieczeniach portfelowych wartości godziwej koszty z tytułu odsetek od zabezpieczanej części portfela 

depozytów korygowane są o naliczone przychody lub koszty z tytułu odsetek od zabezpieczającej transakcji IRS, 

dotyczące danego okresu sprawozdawczego. Równocześnie zmiana wartości godziwej instrumentów 

pochodnych wyznaczonych jako instrument zabezpieczający w danym okresie wykazywana jest w rachunku 

zysków i strat w pozycji „Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez wynik 

finansowy” – w tej samej pozycji co zmiana wartości godziwej pozycji zabezpieczanej wynikającej 

z zabezpieczanego rodzaju ryzyka. Zmiana wartości godziwej części portfela depozytów złotowych 

wyznaczonych w danym okresie jako pozycja zabezpieczana koryguje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 

„Zobowiązania wobec klientów”. Korekta wartości bilansowej zabezpieczanego portfela depozytów jest 

amortyzowana liniowo od miesiąca następującego po miesiącu dokonania korekty przez okres pozostały do 

upływu terminu wymagalności zabezpieczanych przepływów pieniężnych. Kwota amortyzacji koryguje „Koszty 

z tytułu odsetek” w rachunku zysków i strat. 

Zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych 

Zabezpieczenie ryzyka walutowego uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania jest rozliczane jako 

zabezpieczenie przepływów pieniężnych. W momencie ustanowienia zabezpieczenia, Grupa formalnie wyznacza 

i dokumentuje powiązanie zabezpieczające, jak również cel zarządzania ryzykiem oraz strategię ustanowienia 

zabezpieczenia. Dokumentacja zawiera identyfikację instrumentu zabezpieczającego, zabezpieczanej pozycji lub 

transakcji, charakter zabezpieczanego ryzyka, a także sposób oceny efektywności instrumentu 

zabezpieczającego w kompensowaniu zagrożenia zmianami wartości godziwej zabezpieczanej pozycji lub 

przepływów pieniężnych związanych z zabezpieczanym ryzykiem. Oczekuje się, że zabezpieczenie będzie 

wysoce skuteczne w kompensowaniu zmian wartości godziwej lub przepływów pieniężnych wynikających 

z zabezpieczanego ryzyka. Efektywność zabezpieczenia jest oceniania na bieżąco w celu sprawdzenia, czy jest 

wysoce efektywne we wszystkich okresach sprawozdawczych, na które zostało ustanowione. 

Grupa dokonuje zabezpieczenia zmienności przepływów pieniężnych dla portfela kredytów hipotecznych 

indeksowanych do waluty CHF wydzielonym portfelem jednoznacznie określonych transakcji zabezpieczających 

CIRS float-to-fixed CHF/PLN oraz zabezpieczenia zmienności przepływów pieniężnych dla portfela depozytów 

w PLN wydzielonym z rzeczywistych transakcji CIRS portfelem jednoznacznie określonych transakcji 

zabezpieczających IRS fixed-to-float. W trakcie okresu zabezpieczenia Grupa dokonuje pomiarów efektywności 

powiązania zabezpieczającego. Zmiana wartości godziwej instrumentów zabezpieczających wykazywana jest 

w kapitale z aktualizacji wyceny w wielkości w jakiej zabezpieczenie jest efektywne. Nieefektywna część 

zabezpieczenia ujmowana jest w rachunku zysków i strat w wyniku na instrumentach finansowych wycenianych 

do wartości godziwej przez wynik finansowy. Część efektywna zgromadzona w kapitale z aktualizacji wyceny 

podlega stopniowej reklasyfikacji (amortyzacji) według opracowanego przez Grupę harmonogramu do rachunku 

zysków i strat w okresie do wygaśnięcia pierwotnego portfela. 

Bank zaprzestaje stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń, jeżeli instrument zabezpieczający wygasa, 

zostaje sprzedany, rozwiązany lub wykonany, jeżeli zabezpieczenie przestaje spełniać kryteria rachunkowości 

zabezpieczeń lub gdy Bank unieważni powiązanie zabezpieczające. 
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4. ISTOTNE WARTOŚCI OPARTE NA PROFESJONALNYM OS ĄDZIE I SZACUNKACH 

W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień podanych poniżej, największe 

znaczenie, oprócz szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa. 

Analiza implikacji rachunkowych, ocena treści ekonomicznej i wybór metody rozliczenia transakcji nabycia Dexia 

Kommunalkredit Bank Polska S.A. 

Na podstawie analizy warunków zawartej umowy i treści ekonomicznej transakcji nabycia Dexia Kommunalkredit 

Bank Polska S.A.  kierownictwo Getin Noble Banku S.A. przyjęło metodę nabycia do rozliczenia tej transakcji. 

Profesjonalny osąd kierownictwa Banku został użyty w celu ustalenia wartości godziwych poszczególnych 

aktywów i zobowiązań przejętych w transakcji nabycia. Zarząd Banku dokonał oceny kompletności 

i prawidłowości zidentyfikowanych nabytych aktywów i zobowiązań przejętych w ramach transakcji w celu 

uzyskania racjonalnej pewności co do tego, że przeprowadzona wycena prawidłowo odzwierciedla wszystkie 

zidentyfikowane elementy transakcji. Na moment rozliczenia kierownictwo jednostki dominującej oceniło, że 

wartość księgowa poszczególnych aktywów i zobowiązań spółki przejmowanej odpowiada ich wartości godziwej. 

Analiza implikacji rachunkowych, ocena treści ekonomicznej i wybór metody rozliczenia transakcji nabycia 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa DnB Nord Polska S.A. oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa 

DZ Bank Polska S.A 

W celu określenia skutków księgowych transakcji Zarząd Banku dokonał analizy warunków zawartych umów. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy kierownictwo Getin Noble Banku S.A. uznało, że w obydwu przypadkach 

nabywana zorganizowana część przedsiębiorstwa bankowego stanowi przedsięwzięcie w rozumieniu MSSF 3 

i przyjęto w związku z tym metodę nabycia do rozliczenia tej transakcji. 

Profesjonalny osąd kierownictwa Banku został użyty w celu ustalenia wartości godziwych zidentyfikowanych 

nabytych aktywów i przejętych zobowiązań na dzień przejęcia. Zarząd Banku dokonał oceny kompletności 

i prawidłowości zidentyfikowanych nabytych aktywów i zobowiązań przejętych w ramach transakcji w celu 

uzyskania racjonalnej pewności co do tego, że przeprowadzona wycena prawidłowo odzwierciedla wszystkie 

zidentyfikowane elementy transakcji. 

Wynagrodzenia z tytułu ubezpieczeń 

Getin Noble Bank S.A. stosuje poniższe zasady ujmowania w przychodach prowizji uzyskanych z tytułu 

oferowania klientom produktów ubezpieczeniowych. Jeżeli Bank działa w roli ubezpieczającego to ujmuje 

wynagrodzenia otrzymywane za usługi ubezpieczeniowe na podstawie profesjonalnego osądu czy dana prowizja 

jest opłatą za świadczenie usług czy opłatą stanowiącą integralną część efektywnej stopy procentowej.  

Elementami rozważanymi w osądzie są m.in.:  

• niezależność umowy kredytowej i ubezpieczeniowej, 

• ocena korelacji między marżą kredytową a zawarciem umowy ubezpieczenia, 

• dobrowolność skorzystania z ubezpieczenia,  

• sposób monitorowania produktów finansowych przez Bank pod względem dochodowości dla celów 

zarządczych niezależnie od przychodów z tytułu ubezpieczeń, 

• możliwość dostarczenia indywidualnej polisy przez klienta z dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego bez 

udziału Banku. 

Ponadto Bank ocenia, czy zapisy umów ubezpieczenia grupowego z zakładami ubezpieczeń nie zobowiązują 

Banku do jakiegokolwiek dalszego zaangażowania. W przypadku umów, które rodzą dalsze obowiązki wobec 

zakładów ubezpieczeń Bank kierując się profesjonalnym osądem, bazując na doświadczeniu oraz praktyce  
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dokonuje wyceny wszystkich czynności w procesie związanym z uruchomieniem umowy ubezpieczeniowej i jej 

dalszą obsługą. Wynagrodzenie banku z tego tytułu ujmowane jest w przychodach według stopnia 

zaawansowania usługi, tj. część prowizji rozliczana jest jednorazowo w przychody, a część rozliczana w oparciu 

o metodę liniową w czasie trwania umowy ubezpieczeniowej, z uwzględnieniem szacowanej kwoty potencjalnego 

zwrotu wynagrodzenia. 

Jeżeli Bank nie jest zobowiązany do wykonywania dalszych usług to przychody są ujmowane w dniu rozpoczęcia 

lub odnowienia umowy ubezpieczeniowej.  

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania przez Grupę pewnych 

szacunków oraz przyjęcia pewnych założeń, które mają wpływ na kwoty prezentowane w sprawozdaniu 

finansowym. Szacunki i założenia, które podlegają ciągłej ocenie przez kierownictwo Grupy, oparte są 

o doświadczenia historyczne i inne czynniki, w tym oczekiwania co do przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji 

wydają się uzasadnione. Mimo że szacunki te opierają się na najlepszej wiedzy dotyczącej warunków bieżących 

i działań, które Grupa podejmuje, rzeczywiste rezultaty mogą się od tych szacunków różnić. Szacunki 

dokonywane na koniec każdego okresu sprawozdawczego odzwierciedlają warunki, które istniały na te daty 

(np. kurs walutowy, stopy procentowe, ceny rynkowe).  

5. KOREKTY BŁ ĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW 

W okresie 9 miesięcy zakończonym dnia 30 września 2013 roku Grupa nie dokonała żadnych korekt błędów 

poprzednich okresów. 

6. PRZYCHODY I KOSZTY Z TYTUŁU ODSETEK 

01.01.2013-
30.09.2013
(niezbadane)

01.01.2012-
30.09.2012

(przekształcone

niezbadane)

tys. zł tys. zł
Z tytułu depozytów  28 701 30 007

Z tytułu kredytów  i pożyczek udzielonych klientom 2 023 027 2 118 921

Z tytułu instrumentów  finansow ych 208 307 244 034

Z tytułu pochodnych instrumentów  finansow ych 388 331 644 953

Z tytułu leasingu finansow ego 126 676 108 454

Z tytułu rezerw y obow iązkow ej 41 234 56 869

Razem 2 816 276 3 203 238

Przychody z tytułu odsetek

 
 

01.01.2013-
30.09.2013
(niezbadane)

01.01.2012-
30.09.2012
(niezbadane)

tys. zł tys. zł

Z tytułu depozytów  banków  i instytucji f inansow ych 19 707 18 480

Z tytułu zobow iązań w obec klientów 1 689 375 1 997 845

Z tytułu pochodnych instrumentów  finansow ych 112 285 162 694

Z tytułu emisji dłużnych papierów  w artościow ych 122 653 73 806

Pozostałe koszty z tytułu odsetek 15 538 3 954

Razem 1 959 558 2 256 779

Wynik z tytułu odsetek 856 718 946 459

Koszty z tytułu odsetek
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7. PRZYCHODY I KOSZTY Z TYTUŁU PROWIZJI I OPŁAT  

01.01.2013-
30.09.2013
(niezbadane)

01.01.2012-
30.09.2012

(przekształcone

niezbadane)

tys. zł tys. zł
Z tytułu udzielonych kredytów  i pożyczek oraz leasingu 58 258 65 791

Z tytułu obsługi rachunków  i operacji rozliczeniow o-gotów kow ych 41 886 32 138
Z tytułu kart płatniczych i kredytow ych 29 978 21 436

Z tytułu produktów  inw estycyjnych 100 189 347 998

Z tytułu ubezpieczeń 277 247 279 561

Z tytułu sprzedaży jednostek uczestnictw a TFI i zarządzania aktyw ami 40 625 27 544

Z tytułu działalności maklerskiej 22 618 20 779

Pozostałe przychody z tytułu prow izji i opłat 12 229 15 405

Razem 583 030 810 652

Przychody z tytułu prow izji i opłat

 
 

01.01.2013-
30.09.2013
(niezbadane)

01.01.2012-
30.09.2012
(niezbadane)

tys. zł tys. zł
Z tytułu kredytów  i pożyczek 7 706 17 259

Z tytułu kart płatniczych i kredytow ych 27 347 16 249

Z tytułu produktów  inw estycyjnych i depozytow ych 63 635 85 131

Z tytułu ubezpieczeń 33 294 46 309

Z tytułu sprzedaży jednostek uczestnictw a TFI i zarządzania aktyw ami 8 727 6 210

Z tytułu działalności maklerskiej 1 322 8 834

Pozostałe koszty z tytułu prow izji i opłat 15 169 11 011

Razem 157 200 191 003

Wynik z tytułu prow izji i opłat 425 830 619 649

Koszty z tytułu prow izji i opłat

 

8. INNE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE 

01.01.2013-
30.09.2013
(niezbadane)

01.01.2012-
30.09.2012
(niezbadane)

tys. zł tys. zł
Przychody z czynszów 21 102 16 735

Zysk z tytułu okazyjnego nabycia DKBP oraz zorganizow anych części 
przedsiębiorstw a DnB Nord i DZ Bank

70 300 -

Odzyskane koszty sądow e i w indykacji 16 938 13 838

Przychody ze sprzedaży produktów  i usług, tow arów  i materiałów 6 444 7 427

Przychody z działalności leasingow ej 17 963 13 483

Przychody z działalności maklerskiej 2 835 3 679

Pozostałe przychody 24 405 15 057

Razem 159 987 70 219

Inne przychody operacyjne

 

Szczegóły kalkulacji zysku z okazyjnego nabycia Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A., zorganizowanej 

części przedsiębiorstwa DnB Nord Polska S.A. oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa DZ Bank 

Polska S.A. zostały zaprezentowane w nocie II 1.3. 
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01.01.2013-
30.09.2013
(niezbadane)

01.01.2012-
30.09.2012
(niezbadane)

tys. zł tys. zł
Koszty czynszów 20 599 16 634

Koszty sprzedanych produktów , tow arów  i materiałów 8 869 6 334

Windykacja i monitoring należności, w  tym koszty sądow e 33 941 29 777

Utw orzenie rezerw  i odpisów  z tytułu utraty w artości pozostałych aktyw ów 9 242 3 779

Koszty zw iązane z nabyciem zorganizow anych części przedsiębiorstw a
DnB Nord i DZ Bank

8 484 -

Koszty zw iązane z produktami inw estycyjnymi 13 207 4 980

Pozostałe koszty 12 763 6 929

Razem 107 105 68 433

Inne koszty operacyjne

 

9. OGÓLNE KOSZTY ADMINISTRACYJNE  

01.01.2013-
30.09.2013
(niezbadane)

01.01.2012-
30.09.2012
(niezbadane)

tys. zł tys. zł
Św iadczenia pracow nicze 280 190 272 711

Zużycie materiałów  i energii 27 994 27 635

Usługi obce, w  tym: 227 284 224 269

marketing i reklama 41 533 46 620

usługi IT 17 400 16 904

w ynajem i dzierżaw a 84 097 78 865

usługi ochrony i cash processingu 5 482 6 085

usługi telekomunikacyjne i pocztow e 38 668 38 670

usługi praw ne i doradcze 4 895 5 032

inne usługi obce 35 209 32 093

Podatki i opłaty 10 522 10 126

Opłaty na rzecz Bankow ego Funduszu Gw arancyjnego i Komisji Nadzoru 
Finansow ego

39 191 34 304

Amortyzacja 53 640 47 048

Pozostałe koszty 7 317 6 410

Razem 646 138 622 503

Ogólne koszty administracyjne
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10. ODPISY AKTUALIZUJ ĄCE Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH I REZERWY NA ZOBOWI ĄZANIA POZABILANSOWE 

korporacyjne samochodowe hipoteczne detaliczne

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł ty s. zł tys. zł

Warto ść odpisów  aktualizuj ących/ rezerw
na pocz ątek okresu

245 881 695 658 1 845 801 1 329 385 4 116 725 - 81 590 1 714 4 200 029

Zmiana stanu rezerw  netto ujęta w  RZiS 45 754 84 917 142 933 174 776 448 380 645 23 196 115 472 336
Wykorzystanie - spisane (2 090) (3 629) (7 143) (11 260) (24 122) - (1 928) - (26 050)
Wykorzystanie - sprzedaż portfela (14 214) (28 063) (12 685) (36 792) (91 754) - - - (91 754)

Inne zw iększenia 849 - - - 849 - 1 371 7 2 227
Inne zmniejszenia (4 003) (13 605) (75 945) (29 776) (123 329) (1) (4 076) - (127 406)

Inne zw iększenia/zmniejszenia netto (3 154) (13 605) (75 945) (29 776) (122 480) (1) (2 705) 7 (125 179)

Warto ść odpisów  aktualizuj ących/ rezerw
na koniec okresu

272 177 735 278 1 892 961 1 426 333 4 326 749 644 100 153 1 836 4 429 382

01.01.2013 - 30.09.2013
(niezbadane)

RazemKredyty i po życzki udzielone klientom Suma Nale żności
od banków

Należności
z tyt. leasingu
finansowego

Zobow i ązania 
pozabilansowe

  
 

korporacyjne samochodowe hipoteczne detaliczne

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł ty s. zł tys. zł

Warto ść odpisów aktualizuj ących/ rezerw
na pocz ątek okresu

217 630 683 428 1 324 975 1 451 580 3 677 613 191 59 098 1 625 3 738 527

Zmiana stanu rezerw  netto ujęta w  RZiS 42 467 63 523 563 835 73 356 743 181 (191) 18 416 159 761 565
Wykorzystanie - spisane (515) (25 095) (371) (33 343) (59 324) - - - (59 324)
Wykorzystanie - sprzedaż portfela (18 700) (42 503) (25 130) (189 608) (275 941) - - - (275 941)

Inne zw iększenia - - - - - 1 - - 1
Inne zmniejszenia (5 470) (10 075) (100 024) (17 781) (133 350) - (56) - (133 406)

Inne zw iększenia/zmniejszenia netto (5 470) (10 075) (100 024) (17 781) (133 350) 1 (56) - (133 405)

Warto ść odpisów aktualizuj ących/ rezerw
na koniec okresu

235 412 669 278 1 763 285 1 284 204 3 952 179 1 77 458 1 784 4 031 422

01.01.2012 - 30.09.2012
(niezbadane)

RazemKredyty i po życzki udzielone klientom Suma Nale żności
od banków

Należności
z tyt. leasingu
finansowego

Zobowi ązania 
pozabilansowe
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11. PODATEK DOCHODOWY 

Obciążenie podatkowe 

Bieżący podatek dochodowy od osób prawnych obliczany jest zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi. 

Podstawę obliczeń stanowi wynik bilansowy brutto skorygowany o koszty nie stanowiące kosztów uzyskania 

przychodów, dochody nie podlegające opodatkowaniu oraz inne przychody i koszty zmieniające podstawę 

opodatkowania określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych wraz 

z późniejszymi zmianami. 

Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, podatek odroczony jest obliczany metodą zobowiązań bilansowych  

w stosunku do różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów 

i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. Efektywna stawka podatkowa 

Grupy za okres 9 miesięcy 2013 roku wyniosła 16%.  

Główne składniki obciążenia podatkowego za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 i 2012 roku 

przedstawiają się następująco: 

01.01.2013-
30.09.2013
(niezbadane)

01.01.2012-
30.09.2012

(przekształcone
niezbadane)

tys. zł tys. zł

Skonsolidow any rachunek zysków i strat

Bieżący podatek dochodowy 28 854 137 607

Bieżące obciążenie podatkow e 27 420 136 521

Korekty dotyczące bieżącego podatku z lat ubiegłych 1 434 1 086

Odroczony podatek dochodowy 21 092 (85 159)

Zw iązany z pow staniem i odw róceniem się różnic przejściow ych (33 855) (132 081)

Korekty dotyczące odroczonego podatku z lat ubiegłych 11 700 (1 284)

Strata podatkow a z lat ubiegłych 43 247 48 206

Obciążenie podatkowe w  skonsolidowanym rachunku zysków i strat 49 946 52 448

Skonsolidow ane sprawozdanie z całkow itych dochodów

Bieżący podatek dochodowy - -

Odroczony podatek dochodowy (6 226) (36 653)

Zw iązany z pow staniem i odw róceniem się różnic przejściow ych, w  tym: (6 226) (36 653)

zw iązany z instrumentami f inansow ymi dostępnymi do sprzedaży (15 953) 2 395

zw iązany z efektem rachunkow ości zabezpieczeń przepływ ów  pieniężnych 9 727 (39 048)

Obciążenie podatkowe w  skonsolidowanym sprawozdaniu
z całkow itych dochodów

(6 226) (36 653)

Razem podstaw owe składniki obci ążenia podatkowego 43 720 15 795

 

 Odroczony podatek dochodowy 

30.09.2013
(niezbadane)

31.12.2012
(przekształcone)

tys. zł tys. zł

Aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego 785 083 802 907

Rezerw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego (286 074) (281 851)

Aktywa netto z tytułu odroczonego podatku dochodowe go 499 009 521 056
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12. ZYSK PRZYPADAJ ĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ 

Podstawowy zysk przypadający na jedną akcję 

Podstawowy zysk przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres 

przypadającego na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych 

akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu.  

Podstawowy zysk na akcj ę

01.01.2013-
30.09.2013
(niezbadane)

01.01.2012-
30.09.2012

(przekształcone
niezbadane)

Zysk za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w  tys. zł) 262 531 294 812

Średnia w ażona liczba akcji zw ykłych 2 633 758 125 2 256 859 594

Podstawowy zysk przypadaj ący na jedn ą akcj ę  (w  zł) 0,10 0,13

 

Średnia ważona liczba akcji za III kwartał 2013 roku została skorygowana o liczbę akcji zwykłych odkupionych 

przez Bank ważoną wskaźnikiem odzwierciedlającym okres występowania tych akcji. 

Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję 

Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres 

przypadającego na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych 

akcji zwykłych występujących w ciągu okresu skorygowaną o średnią ważoną akcji zwykłych, które zostałyby 

wyemitowane na konwersji wszystkich rozwadniających potencjalnych instrumentów kapitałowych w akcje 

zwykłe.  

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2013 i 2012 roku Getin Noble Bank S.A. nie emitował obligacji 

zamiennych na akcje ani opcji na akcje. Wartość rozwodnionego zysku przypadającego na jedną akcję jest równa 

wartości podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję. 

13. KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM I NALE ŻNOŚCI Z TYTUŁU LEASINGU 

FINANSOWEGO 

30.09.2013
(niezbadane)

31.12.2012

tys. zł tys. zł
Kredyty i pożyczki 49 226 640 45 895 802

Skupione w ierzytelności 412 831 423 695

Należności z tytułu kart płatniczych i kredytow ych 180 336 190 648

Zrealizow ane gw arancje i poręczenia - 81

Razem 49 819 807 46 510 226
Odpisy aktualizujące w artość należności (4 326 749) (4 116 725)

Razem netto 45 493 058 42 393 501
 
 

Warto ść brutto 
bez utraty 
w arto ści

Warto ść brutto
z utrat ą 

warto ści

Odpisy na 
kredyty i 

pożyczki bez 
utraty warto ści

Odpisy na 
kredyty i 

pożyczki z
utrat ą warto ści

Razem warto ść 
netto

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
kredyty korporacyjne 4 545 810 357 004 (34 529) (237 648) 4 630 637
kredyty samochodow e 3 100 050 947 236 (36 418) (698 860) 3 312 008
kredyty hipoteczne 32 351 899 3 612 563 (172 194) (1 720 767) 34 071 501
kredyty detaliczne 3 124 674 1 780 571 (53 598) (1 372 735) 3 478 912
Razem 43 122 433 6 697 374 (296 739) (4 030 010) 45 493 058

30.09.2013
(niezbadane)



GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A. 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe  
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku 

(dane w tys. zł)            

 

31 
Noty śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 7 do 44 stanowią jego 

integralną część. 

Warto ść brutto 
bez utraty 
w arto ści

Warto ść brutto
z utrat ą 

warto ści

Odpisy na 
kredyty i 

pożyczki bez 
utraty warto ści

Odpisy na 
kredyty i 

pożyczki z
utrat ą warto ści

Razem warto ść 
netto

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
kredyty korporacyjne 2 749 502 334 249 (31 799) (214 082) 2 837 870
kredyty samochodow e 3 194 431 913 895 (35 738) (659 920) 3 412 668
kredyty hipoteczne 31 576 504 3 326 291 (281 509) (1 564 292) 33 056 994
kredyty detaliczne 2 695 924 1 719 430 (49 193) (1 280 192) 3 085 969
Razem 40 216 361 6 293 865 (398 239) (3 718 486) 42 393 501

31.12.2012

 
 

Warto ść brutto 
bez utraty 
warto ści

Warto ść brutto
z utrat ą 

warto ści

Odpisy na 
nale żności bez 
utraty warto ści

Odpisy na 
nale żności z 

utrat ą warto ści

Razem warto ść 
netto

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Należności z tytułu leasingu 
f inansow ego

2 261 812 152 407 (5 770) (94 383) 2 314 066

30.09.2013
(niezbadane)

 
 

Warto ść brutto 
bez utraty 
w arto ści

Warto ść brutto
z utrat ą 

warto ści

Odpisy na 
nale żności bez 
utraty warto ści

Odpisy na 
nale żności z 

utrat ą warto ści

Razem warto ść 
netto

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Należności z tytułu leasingu 
f inansow ego

1 789 494 126 537 (4 527) (77 063) 1 834 441

31.12.2012

 

W okresie 9 miesięcy 2013 roku Getin Noble Bank S.A. dokonał sprzedaży wierzytelności, na które składały się 

kredyty z utratą wartości oraz należności spisane z ksiąg Banku. Nominalna wartość kapitału portfela objętego 

umowami cesji wynosiła łącznie 132 166 tys. zł.  

Ponadto w ramach realizacji prawa do sprzedaży wierzytelności w okresie rewolwingowym wynikającego 

z zawartej transakcji sekurytyzacji portfela samochodowego, w okresie 9 miesięcy 2013 roku Bank dokonał 

sprzedaży wierzytelności o wartości 247 681 tys. zł na rzecz spółki GNB Auto Plan sp. z o.o.    

14. INWESTYCJE W JEDNOSTKACH STOWARZYSZONYCH 

Wartość inwestycji Grupy Getin Noble Bank S.A. w jednostkach stowarzyszonych (tj. koszt nabycia skorygowany 

o udział w zmianie aktywów netto) na dzień 30 września 2013 roku prezentuje poniższa tabela: 

 

30.09.2013
(niezbadane)

31.12.2012

tys. zł tys. zł
Open Finance S.A. 352 583 386 075

Razem 352 583 386 075

Nazwa jednostki

 
 

01.01.2013-
30.09.2013
(niezbadane)

01.01.2012-
30.09.2012
(niezbadane)

tys. zł tys. zł
Stan na pocz ątek okresu 386 075 426 384
Nabycie/(zbycie) udziałów  (53 107)  (93 587)

Udział w  zysku/(stracie) 19 615 37 374

Otrzymane w ypłaty z zysku -  (7 155)

Stan na koniec okresu 352 583 363 016

Zmiana stanu inwestycji w  podmioty stow arzyszone
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Skrócone informacje dotyczące jednostki stowarzyszonej według stanu na dzień 30 września 2013 roku i za okres 

9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku zostały przedstawione poniżej: 

Warto ść 
aktyw ów

Warto ść 
zobow i ązań

Warto ść 
przychodów

Zysk
netto

% udziałów

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Open Finance S.A. 621 016 213 921 333 761 44 718 42,23%

Nazwa jednostki

 

Wartość godziwa inwestycji w spółkę Open Finance S.A., dla której istnieją opublikowane notowania rynkowe 

na dzień 30 września 2013 roku wynosiła 384 885 tys. zł. 

15. ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW 

30.09.2013
(niezbadane)

31.12.2012

tys. zł tys. zł
Zobow i ązania w obec podmiotów  gospodarczych 9 817 997 9 369 265
Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N 1 525 806 873 377

Depozyty terminow e 8 292 191 8 495 888

Zobow i ązania w obec jednostek bud żetow ych 2 842 543 1 915 527
Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N 1 029 785 1 129 977

Depozyty terminow e 1 812 758 785 550

Zobow i ązania w obec ludno ści 40 374 615 38 900 579
Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N 5 648 592 2 687 010

Depozyty terminow e 34 726 023 36 213 569

Razem 53 035 155 50 185 371
 
 

30.09.2013
(niezbadane)

31.12.2012

tys. zł tys. zł
Rachunki bieżące i depozyty O/N 8 204 183 4 690 364

Zobow iązania terminow e o okresie spłaty: 44 830 972 45 495 007

do 1 miesiąca 8 881 232 9 992 513

od 1 miesiąca do 3 miesięcy 14 281 995 16 816 408

pow yżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 10 045 377 9 073 786

pow yżej 6 miesięcy do 1 roku 4 756 517 5 097 190

od 1 roku  do 5 lat 5 183 738 2 812 884

pow yżej 5 lat 1 682 113 1 702 226

Razem 53 035 155 50 185 371

Struktura zobow i ązań wg okresu
od dnia bilansowego do terminu spłaty

 

16. REZERWY 

Rezerwa na 
restrukturyzacj ę

Rezerwa
na spraw y

sporne

Rezerwa na 
świadczenia 
emerytalne 
i podobne

Rezerwa na 
udzielone 

zobowi ązania
i gwarancje

Razem

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Stan rezerw  na 01.01.2013 2 355 4 235 12 356 1 714 20 66 0
Utw orzenie - - 3 980 1 401 5 381

Wykorzystanie (1 703) (1) (1 229) - (2 933)

Rozw iązanie (652) - (266) (1 286) (2 204)

Inne zw iększenia/ (zmniejszenia) - - 1 529 7 1 536

Stan rezerw  na 30.09.2013 - 4 234 16 370 1 836 22 440

(niezbadane)
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Rezerw a na 
restrukturyzacj ę

Rezerwa
na sprawy

sporne

Rezerwa na 
świadczenia 
emerytalne 
i podobne

Rezerwa na 
udzielone 

zobowi ązania
i gwarancje

Razem

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Stan rezerw  na 01.01.2012 23 695 4 242 9 887 1 625 39 44 9
Utw orzenie - - 2 928 3 740 6 668

Wykorzystanie (14 599) - (965) - (15 564)

Rozw iązanie (2 000) - (172) (3 581) (5 753)

Inne zw iększenia/ (zmniejszenia) - - (91) - (91)

Stan rezerw  na 30.09.2012 7 096 4 242 11 587 1 784 24 70 9

(niezbadane)

 

17. RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ 

W Grupie rachunkowość zabezpieczeń stosuje tylko Getin Noble Bank S.A., który dokonuje zabezpieczenia 

zmienności przepływów pieniężnych dla portfela kredytów hipotecznych indeksowanych do waluty CHF i EUR 

wydzielonym portfelem jednoznacznie określonych transakcji zabezpieczających CIRS float-to-fixed CHF/PLN 

i EUR/PLN oraz zabezpieczenia zmienności przepływów pieniężnych dla portfela depozytów w PLN wydzielonym 

z rzeczywistych transakcji CIRS portfelem jednoznacznie określonych transakcji zabezpieczających IRS fixed-to-

float. W trakcie okresu zabezpieczenia Bank dokonuje pomiarów efektywności powiązania zabezpieczającego. 

Zmiana wartości godziwej instrumentów zabezpieczających wykazywana jest w kapitale z aktualizacji wyceny 

w wielkości, w jakiej zabezpieczenie jest efektywne. Nieefektywna część zabezpieczenia ujmowana jest 

w rachunku zysków i strat.  

Część efektywna zgromadzona w kapitale z aktualizacji wyceny po dacie redesygnacji powiązania 

zabezpieczającego podlega stopniowej reklasyfikacji według opracowanego przez Bank harmonogramu 

do rachunku zysków i strat w okresie do wygaśnięcia pierwotnego portfela. Wartość efektywnej zmiany wartości 

godziwej instrumentów zabezpieczających zaprezentowana w kapitale z aktualizacji wyceny na dzień 

30 września 2013 roku wynosi -90 592 tys. zł. Przepływy pieniężne z tytułu pozycji zabezpieczanej będą 

realizowane w okresie od 1 października 2013 roku do 19 marca 2018 roku tj. do daty zapadalności najdłuższej 

transakcji CIRS.  

Poniżej przedstawiono zapadalność transakcji zabezpieczających CIRS (w wartości nominalnej) według stanu 

na dzień 30 września 2013 roku i 31 grudnia 2012 roku: 

Do 1 m-ca Powy żej
1 m-ca

do 3 m-cy

Powyżej
3 m-cy

do 1 roku

Powyżej
1 roku

do 5 lat

Razem

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Należności 176 035 474 555 3 368 682 8 203 837 12 223 109
Zobow iązania 172 500 486 815 3 622 500 8 465 704 12 747 519

30.09.2013
(niezbadane)

 
 

Do 1 m-ca Powy żej
1 m-ca

do 3 m-cy

Powyżej
3 m-cy

do 1 roku

Powyżej
1 roku

do 5 lat

Razem

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Należności - 962 100 3 817 662 9 433 100 14 212 862
Zobow iązania - 982 172 3 920 670 9 772 120 14 674 962

31.12.2012

 

Poniższa tabela prezentuje wartość godziwą instrumentów zabezpieczających w rachunkowości zabezpieczeń 

przepływów pieniężnych według stanu na dzień 30 września 2013 roku i 31 grudnia 2012 roku. Jako wartość 

godziwą instrumentu zabezpieczającego podano wartość wyceny bilansowej.  
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30.09.2013
(niezbadane)

31.12.2012

tys. zł tys. zł
CIRS - w ycena dodatnia 38 620 108 523

CIRS - w ycena ujemna (605 366) (637 785)

 

Zmiana wartości godziwej zabezpieczeń przepływów pieniężnych odnoszona na kapitał własny została 

przedstawiona poniżej: 

01.01.2013-
30.09.2013
(niezbadane)

01.01.2012-
30.09.2012
(niezbadane)

tys. zł tys. zł
Skumulow ane całkow ite dochody na pocz ątek okresu (brutto) (163 036) 38 602
Zyski/(straty) na instrumencie zabezpieczającym 25 742 1 276 159

Kw ota przeniesiona w  okresie z całkow itych dochodów  do rachunku zysków
i strat, w  tym:

25 452 (1 481 676)

przychody odsetkow e (248 191) (440 757)

zyski/(straty) z tytułu różnic kursow ych 273 643 (1 040 919)

Skumulow ane całkow ite dochody na koniec okresu (bru tto) (111 842) (166 915)
Efekt podatkow y 21 250 31 714
Skumulow ane całkow ite dochody na koniec okresu (net to) (90 592) (135 201)

Nieefektywna cz ęść zabezpieczenia przepływ ów  pieni ężnych 
rozpoznana w  rachunku zysków i strat

10 261 60 114

Wpływ  w okresie na całkow ite dochody (brutto) 51 194 (205 517)
Podatek odroczony z tytułu zabezpieczenia przepływ ó w pieni ężnych (9 727) 39 048
Wpływ  w okresie na całkow ite dochody (netto) 41 467 (166 469)

Całkow ite dochody z tytułu
zabezpieczenia przepływ ów  pieni ężnych

 

Począwszy od czerwca 2013 roku Getin Noble Bank S.A. stosuje rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej.  

Bank stosuje dynamiczną strategię zabezpieczeń, w ramach której comiesięcznie ustanawia pozycję 

zabezpieczaną jako część portfela depozytów o stałym oprocentowaniu w PLN. 

Instrumentem zabezpieczającym jest część lub całość przepływów pieniężnych z tytułu zawartych przez Bank 

transakcji IRS. Część transakcji IRS stanowiąca instrument zabezpieczający jest ustalana comiesięcznie według 

stanu na koniec poprzedniego miesiąca, zgodnie z przyjętą przez Bank metodologią w tym zakresie. 

Wartość godziwa transakcji IRS wyznaczonych na instrumenty zabezpieczające w ramach zabezpieczeń wartości 

godziwej depozytów złotowych o stałym oprocentowaniu przed ryzykiem stopy procentowej na dzień 30 września 

2013 roku została zaprezentowana w poniższej tabeli: 

30.09.2013
(niezbadane)

tys. zł
Wartość godziw a transakcji IRS stanow iących instrumenty zabezpieczające w  ramach 
zabezpieczeń w artości godziw ej depozytów  od klientów  indyw idualnych przed ryzykiem stopy 
procentow ej 

652

 

W trakcie okresu sprawozdawczego Bank rozpoznał następujące kwoty z tytułu zmiany wartości godziwej 

instrumentu zabezpieczającego oraz pozycji zabezpieczanej: 
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(niezbadane)
Na instrumencie 

zabezpieczaj ącym
Na pozycj i zabezpieczanej  zwi ązane

z zabezpieczanym ryzykiem

tys. zł tys. zł

Zyski - 3 913

Straty 3 976 -

01.01.2013 - 30.09.2013

 

18. SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNO ŚCI 

W działalności Grupy nie występują istotne zjawiska podlegające wahaniom sezonowym lub mające charakter 

cykliczny, zatem przedstawione wyniki Grupy nie odnotowują istotnych wahań w trakcie roku. 

19. EMISJE, WYKUPY I SPŁATY PAPIERÓW WARTO ŚCIOWYCH 

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2013 roku miały miejsce następujące wykupy i emisje obligacji 

przez Getin Noble Bank S.A.: 

Warto ść 
nominalna

tys. zł
Obligacje Getin Noble Bank Transza 07/2012 2012-03-16 2013-03-15 200 20 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 20/2012 2012-10-18 2013-01-18 400 40 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 21/2012 2012-11-20 2013-02-20 1 000 100 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 22/2013 2012-11-22 2013-02-20 800 80 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 23/2013 2012-12-04 2013-03-05 950 95 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 24/2013 2012-12-14 2013-03-15 500 50 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 1/2013 2013-01-18 2013-04-18 500 50 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 2/2013 2013-01-29 2013-04-30 450 45 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 3/2013 2013-02-04 2013-05-08 750 75 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 4/2013 2013-02-12 2013-05-14 1 290 129 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 5/2013 2013-02-20 2013-05-22 750 75 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 6/2013 2013-02-20 2013-05-22 900 90 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 7/2013 2013-03-05 2013-06-05 750 75 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 8/2013 2013-03-05 2013-06-05 350 35 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 9/2013 2013-03-15 2013-06-14 750 75 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 10/2013 2013-03-26 2013-06-26 150 15 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 14/2013 2013-04-12 2013-07-12 450 45 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 15/2013 2013-04-18 2013-07-18 150 15 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 16/2012 2013-04-30 2013-07-30 350 35 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 22/2013 2013-05-14 2013-08-14 650 65 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 25/2013 2013-05-22 2013-08-22 400 40 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 27/2013 2013-05-22 2013-08-22 500 50 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 28/2013 2013-06-05 2013-09-05 650 65 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 30/2013 2013-06-14 2013-09-13 400 40 000

14 040 1 404 000

Rodzaje wykupionych papierów
Data

emisji
Data

wykupu
Liczba 

papierów

Razem w ykupione obligacje

 
Warto ść 

nominalna
tys. zł

Obligacje Getin Noble Bank Transza PP2-VII 2013-02-28 2020-02-28 75 000 75 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza PP2-VIII 2013-03-28 2020-03-30 69 356 69 356

Obligacje Getin Noble Bank Transza PP2-IX 2013-04-26 2020-04-27 45 009 45 009

Obligacje Getin Noble Bank Transza PP3-I 2013-06-05 2020-06-05 42 694 42 694

Obligacje Getin Noble Bank Transza PP3-II 2013-07-10 2020-07-10 148 576 148 576

Obligacje Getin Noble Bank Transza PP3-III 2013-08-28 2020-08-28 50 000 50 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza PP3-IV 2013-08-28 2020-08-28 15 000 15 000

445 635 445 635

Rodzaje w yemitow anych papierów
Data

emisji
Data

wykupu
Liczba 

papierów

Razem obligacje podporz ądkowane
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Warto ść 
nominalna

tys. zł
Obligacje Getin Noble Bank Transza 01/2013 2013-01-18 2013-04-18 500 50 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 02/2013 2013-01-29 2013-04-30 450 45 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 03/2013 2013-02-04 2013-05-08 750 75 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 04/2013 2013-02-12 2013-05-14 1 290 129 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 05/2013 2013-02-20 2013-05-22 750 75 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 06/2013 2013-02-20 2013-05-22 900 90 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 07/2013 2013-03-05 2013-06-05 750 75 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 08/2013 2013-03-05 2013-06-05 350 35 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 09/2013 2013-03-15 2013-06-14 750 75 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 10/2013 2013-03-26 2013-06-26 150 15 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 11/2013 2013-03-28 2016-03-29 30 15 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 12/2013 2013-04-09 2015-04-07 70 35 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 13/2013 2013-04-12 2013-10-14 300 30 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 14/2013 2013-04-12 2013-07-12 450 45 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 15/2013 2013-04-18 2013-07-18 150 15 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 16/2013 2013-04-30 2013-07-30 350 35 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 17/2013 2013-04-30 2013-10-30 300 30 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 18/2013 2013-05-08 2013-11-08 750 75 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 19/2013 2013-05-10 2015-05-11 150 15 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 20/2013 2013-05-10 2015-05-11 80 8 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 21/2013 2013-05-14 2013-11-14 700 70 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 22/2013 2013-05-14 2013-08-14 650 65 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 23/2013 2013-05-15 2016-05-16 80 40 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 24/2013 2013-05-22 2013-11-22 800 80 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 25/2013 2013-05-22 2013-08-22 400 40 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 26/2013 2013-05-22 2013-11-22 200 20 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 27/2013 2013-05-22 2013-08-22 500 50 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 28/2013 2013-06-05 2013-09-05 650 65 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 29/2013 2013-06-05 2013-12-05 850 85 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 30/2013 2013-06-14 2013-09-13 400 40 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 31/2013 2013-06-14 2013-12-13 350 35 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 32/2013 2013-06-20 2016-06-14 70 7 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 33/2013 2013-06-26 2013-10-14 150 15 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 34/2013 2013-07-12 2013-10-11 450 45 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 35/2013 2013-07-18 2013-10-30 150 15 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 36/2013 2013-07-30 2013-10-30 400 40 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 37/2013 2013-08-14 2013-11-14 550 55 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 38/2013 2013-08-22 2013-11-29 400 40 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 39/2013 2013-09-05 2013-12-05 500 50 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 40/2013 2013-09-13 2013-12-05 100 10 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 41/2013 2013-09-13 2013-12-20 600 60 000

18 220 1 894 000
463 855 2 339 635

Rodzaje w yemitow anych papierów
Data

emisji
Data

wykupu
Liczba 

papierów

Razem obligacje
Razem pozostałe obligacje

 

W dniu 26 marca 2013 roku Rada Nadzorcza Getin Noble Banku S.A. zatwierdziła uchwalony przez Zarząd 

Banku nowy Publiczny Program Emisji Obligacji ("Program"), w ramach którego  emitowane są obligacje (będące 

zdematerializowanymi papierami wartościowymi na okaziciela) w wielu seriach do maksymalnej kwoty 750 mln zł.  

Obligacje te są wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

W okresie 9 miesięcy 2013 roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na zaliczenie do funduszy 

własnych środków pieniężnych w wysokości 486 251 tys. zł pozyskanych przez Getin Noble Bank S.A. z tytułu 

emisji obligacji podporządkowanych serii PP2-V, PP2-VII, PP2-VIII, PP2-IX, PP3-I, PP3-II, PP3-III i PP3-IV. 



GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A. 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe  
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku 

(dane w tys. zł)            

 

37 
Noty śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 7 do 44 stanowią jego 

integralną część. 

20. DYWIDENDY WYPŁACONE I ZAPROPONOWANE DO WYPŁATY 

W okresie sprawozdawczym jednostka dominująca nie wypłaciła ani nie zaproponowała do wypłaty dywidendy. 

W dniu 12 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Getin Noble Banku S.A. podjęło 

decyzję o przeznaczeniu zysku Banku za 2012 rok w wysokości 310 957 tys. zł w całości na pokrycie 

niepodzielonej straty netto Getin Noble Banku S.A. z lat ubiegłych wynikającej ze straty z działalności w latach 

poprzednich Get Banku S.A. 

21. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE 

Bank posiada zobowiązania do udzielenia kredytów. Na zobowiązania te składają się zatwierdzone a nie 

uruchomione w pełni kredyty, niewykorzystane limity na kartach kredytowych oraz limity zadłużenia w rachunku 

bieżącym. Bank wystawia gwarancje i akredytywy, które stanowią zabezpieczenie wywiązania się klientów Banku 

ze swoich zobowiązań wobec podmiotów trzecich. Z tytułu udzielonych zobowiązań warunkowych Bank pobiera 

prowizje, które są rozliczane zgodnie z charakterystyką danego instrumentu. 

Na zobowiązania warunkowe dotyczące finansowania obarczone ryzykiem wystąpienia straty z tytułu utraty 

wartości aktywów tworzone są rezerwy. Jeśli na dzień bilansowy w odniesieniu do zobowiązań warunkowych 

istnieją obiektywne dowody utraty wartości aktywów, Bank tworzy rezerwę równą różnicy pomiędzy statystycznie 

oszacowaną częścią zaangażowania pozabilansowego (ekwiwalent bilansowy bieżących pozycji 

pozabilansowych) i wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych. Wobec pozabilansowej 

formy zobowiązania warunkowego wartość wyliczonej rezerwy nie obniża wartości bilansowej aktywów i jest 

ujmowana w bilansie Banku w pozycji „Rezerwy” oraz w rachunku zysków i strat.  

30.09.2013
(niezbadane)

31.12.2012

tys. zł tys. zł
Zobow i ązania w arunkowe udzielone 3 606 241 3 638 589

f inansow e 3 482 871 3 366 992

gw arancyjne 123 370 271 597

Zobow i ązania w arunkowe otrzymane 561 712 360 790
f inansow e 245 407 102 205

gw arancyjne 316 305 258 585

Zobow i ązania zw i ązane z realizacj ą operacji kupna/sprzeda ży 38 813 440 39 689 690
Pozostałe pozycje pozabilansowe 20 014 659 16 982 026
Razem 62 996 052 60 671 095

 
 

30.09.2013
(niezbadane)

31.12.2012

tys. zł tys. zł
Udzielone zobow i ązania finansowe 3 482 871 3 366 992

na rzecz podmiotów  finansow ych 1 524 157 1 261 078

na rzecz podmiotów  niefinansow ych 1 698 186 1 829 919

na rzecz budżetu 260 528 275 995

Udzielone zobow i ązania gwarancyjne 123 370 271 597
na rzecz podmiotów  finansow ych 11 429 1 320

na rzecz podmiotów  niefinansow ych 110 853 35 543

na rzecz budżetu 1 088 234 734
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22. WARTOŚĆ GODZIWA AKTYWÓW I ZOBOWI ĄZAŃ FINANSOWYCH 

Wartość godziwa to cena, którą otrzymano by za sprzedaż składnika aktywów lub zapłacono by za przeniesienie 

zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach między uczestnikami rynku na dzień 

wyceny. 

Dla wielu instrumentów finansowych wartości rynkowe są niedostępne, stąd wartości godziwe zostały 

oszacowane przy zastosowaniu szeregu technik wyceny. Do wyceny wartości godziwej aktywów i zobowiązań 

finansowych zastosowano model oparty na szacowaniach wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych 

poprzez zdyskontowanie przepływów pieniężnych przy zastosowaniu rynkowych stóp procentowych. 

W przypadku pewnych grup aktywów i zobowiązań finansowych, ze względu na brak oczekiwanych istotnych 

różnic pomiędzy wartością bilansową a godziwą, wynikający z charakterystyki tych grup przyjęto, że wartość 

bilansowa jest  zgodna z ich wartością godziwą.  

Główne metody i założenia wykorzystywane podczas szacowania wartości godziwej aktywów i zobowiązań 

finansowych, które w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej nie są prezentowane w wartości 

godziwej są następujące: 

Kasa, środki w Banku Centralnym 

Z uwagi na krótkoterminowy charakter tych aktywów przyjęto, że wartość bilansowa jest zgodna z wartością 

godziwą. 

Należności od banków i instytucji finansowych 

Na należności od banków składają się przede wszystkim lokaty zawarte na rynku międzybankowym oraz 

zabezpieczenia transakcji na instrumentach pochodnych (CIRS). Lokaty złożone na rynku międzybankowym 

o  stałym oprocentowaniu stanowią lokaty krótkoterminowe. Z tego powodu przyjęto, że wartość godziwa 

należności od banków jest równa ich wartości księgowej. 

Kredyty i  pożyczki udzielone klientom oraz należności leasingowe 

Wartość godziwa została wyliczona dla kredytów z ustalonym harmonogramem płatności. Dla umów, gdzie takie 

płatności nie zostały określone (np. kredyty w rachunku bieżącym) przyjmuje się, że wartość godziwa jest równa 

wartości bilansowej. Analogiczne założenie przyjęto dla płatności już zapadłych oraz umów z grupy z utratą 

wartości.  

W celu wyliczenia wartości godziwej, na podstawie informacji zapisanych w systemach transakcyjnych, dla każdej 

umowy identyfikowany jest harmonogram przepływów kapitałowo-odsetkowych, które są grupowane według 

rodzaju oprocentowania, terminu uruchomienia, rodzaju produktu oraz waluty, w jakiej jest prowadzona umowa. 

Tak ustalone przepływy pieniężne zostały zdyskontowane za pomocą stóp uwzględniających bieżące marże dla 

danego typu produktu. W przypadku kredytów walutowych, dla których nie ma odpowiedniej próby uruchomień 

w rozpatrywanym okresie, przyjęto marżę analogiczną jak dla euro odniesioną do LIBOR 3M waluty. Porównanie 

sumy zdyskontowanych w/w stopą przepływów pieniężnych przypisanych do danej umowy z jej wartością 

księgową pozwala określić różnicę pomiędzy wartością godziwą a wartością bilansową. Identyfikacja właściwej do 

dyskontowania danego przepływu stopy odbywa się na podstawie waluty umowy, produktu oraz daty przepływu. 

Zobowiązania wobec banków i instytucji finansowych 

Przyjmuje się, że wartością godziwą depozytów innych banków i kredytów zaciągniętych na rynku 

międzybankowym o zmiennym oprocentowaniu jest ich wartość bilansowa.  
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Zobowiązania wobec klientów 

Wartość godziwa została wyliczona dla depozytów o stałej stopie z ustalonym terminem płatności. Dla depozytów 

bieżących przyjmuje się, że ich wartość godziwa jest równa wartości księgowej. W celu wyliczenia wartości 

godziwej na podstawie danych pochodzących z systemów transakcyjnych wyznaczane są przyszłe przepływy 

kapitałowe i odsetkowe, które pogrupowane zostają według waluty, okresu pierwotnego depozytu, rodzaju 

produktu i daty przepływu. Tak wyliczone przepływy są dyskontowane stopą procentową zbudowaną jako suma 

stopy rynkowej z krzywej rentowności dla danej waluty i terminu zakończenia lokaty oraz marży uzyskiwanej na 

depozytach uruchamianych w ostatnim miesiącu okresu rozliczeniowego. Wyliczenie marży odbywa się poprzez 

porównanie oprocentowania depozytów udzielonych w ostatnim miesiącu z oprocentowaniem rynkowym. Okres 

dyskontowania jest wyznaczony jako różnica pomiędzy datą zakończenia depozytu (z przyjętą dokładnością do 

miesiąca kalendarzowego) oraz datą, na którą prezentowane jest sprawozdanie. Wyliczona w ten sposób wartość 

zdyskontowana porównywana jest z wartością bilansową, w efekcie czego otrzymujemy różnicę pomiędzy 

wartością bilansową a godziwą dla przyjętego do wyliczeń portfela umów. 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 

Przyjęto, że wartością godziwą wyemitowanych obligacji nienotowanych na aktywnym rynku jest ich wartość 

bilansowa. Wartość godziwą dłużnych papierów wartościowych notowanych na rynku obligacji Catalyst 

oszacowano na podstawie kwotowań rynkowych. 

Z uwagi na fakt, iż dla większości aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według zamortyzowanego 

kosztu (innych niż opisane szczegółowo powyżej) z wykorzystaniem efektywnej stopy procentowej okres 

najbliższego przeszacowania nie przekracza 3 miesięcy, wartość bilansowa tych pozycji nie różni się istotnie 

od ich wartości godziwej. 

Poniżej znajduje się podsumowanie wartości bilansowych i godziwych dla aktywów i zobowiązań finansowych:  

Warto ść
księgowa

Warto ść
godziwa

tys. zł tys. zł
AKTYWA:
Kasa, środki w  Banku Centralnym 2 219 672 2 219 672

Należności od banków  i instytucji f inansow ych 2 105 075 2 105 075

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 45 493 058 45 454 330

Należności z tytułu leasingu f inansow ego 2 314 066 2 326 321

ZOBOWIĄZANIA:
Zobow iązania w obec banków  i instytucji f inansow ych 2 697 706 2 697 706

Zobow iązania w obec klientów 53 035 155 53 292 369

Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów  w artościow ych 3 093 054 3 106 191

Na dzie ń 30.09.2013
(niezbadane)

 

Warto ść 
księgowa

Warto ść
godziwa

tys. zł tys. zł
AKTYWA:
Kasa, środki w  Banku Centralnym 2 906 944 2 906 944

Należności od banków  i instytucji f inansow ych 2 104 758 2 104 758

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 42 393 501 41 475 681

Należności z tytułu leasingu f inansow ego 1 834 441 1 859 355

ZOBOWIĄZANIA:
Zobow iązania w obec banków  i instytucji f inansow ych 794 937 794 937

Zobow iązania w obec klientów 50 185 371 50 348 008

Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów  w artościow ych 1 965 968 1 965 968

Na dzie ń 31.12.2012

 



GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A. 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe  
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku 

(dane w tys. zł)            

 

40 
Noty śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 7 do 44 stanowią jego 

integralną część. 

Grupa dokonuje klasyfikacji poszczególnych składników aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych 

i prezentowanych w sprawozdaniu finansowym w wartości godziwej przy zastosowaniu następującej hierarchii: 

Poziom 1 

Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane na podstawie kwotowań rynkowych dostępnych na aktywnych 

rynkach dla identycznych instrumentów. 

Poziom 2 

Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane przy zastosowaniu technik wyceny opartych o bezpośrednio 

zaobserwowane kwotowania rynkowe lub inne informacje bazujące na kwotowaniach rynkowych. 

Poziom 3 

Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane przy zastosowaniu technik wyceny na podstawie kwotowań 

rynkowych, które nie mogą być bezpośrednio zaobserwowane. 

Poniżej przedstawiono wartość bilansową instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej 

w podziale na 3 poziomy hierarchii według stanu na dzień 30 września 2013 roku i 31 grudnia 2012 roku: 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Razem

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
AKTYWA:
Aktyw a f inansow e przeznaczone do obrotu 570 2 136 9 847 12 553
Pochodne instrumenty f inansow e - 132 421 - 132 421
Instrumenty f inansow e dostępne do sprzedaży 4 561 101 5 754 456 117 917 10 433 474
ZOBOWIĄZANIA:
Pochodne instrumenty f inansow e - 650 116 - 650 116

Na dzie ń 30.09.2013
(niezbadane)

 
 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Razem
tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

AKTYWA:
Aktyw a f inansow e przeznaczone do obrotu 1 617 - 14 498 16 115
Pochodne instrumenty finansow e - 182 128 - 182 128
Instrumenty finansow e dostępne do sprzedaży 7 019 191 - 180 601 7 199 792
ZOBOWIĄZANIA:
Pochodne instrumenty finansow e - 658 019 - 658 019

Na dzie ń 31.12.2012

 

W okresie 9 miesięcy 2013 roku ani w 2012 roku nie miały miejsca przesunięcia między poziomem 1 a poziomem 

2 hierarchii wartości godziwej, ani też żaden z instrumentów nie został przesunięty z poziomu 1 lub poziomu 2 

do poziomu 3 hierarchii wartości godziwej. 

23. WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNO ŚCI 

Na dzień 30 września 2013 roku oraz 31 grudnia 2012 roku kalkulacji współczynnika wypłacalności i funduszy 

własnych stanowiących podstawę wyliczenia współczynnika, dokonano w oparciu o następujące przepisy: 

• Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2002 roku Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), 

• Uchwała nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zakresu 

i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, 

• Uchwała nr 325/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie innych 

pomniejszeń funduszy podstawowych, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy 

podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających, ich wysokości, 

zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy uzupełniających banku, pomniejszeń funduszy 
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uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy uzupełniających banku; 

oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczania funduszy własnych, 

• Uchwała nr 208/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych 

zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji 

zaangażowań i limitu dużych zaangażowań. 

30.09.2013
(niezbadane)

31.12.2012
(przekształcone

niezbadane)

tys. zł tys. zł
Fundusze podstawowe (Tier 1) 4 408 518 4 332 457

Kapitał podstaw ow y 2 650 143 2 650 143

Kapitał zapasow y 2 050 620 2 090 186

Skupione akcje w łasne (118 611) -

Niepodzielony w ynik z lat ubiegłych 48 689 -

Pozostałe kapitały rezerw ow e 40 881 37 493

Kapitały akcjonariuszy niekontrolujących 3 343 2 978

Wynik bieżącego okresu w  części zw eryfikow anej przez biegłego rew identa 162 334 230 330

Pomniejszenia: (428 881) (678 673)
Wartości niematerialne (195 207) (124 426)

Niezrealizow ane straty na instrumentach f inansow ych dostępnych do sprzedaży (57 235) (205)

Niepodzielony w ynik z lat ubiegłych - (361 005)

Zaangażow anie kapitałow e w  jednostki f inansow e (176 291) (193 037)

Różnice kursow e z przeliczenia jednostek zagranicznych (148) -

Fundusze uzupełniaj ące (Tier 2) 1 476 506 1 005 718
Zobow iązania podporządkow ane zaliczone do funduszy uzupełniających 1 651 869 1 186 981

Niezrealizow ane zyski na instrumentach f inansow ych dostępnych do sprzedaży 929 11 775

Pomniejszenia: (176 292) (193 038)
Zaangażow anie kapitałow e w  jednostki f inansow e (176 292) (193 038)

Kapitał krótkoterm inowy (Tier 3) 17 947 6 129
RAZEM FUNDUSZE WŁASNE 5 902 971 5 344 304

Wymogi kapitałowe
Ryzyko kredytow e 3 460 028 3 263 310

Ryzyko kredytow e kontrahenta 977 1 326

Ryzyko operacyjne 275 860 258 329

Ryzyko ogólne stóp procentow ych 610 326

Pozostałe ryzyka 22 815 4 477

CAŁKOWITY WYMÓG KAPITAŁOWY 3 760 290 3 527 768

WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNO ŚCI 12,6% 12,1%
 

Ryzyko koncentracji oraz wymóg kapitałowy wyliczany na pokrycie tego ryzyka kalkulowane są w oparciu 

o zapisy wyżej wymienionych uchwał. Zarówno na dzień 30 września 2013 roku oraz 31 grudnia 2012 roku 

w portfelu Grupy nie było należności, które kwalifikowałyby się jako należności przekraczające limity koncentracji, 

w związku z tym ryzyko koncentracji oceniane jest przez Grupę jako nieistotne. 
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24. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNO ŚCI 

W ramach Grupy istnieją następujące sprawozdawcze segmenty operacyjne: 

• Bankowość 

Przedmiotem działalności w tym segmencie jest świadczenie usług bankowych oraz prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie: przyjmowania wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem 

oznaczonego terminu, prowadzenie rachunków tych wkładów, prowadzenie innych rachunków bankowych, 

udzielanie kredytów, udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie 

akredytyw, emitowanie bankowych papierów wartościowych, przeprowadzanie bankowych rozliczeń 

pieniężnych, udzielanie pożyczek pieniężnych, operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których 

przedmiotem są warranty, wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu, terminowe 

operacje finansowe, nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych, przechowywanie przedmiotów 

i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, prowadzenie skupu i sprzedaży wartości 

dewizowych, udzielanie i potwierdzanie poręczeń, wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją 

papierów wartościowych, pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie 

dewizowym. Grupa prowadzi działalność w danym segmencie na terenie całego kraju, świadczy usługi private 

banking – rachunki bieżące dla klientów indywidualnych, rachunki oszczędnościowe, depozyty, kredyty 

konsumpcyjne i hipoteczne, lokaty terminowe, zarówno w złotych jak i walutach obcych. 

W tym segmencie ujmowana jest także działalność leasingowa obejmująca leasing pojazdów, maszyn 

i urządzeń oraz zarządzanie flotą pojazdów służbowych, a także usługi concierge. 

Przychody segmentu obejmują wszelkie przychody rozpoznane przez Getin Noble Bank S.A., BPI Bank 

Polskich Inwestycji S.A., Grupę Getin Leasing S.A., Noble Concierge sp. z o.o. i GNB Auto Plan sp. z o.o. 

oraz Green FIZAN. Aktywa segmentu obejmują aktywa Getin Noble Banku S.A., BPI Banku Polskich 

Inwestycji S.A., Grupy Getin Leasing S.A., Noble Concierge sp. z o.o. i GNB Auto Plan sp. z o.o. oraz Green 

FIZAN. 

• Pośrednictwo finansowe 

Przedmiotem działalności Grupy w tym obszarze jest świadczenie usług z zakresu pośrednictwa finansowego 

- kredytowego, oszczędnościowego, inwestycyjnego, a także finansów osobistych obejmujące informacje 

prawne, porady ekspertów, zestawienia ofert bankowych.  

W ramach tego segmentu Grupa prowadzi również działalność maklerską związaną z rynkiem papierów 

wartościowych i towarów giełdowych, świadczy usługi w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz 

finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącym transakcji w zakresie 

instrumentów finansowych. 

Przychody segmentu obejmują wszelkie przychody rozpoznane przez spółkę Noble Securities S.A. 

W przychodach segmentu pośrednictwa finansowego prezentowany jest także udział w zysku jednostki 

stowarzyszonej Open Finance S.A. Aktywa segmentu obejmują aktywa spółki Noble Securities S.A. 

• Zarządzanie funduszami i aktywami 

Przedmiotem tej działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego 

proponowania jednostek uczestnictwa, doradztwo inwestycyjne, zarządzanie portfelami inwestycyjnymi, 

tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi oraz świadczenie usług wynajmu oraz zarządzania 

nieruchomościami. 
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Przychody segmentu obejmują przychody rozpoznane przez Noble Funds TFI S.A. i Sax 

Development sp. z o.o. Aktywa segmentu obejmują aktywa wykazywane przez Noble Funds TFI S.A. i Sax 

Development sp. z o.o. 

Żaden z segmentów operacyjnych Grupy nie został połączony z innym segmentem w celu stworzenia 

powyższych sprawozdawczych segmentów operacyjnych. 

Zarząd monitoruje oddzielnie wyniki operacyjne segmentów w celu podejmowania decyzji dotyczących alokacji 

zasobów, oceny skutków tej alokacji oraz wyników działalności. Podstawą oceny wyników działalności jest zysk 

lub strata brutto. Podatek dochodowy jest monitorowany na poziomie poszczególnych spółek Grupy. 

Ceny transakcyjne stosowane przy transakcjach pomiędzy segmentami operacyjnymi są ustalane na zasadach 

rynkowych podobnie jak przy transakcjach ze stronami niepowiązanymi.  

Bankowo ść 1) Pośrednictwo 
finansowe

Zarządzanie 
aktywami i 
funduszami

Korekty Razem

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Przychody
zewnętrzne 3 557 499 30 029 41 180 (30 255) 3 598 453

wewnętrzne 243 629 11 750 1 864 (257 243) -               

Przychody segmentu ogółem 3 801 128 41 779 43 044 (287 498) 2) 3 598 453
Zysk brutto

zewnętrzne 298 322 47 248 21 260 (53 925) 312 905

wewnętrzne 13 907 (15 841) (2 428) 4 362 -               

Zysk / (strata) segmentu 312 229 31 407 18 832 (49 563) 3) 312 905
Aktywa segmentu na dzie ń 30.09.2013 67 678 400 315 405 142 369 (3 225 787) 4) 64 910 387

01.01.2013 - 30.09.2013
(niezbadane)

 

1) Przychody w segmencie bankowości zawierają przychody z tytułu odsetek w wysokości 3 013 972 tys. zł, 

a w zysku brutto ujęte są dodatkowo koszty z tytułu odsetek w wysokości 2 178 497 tys. zł. 

2) Przychody prezentowane w segmentach nie zawierają korekt i wyłączeń konsolidacyjnych. 

3) Zysk brutto prezentowany w segmentach nie zawiera korekt i wyłączeń konsolidacyjnych.  

4) Aktywa prezentowane w segmentach nie zawierają korekt i wyłączeń konsolidacyjnych. 

 
Bankowo ść 1) Pośrednictwo 

finansowe
Zarządzanie 
aktyw ami i 
funduszami

Korekty Razem

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Przychody
zewnętrzne 4 279 676 27 674 28 051 (4 523) 4 330 878

wewnętrzne 126 119 21 335 955 (148 409) -               

Przychody segmentu ogółem 4 405 795 49 009 29 006 (152 932) 2) 4 330 878
Zysk brutto

zewnętrzne 294 163 13 819 14 738 38 958 361 679

wewnętrzne 15 837 43 832 (1 840) (57 829) -               

Zysk / (strata) segmentu 310 000 57 651 12 898 (18 871) 3) 361 679
Aktywa segmentu na dzie ń 31.12.2012 61 250 262 255 316 164 508 (2 863 943) 4) 58 806 143

01.01.2012 - 30.09.2012
(przekształcone

niezbadane)

 

1) Przychody w segmencie bankowości zawierają przychody z tytułu odsetek w wysokości 3 282 477 tys. zł, 

a w zysku brutto ujęte są dodatkowo koszty z tytułu odsetek w wysokości 2 358 922 tys. zł. 

2) Przychody prezentowane w segmentach nie zawierają korekt i wyłączeń konsolidacyjnych. 

3) Zysk brutto prezentowany w segmentach nie zawiera korekt i wyłączeń konsolidacyjnych. 

4) Aktywa prezentowane w segmentach nie zawierają korekt i wyłączeń konsolidacyjnych. 
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25. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWI ĄZANYMI 

Przez podmioty powiązane Grupa Getin Noble Bank S.A. rozumie spółki stowarzyszone Grupy i ich jednostki 

podporządkowane oraz jednostki powiązane przez podmiot dominujący najwyższego szczebla – dr Leszka 

Czarneckiego. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe Getin Noble Banku S.A. oraz 

sprawozdania finansowe jednostek zależnych wymienionych w nocie II 1.2. Transakcje zawierane przez jednostki 

wchodzące w skład Grupy były realizowane na warunkach nie różniących się istotnie od warunków rynkowych. 

Wszelkie transakcje, za wyjątkiem opisanych poniżej umów, wynikały z bieżącej działalności. 

W Grupie funkcjonują programy motywacyjne dla kadry Banku oraz jego spółek zależnych, których szczegółowe 

warunki zostały opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Getin Noble 

Banku S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku. 

W trzecim kwartale 2013 roku Bank dokonał rozliczenia świadczeń członków Rady Nadzorczej dotyczących  

I transzy oraz świadczeń wszystkich uczestników w ramach II transzy Programu Opcji Menedżerskich 

funkcjonującego w Getin Noble Banku S.A. W ramach realizacji  programu Bank zawarł umowy sprzedaży akcji 

własnych, w wyniku których uczestnicy programu nabyli 5 176 671 akcji własnych Banku po cenie 1,00 zł za 

akcję. Transakcja miała miejsce poza rynkiem regulowanym. Dodatkowo wycena zrealizowanych opcji programu 

w wysokości 6 212 tys. zł została przeniesiona z zobowiązań i ujęta jako zwiększenie kapitału Banku. 

Z tytułu wyceny niezrealizowanej III transzy Programu Opcji menedżerskich na dzień  30 września 2013 roku 

Grupa rozpoznała zobowiązanie w wysokości 3 950 tys. zł. Z tytułu wyceny opcji kupna oraz opcji sprzedaży akcji 

Noble Securities S.A. na dzień 30 września 2013 roku Grupa ujęła zobowiązanie w wysokości 1 296 tys. zł. 

26. ZDARZENIA NASTĘPUJĄCE PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 

Po dniu 30 września 2013 roku nie wystąpiły zdarzenia nieujęte w niniejszym sprawozdaniu, a mogące 

w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. 
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III. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSO WE  

1. ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
 

01.07.2013-
30.09.2013
(niezbadane)

01.01.2013-
30.09.2013
(niezbadane)

01.07.2012-
30.09.2012

(przekształcone

niezbadane)

01.01.2012-
30.09.2012

(przekształcone 

niezbadane)

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

DZIAŁALNO ŚĆ KONTYNUOWANA

Przychody z tytułu odsetek 880 810 2 820 437 1 076 758 3 174 514

Koszty z tytułu odsetek (615 755) (1 998 046) (774 071) (2 265 537)

Wynik z tytułu odsetek 265 055 822 391 302 687 908 977

Przychody z tytułu prow izji i opłat 187 352 516 926 213 561 749 371

Koszty z tytułu prow izji i opłat (47 658) (143 443) (38 080) (172 240)

Wynik z tytułu prow izji i opłat 139 694 373 483 175 481 577 131

Przychody z tytułu dyw idend - 19 160 7 163 41 607

Wynik na instrumentach f inansow ych w ycenianych do w artości 
godziw ej przez w ynik f inansow y

(233) 1 414 (31 445) (66 646)

Wynik na pozostałych instrumentach finansow ych (111) 77 514 29 062 110 391

Wynik z pozycji w ymiany 13 963 45 743 18 785 68 766

Inne przychody operacyjne 28 491 97 815 19 080 51 600

Inne koszty operacyjne (28 997) (97 544) (21 296) (61 287)

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 13 113 144 102 21 349 144 431

Ogólne koszty administracyjne (199 335) (585 921) (186 476) (579 422)

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty w artości aktyw ów  finansow ych
i rezerw y na zobow iązania pozabilansow e

(123 949) (449 323) (262 722) (743 240)

Wynik z działalno ści operacyjnej 94 578 304 732 50 319 307 877

Zysk brutto 94 578 304 732 50 319 307 877

Podatek dochodow y (11 585) (48 938) 3 241 (44 956)

Zysk netto 82 993 255 794 53 560 262 921

Nota

 
Szczegóły przekształceń danych porównawczych za 2012 rok zostały zaprezentowane w nocie IV 1.1. Zmiany stosowanych 

zasad rachunkowości – dane porównywalne. 
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2. ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DO CHODÓW 

01.04.2013-
30.09.2013
(niezbadane)

01.01.2013-
30.09.2013
(niezbadane)

01.04.2012-
30.09.2012

(przekształcone

niezbadane)

01.01.2012-
30.09.2012

(przekształcone

niezbadane)

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Zysk netto za okres 82 993 255 794 53 560 262 921

Pozycje, które nie zostan ą przeklasyfikowane na zyski lub straty - - - -

Pozycje, które zostan ą przeklasyfikowane na zyski lub straty,
w  tym:

32 492 (26 539) (33 032) (156 273)

Wycena aktyw ów  f inansow ych dostępnych do sprzedaży 3 701 (83 958) (2 851) 12 588

Efekt rachunkow ości zabezpieczeń przepływ ów  pieniężnych 36 413 51 194 (37 928) (205 517)

Podatek dochodow y dotyczący pozycji, które zostaną
przeklasyf ikow ane na zyski lub straty

(7 622) 6 225 7 747 36 656

Inne całkow ite dochody netto 32 492 (26 539) (33 032) (156 273)

Całkow ite dochody za okres 115 485 229 255 20 528 106 648
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3. ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINAN SOWEJ 
 

30.09.2013
(niezbadane)

31.12.2012
(przekształcone

niezbadane)

tys. zł tys. zł
AKTYWA
Kasa, środki w Banku Centralnym 2 219 668 2 906 940
Należności od banków i instytucji finansowych 1 732 189 1 966 330
Pochodne instrumenty finansowe 127 791 178 350
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 48 213 906 44 947 400
Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży 10 346 851 7 454 653
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych IV.2 375 248 281 349
Wartości niematerialne 188 319 118 663
Rzeczowe aktywa trwałe 191 372 183 605
Nieruchomości inwestycyjne 114 215 32 204
Aktywa z tytułu podatku dochodowego, w tym: 368 135 417 485

należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 1 506 2 547
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 366 629 414 938

Inne aktywa 628 364 708 380
Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 10 236 4 522
SUMA AKTYWÓW 64 516 294 59 199 881

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
Zobowi ązania
Zobowiązania wobec banków i instytucji finansowych 2 326 729 794 704
Pochodne instrumenty finansowe 649 971 657 427
Zobowiązania wobec klientów 53 789 637 51 113 735
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 2 604 545 1 674 416
Pozostałe zobowiązania 520 166 447 422
Rezerwy 21 229 19 694

Suma zobowi ązań 59 912 277 54 707 398

Kapitał własny 
Kapitał podstawowy 2 650 143 2 650 143
Skupione akcje własne (118 611) -
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych (49 879) (548 143)
Zysk netto 255 794 304 746
Pozostałe kapitały 1 866 570 2 085 737

Kapitał własny ogółem 4 604 017 4 492 483
SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 64 516 294 59 199 881

Nota

 
 
Szczegóły przekształceń danych porównawczych za 2012 rok zostały zaprezentowane w nocie IV 1.1. Zmiany stosowanych 

zasad rachunkowości – dane porównywalne. 
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4. ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPIT ALE WŁASNYM 

Kapitał
zapasowy

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny

Świadczenia
w formie akcji- 

składnik 
kapitałowy

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł ty s. zł tys. zł

Na dzie ń 01.01.2013 2 650 143 - (193 518) - 2 161 631 (120 768) 7 381 37 493 4 542 362
Korekty dotyczące zmian zasad rachunkow ości - - (49 879) - - - - - (49 879)

Na dzie ń 01.01.2013 po korekcie 2 650 143 - (243 397) - 2 161 631 (120 768) 7 381 37 493 4 492 483
Całkow ite dochody za okres - - - 255 794 - (26 539) - - 229 255
Podział w yniku finansow ego za poprzedni rok i pokrycie niepodzielonej 
straty z lat ubiegłych z kapitału zapasow ego

- - 193 518 - (193 518) - - - -

Przeznaczenie kapitału z aktualizacji w yceny POM na kapitał rezerw ow y - - - - - - (7 381) 7 381 -
Utw orzenie kapitału rezerw ow ego na zapłatę za skupione akcje w łasne - - - - (126 007) - - 126 007 -
Skup akcji w łasnych - (130 000) - - 130 000 - - (130 000) (130 000)
Koszty skupu akcji w łasnych - - - - - - - (310) (310)
Zw rot nadpłaconych kosztów  emisji akcji z lat ubiegłych - - - - 1 200 - - - 1 200
Sprzedaż akcji w łasnych - 11 389 - - - - - - 11 389
Na dzie ń 30.09.2013 2 650 143 (118 611) (49 879) 255 794 1 973 306 (147 307) - 40 571 4 604 017

(niezbadane)

Kapitał
własny
ogółem

Zysk
netto

Niepodzielony 
wynik z lat
ubiegłych

Kapitał
podstawowy

Pozostałe kapitałySkupione
akcje własne

 
 

Kapitał
zapasowy

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny

Świadczenia
w formie akcji- 

składnik 
kapitałowy

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł ty s. zł

Na dzie ń 01.01.2012 103 060 166 671 - 3 743 341 26 189 16 373 37 493 4 093 127
Korekty dotyczące zmian zasad rachunkow ości - (43 668) - - - - - (43 668)

Na dzie ń 01.01.2012 po korekcie 103 060 123 003 - 3 743 341 26 189 16 373 37 493 4 049 459
Rozliczenie połączenia banków - (114 193) - (5 954 662) - - - (6 068 855)
Całkow ite dochody za okres - - 262 921 - (156 273) - - 106 648
Podział w yniku f inansow ego za poprzedni rok - (556 953) - 556 953 - - - -

Emisja akcji 2 287 083 - - 3 783 317 - - - 6 070 400
Koszty emisji akcji - - - (2 919) - - - (2 919)
Sprzedaż akcji w łasnych - - - 3 273 - - - 3 273
Wycena opcji menedżerskich - - - - - 813 - 813
Na dzie ń 30.09.2012 2 390 143 (548 143) 262 921 2 129 303 (130 084) 17 186 37 493 4 158 819

(przekształcone
niezbadane)

Kapitał
własny
ogółem

Zysk
netto

Niepodzielony
wynik z lat
ubiegłych

Kapitał
podstawowy

Pozostałe kapitały
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5. ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIE NIĘŻNYCH  

01.01.2013 -
30.09.2013
(niezbadane)

01.01.2012 -
30.09.2012

(przekształcone 

niezbadane)
tys. zł tys. zł

Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści operacyjnej
Zysk netto 255 794 262 921
Korekty razem: (3 556 801) 159 126

    Amortyzacja 50 575 44 822

    (Zyski)/straty z tytułu różnic kursow ych (6 722) -                           

    (Zysk)/strata z działalności inw estycyjnej (149 718) 72 057
    Odsetki i dyw idendy 71 133 4 631

    Zmiana stanu należności od banków  i instytucji f inansow ych (116 947) 1 094 496

    Zmiana stanu aktyw ów  f inansow ych przeznaczonych do obrotu                         -    8 045

    Zmiana stanu pochodnych instrumentów  finansow ych (aktyw o) 58 726 (261 106)
    Zmiana stanu pożyczek i kredytów  udzielonych klientom (3 266 506) (1 283 121)

    Zmiana stanu instrumentów  f inansow ych dostępnych do sprzedaży (2 960 205) (1 100 414)

    Zmiana stanu aktyw ów  z tytułu odroczonego podatku dochodow ego 48 309 (97 225)

    Zmiana stanu innych aktyw ów 80 016 (209 016)
    Zmiana stanu zobow iązań w obec banków  i instytucji f inansow ych (144 964) 40 051

    Zmiana stanu pochodnych instrumentów  finansow ych (zobow iązanie) 25 845 (568 079)

    Zmiana stanu zobow iązań w obec klientów 2 675 902 2 449 657

    Zmiana stanu zobow iązań z tytułu emisji dłużnych papierów  w artościow ych (5 506) (66 211)
    Zmiana stanu rezerw  1 535 (14 457)

    Zmiana stanu pozostałych zobow iązań 72 744 51 494

    Pozostałe korekty 7 941 (9 425)

    Zapłacony podatek dochodow y (545) (102 596)
    Bieżący podatek dochodow y 1 586 105 523

Środki pieni ężne netto wykorzystane w  działalno ści operacyjnej (3 301 007) 422 047

Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści inwestycyjnej
Zbycie udziałów  w  jednostkach zależnych/ stow arzyszonych 155 614 961

Zbycie w artości niematerialnych oraz rzeczow ych aktyw ów  trw ałych 1 228 1 400

Dyw idendy otrzymane 19 160 41 607

Nabycie udziałów  w  jednostce zależnej (100 162) -                           
Nabycie w artości niematerialnych oraz rzeczow ych aktyw ów  trw ałych (224 525) (58 663)

Środki pieni ężne netto z działalno ści inwestycyjnej (148 685) (14 695)

Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści finansowej
Skup akcji w łasnych (130 000)                         -    

Wpływ y z tytułu sprzedaży akcji w łasnych 11 389 3 273

Wpływ y z tytułu emisji dłużnych papierów  w artościow ych 2 339 635 1 743 943

Wpływ y z tytułu zaciągniętych kredytów 1 683 711 -                           
Inne w pływ y finansow e 1 200 1 545

Wykup w yemitow anych dłużnych papierów  w artościow ych (1 404 000) (908 000)

Zapłacone odsetki (90 293) (46 238)

Inne (w ydatki) f inansow e (310) (2 919)

Środki pieni ężne netto z działalno ści finansow ej 2 411 332 791 604

Zw iększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków  pieniężnych i ich ekw iw alentów (1 038 360) 1 198 956

Środki pieniężne i ich ekw iw alenty na początek okresu 3 878 637 3 147 743

Środki pieni ężne i ich ekw iw alenty na koniec okresu 2 840 277 4 346  699
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IV. NOTY DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1. PODSTAWA SPORZĄDZENIA 

Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Getin Noble Banku S.A. obejmuje okres 

9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku oraz zawiera dane porównywalne za okres 9 miesięcy 

zakończony dnia 30 września 2012 roku oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku.  

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez Unię Europejską,  w szczególności 

zgodnie z MSR 34 Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa.  

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego jednostkowego 

sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego 

Banku za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku, z wyjątkiem zastosowania zmian do standardów oraz nowych 

interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2013 roku, 

które zostały opisane w nocie II 3.4 śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Grupy Getin Noble Bank S.A. zaprezentowanego w niniejszym raporcie. Ponadto, zasady (polityki) 

rachunkowości zastosowane przy sporządzeniu sprawozdania Banku nie różnią się od opisanych 

w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Getin Noble Bank S.A., za wyjątkiem metody wyceny spółek zależnych. 

Inwestycje w jednostkach zależnych Banku w sprawozdaniu jednostkowym ujęte są według ceny nabycia.  

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień 

wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze sprawozdaniem finansowym 

Getin Noble Banku S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku. 

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie podlegało przeglądowi ani badaniu 

przez biegłego rewidenta. 

Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Banku 

w dniu 14 listopada 2013 roku. Bank jako jednostka dominująca sporządził również śródroczne skrócone 

sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. zatwierdzone i opublikowane w dniu 

14 listopada 2013 roku.  

1.1. Zmiany stosowanych zasad  rachunkowo ści – dane porównywalne 

Dane porównawcze za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2012 roku oraz na dzień 31 grudnia 2012 

roku prezentowane w niniejszym śródrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym zostały 

przekształcone tak, by uwzględnić zmiany prezentacyjne oraz zmiany zasad (polityki) rachunkowości 

wprowadzone w bieżącym okresie sprawozdawczym. 

Zmiana prezentacyjna dotyczy przeniesienia wyniku na sprzedaży instrumentów dłużnych z portfela instrumentów 

finansowych dostępnych do sprzedaży stanowiącego element wyceny tych papierów z pozycji „Przychody z tytułu 

odsetek” do pozycji „Wynik na pozostałych instrumentach finansowych”. Przekształcenie danych porównawczych 

w związku ze zmianą prezentacji nie miało wpływu na wysokość wyniku za okres 9 miesięcy zakończony dnia 

30 września 2012 roku. 
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Dane
przed zmian ą

Zmiana
prezentacji

Dane 
przekształcone

tys. zł tys. zł tys. zł
Przychody z tytułu odsetek 3 222 056 (47 542) 3 174 514

Wynik na pozostałych instrumentach f inansow ych 62 849 47 542 110 391

Pozycja w  jednostkowym
rachunku zysków i strat za okres

01.01.2012 - 30.09.2012

 

W 2013 roku Getin Noble Bank S.A. dokonał modyfikacji zasad (polityki) rachunkowości w zakresie rozliczeń 

wynagrodzeń z  tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych. Bank przeprowadził analizę zmian w otoczeniu 

zewnętrznym i w warunkach rynkowych oraz analizę charakteru sprzedawanych produktów ubezpieczeniowych 

w celu jak najlepszego odzwierciedlenia treści ekonomicznej transakcji. Na tej podstawie, uwzględniając obecnie 

stosowane praktyki rynkowe, Bank zdecydował o modyfikacji zasad rachunkowości w odniesieniu do prowizji 

otrzymywanych z tytułu ubezpieczeń zwartych w ramach umów grupowego ubezpieczenia, które rodzą dalsze 

obowiązki Banku wobec zakładu ubezpieczeń. Obecnie prowizje te rozpoznawane są w przychodach według 

stopnia zaawansowania usługi, tj. część prowizji rozliczana jest jednorazowo w przychody, a część rozliczana 

w oparciu o metodę liniową w czasie trwania umowy ubezpieczeniowej. Zmiana polityki rachunkowości Banku 

pociągnęła za sobą konieczność retrospektywnego przekształcenia danych, dlatego Bank skorygował dane 

porównawcze poprzez korektę pozycji „Przychodów z tytułu prowizji i opłat”, „Niepodzielonego wyniku z lat 

ubiegłych” oraz przychodów przyszłych okresów (pozycji ujętej w „Pozostałych zobowiązaniach”). Dokonano 

również korekty podatku odroczonego. 

Wpływ przekształceń wynikających z zmiany zasad rachunkowości wprowadzonych w 2013 roku na 

prezentowane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym dane porównawcze został przedstawiony poniżej: 

 Getin Noble 
Bank S.A.

Korekty Przekształcone 
dane

tys. zł tys. zł tys. zł

DZIAŁALNO ŚĆ KONTYNUOWANA

Przychody z tytułu odsetek 3 174 514 3 174 514

Koszty z tytułu odsetek (2 265 537) (2 265 537)

Wynik z tytułu odsetek 908 977 - 908 977

Przychody z tytułu prow izji i opłat 756 131 (6 760) 749 371

Koszty z tytułu prow izji i opłat (172 240) (172 240)

Wynik z tytułu prow izji i opłat 583 891 (6 760) 577 131

Przychody z tytułu dyw idend 41 607 41 607

Wynik na instrumentach f inansow ych w ycenianych do w artości 
godziw ej przez w ynik f inansow y

(66 646) (66 646)

Wynik na pozostałych instrumentach f inansow ych 110 391 110 391

Wynik z pozycji w ymiany 68 766 68 766

Inne przychody operacyjne 51 600 51 600

Inne koszty operacyjne (61 287) (61 287)

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 144 43 1 - 144 431

Ogólne koszty administracyjne (579 422) (579 422)
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty w artości aktyw ów  finansow ych
i rezerw y na zobow iązania pozabilansow e

(743 240) (743 240)

Wynik z działalno ści operacyjnej 314 637 (6 760) 307 877

Zysk brutto 314 637 (6 760) 307 877

Podatek dochodow y (46 240) 1 284 (44 956)

Zysk netto 268 397 (5 476) 262 921

Jednostkowy rachunek zysków  i strat
za okres 01.01.2012 - 30.09.2012
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  Getin Noble 
Bank S.A.

Korekty Przekształcone 
dane

tys. zł tys. zł tys. zł
AKTYWA

Kasa, środki w  Banku Centralnym 2 906 940 2 906 940

Należności od banków  i instytucji f inansow ych 1 966 330 1 966 330

Pochodne instrumenty finansow e 178 350 178 350

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 44 947 400 44 947 400

Instrumenty f inansow e dostępne do sprzedaży 7 454 653 7 454 653

Inw estycje w  jednostkach zależnych i stow arzyszonych 281 349 281 349

Wartości niematerialne 118 663 118 663

Rzeczow e aktyw a trw ałe 183 605 183 605

Nieruchomości inw estycyjne 32 204 32 204

Aktyw a z tytułu podatku dochodow ego, w  tym: 405 785 11 700 417 485

    należności z tytułu bieżącego podatku dochodow ego 2 547 2 547

    aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego 403 238 11 700 414 938

Inne aktyw a 708 380 708 380

Aktyw a sklasyfikow ane jako przeznaczone do sprzedaży 4 522 4 522

SUMA AKTYWÓW 59 188 181 11 700 59 199 881

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY

Zobow i ązania

Zobow iązania w obec banków  i instytucji f inansow ych 794 704 794 704

Pochodne instrumenty finansow e 657 427 657 427

Zobow iązania w obec klientów 51 113 735 51 113 735

Zobow iązania z tyt. emisji dłużnych papierów  w artościow ych 1 674 416 1 674 416

Pozostałe zobow iązania 385 843 61 579 447 422

Rezerw y 19 694 19 694

Suma zobow i ązań 54 645 819 61 579 54 707 398

Kapitał w łasny

Kapitał podstaw ow y 2 650 143 2 650 143

Niepodzielony w ynik z lat ubiegłych (504 475) (43 668) (548 143)

Zysk netto 310 957 (6 211) 304 746

Pozostałe kapitały 2 085 737 2 085 737

Kapitał w łasny ogółem 4 542 362 (49 879) 4 492 483

SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 59 188 181 11 700 59 199 881

Sprawozdanie z sytuacji finansow ej
na dzie ń 31.12.2012

 

2. INWESTYCJE W JEDNOSTKACH ZALE ŻNYCH I STOWARZYSZONYCH 

Getin Noble Bank S.A. posiada udziały w następujących jednostkach zależnych i stowarzyszonych: 

30.09.2013 
(niezbadane)

31.12.2012

tys. zł tys. zł

Noble Funds TFI S.A. 63 076 63 076

Noble Concierge Sp. z o.o. 469 469

Noble Securities S.A. 41 029 41 158

Getin Leasing S.A. 26 366 26 366

Open Finance S.A. 39 141 45 275

Sax Development Sp. z o.o. 105 005 105 005

BPI Bank Polskich Inw estycji S.A. (daw niej Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A.) 57 084 -

Green Fundusz Inw estycyjny Zamknięty Aktyw ów  Niepublicznych 43 078 -

Razem 375 248 281 349

Warto ść bilansowa inwestycji
w  jednostkach zale żnych i stow arzyszonych
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W związku ze spełnieniem wszystkich warunków zawieszających zawartych we wstępnej umowie nabycia 

104 000 akcji Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („DKBP”) o wartości nominalnej 

1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 104 000 000 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego spółki oraz 

uprawnia do 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, w dniu 28 marca 2013 roku nastąpiło 

przejście tytułu prawnego do akcji DKBP na rzecz Getin Noble Bank S.A. 

Łączna cena nabycia akcji wyniosła 57 084 tys. zł. Za zgodą Dexia AG, Getin Holding S.A. przystąpił jako dłużnik 

solidarny do zobowiązania wynikającego z zapłaty ceny za akcje DKBP bezpośrednio na rachunek Dexia AG. 

W celu zwolnienia się przez Getin Noble Bank S.A. z długu, Bank przeniósł w trybie przepisu art. 453 kodeksu 

cywilnego na rzecz Getin Holding S.A. 3 590 182 posiadanych akcji Open Finance S.A. 

Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. jest instytucją finansową wyspecjalizowaną w obsłudze samorządów 

lokalnych, podmiotów zależnych od samorządów oraz projektów infrastrukturalnych. Nabyty podmiot prowadzi 

działalność bankową jako podmiot zależny Getin Noble Banku S.A. 

Od kwietnia 2013 roku DKBP funkcjonuje pod zmienioną nazwą, która otrzymała brzmienie BPI Bank Polskich 

Inwestycji S.A. 

Utworzenie Green Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych 

W dniu 15 lipca 2013 roku Getin Noble Bank S.A. zawarł z Noble Funds TFI S.A. umowę w zakresie utworzenia 

i zarządzania Green Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusz”). W dniu 17 lipca 

2013 roku Bank nabył 100% certyfikatów inwestycyjnych serii A Funduszu o wartości nominalnej 43 078 tys. zł 

w zamian za wniesienie praw majątkowych.  

3. NABYCIE ZORGANIZOWANEJ CZ ĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA DNB NORD POLSKA S.A. 

I ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA DZ BANK POLSKA S.A. 

Nabycie zorganizowanej części banku DnB Nord Polska S.A. 

W związku ze spełnieniem wszystkich warunków zawieszających zapisanych w przedwstępnej umowie nabycia 

przez Getin Noble Bank S.A. zorganizowanej części banku DnB Nord Polska S.A. („DnB”), w dniu 24 maja 2013 

roku Getin Noble Bank S.A. przejął kontrolę nad zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa bankowego 

obejmującego 37 oddziałów banku DnB Nord Polska S.A. wraz z pracownikami oraz wydzielonym portfelem 

kredytów, rachunków i depozytów terminowych dotyczącym klientów indywidualnych, małych i średnich 

przedsiębiorstw oraz wspólnot mieszkaniowych. Celem transakcji było wzmocnienie pozycji Getin Noble 

Banku S.A. w segmencie finansowania wspólnot mieszkaniowych i MSP, dalsza dywersyfikacja portfela 

kredytowego oraz poprawa profilu ryzyka. Ponadto pozyskane oddziały zostały wykorzystane przy realizacji 

nowej strategii Banku i przekształcone w nowoczesne placówki Getin Up.  

Cena transakcji ustalona na dzień przejęcia kontroli wyniosła 833 878 tys. zł i wyznacza wartość godziwą zapłaty 

ujętą w kalkulacji zysku na okazyjnym nabyciu. W zamian za zobowiązania przejęte przez Getin Noble Bank S.A. 

w ramach transakcji DnB przekazał środki pieniężne w wysokości 2 230 200 tys. zł. Wzajemne należności Getin 

Noble Banku S.A. oraz banku DnB zostały rozliczone w wartości netto jako transfer od DnB w wysokości 

1 396 322 tys. zł. Przejęte oddziały wraz z przypisanymi do nich w ramach transakcji aktywami i pasywami 

spełniają definicję przedsięwzięcia w świetle zapisów MSSF 3. Transakcja została rozliczona metodą nabycia.  

Getin Noble Bank S.A. dokonał weryfikacji wyceny do wartości godziwej przejmowanych aktywów i zobowiązań, 

a także kompletności przejmowanych zobowiązań. Dzięki wynegocjowaniu przez Zarząd Banku korzystnej ceny 
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transakcji, wystąpiła nadwyżka wartości godziwej przejmowanego przedsięwzięcia nad ceną zapłaconą za to 

przedsięwzięcie.  

W III kwartale 2013 roku Bank skorygował retrospektywnie wstępne wartości ujęte na dzień przejęcia, aby 

odzwierciedlić nowe informacje uzyskane o faktach i okolicznościach, które istniały na dzień przejęcia i, jeśli 

byłyby wówczas znane, wpłynęłyby na wycenę pozycji ujętych na ten dzień. W ostatecznym rozliczeniu transakcji 

Bank dokonał zmiany wartości godziwej nabytych relacji z klientami oraz wartości godziwej przejętego portfela 

kredytowego. W wyniku dokonanych przeszacowań wartość zysku z okazyjnego nabycia (ujęta w pozycji 

„Pozostałe przychody operacyjne” w skonsolidowanym rachunku zysków i strat) wzrosła w porównaniu do 

wartości wykazywanej według stanu na 30 czerwca 2013 z 31 379 tys. zł do 37 844 tys. zł.  

Wartość godziwą na dzień przejęcia kontroli ujętych w sprawozdaniu finansowym Banku zidentyfikowanych 

aktywów i zobowiązań przejętego przedsięwzięcia oraz kalkulację zysku z okazyjnego nabycia przedstawia 

poniższa tabela.  

(niezbadane)

tys. zł
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 811 741
Wartości niematerialne 56 707

Rzeczow e aktyw a trw ałe 10 176

Aktywa razem 878 624
Zobow iązania w obec klientów 2 222 664

Rezerw y na św iadczenia emerytalno-rentow e i podobne 1 350

Rezerw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego 6 902

Pozostałe zobow iązania 6 186

Zobow i ązania razem 2 237 102
Warto ść godziw a mo żliw ych do zidentyfikow ania aktyw ów  netto na dzie ń przej ęcia (1 358 478)
Warto ść transferu netto (płatne przez DnB), w  tym: 1 396 322

w artość środków  pieniężnych przekazanych przez DnB za zobow iązania przejęte przez GNB 2 230 200
w artość godziw a zapłaty GNB (833 878)

Zysk z okazyjnego nabycia 37 844
Suma kosztów  transakcyjnych zw iązanych z przejęciem (9 533)

 

Koszty transakcyjne poniesione w 2012 roku w kwocie 543 tys. zł oraz w 2013 roku w wysokości 8 990 tys. zł 

(w tym 8 422 tys. zł podatku od czynności cywilnoprawnych) zostały ujęte odpowiednio w 2012 i 2013 roku 

w ramach innych kosztów operacyjnych i ogólnych kosztów administracyjnych w rachunku zysków i strat oraz 

jako element przepływów z działalności operacyjnej w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych. 

Wartość brutto należności z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom wynikająca z zawartych umów 

wynosiła 831 466 tys. zł. Wartość kredytów i pożyczek na dzień przejęcia odzwierciedla wartość oczekiwanych 

przepływów pieniężnych dokonanych w oparciu o najlepsze szacunki, zgodnie z polityką rachunkowości przyjętą 

w Banku. Bank nie jest w stanie oszacować kwoty przychodu oraz zysku lub straty nabytych oddziałów od daty 

przejęcia ujętych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2013 

roku, ani wpływu transakcji na zysk oraz na przychody z kontynuowanej działalności, gdyby połączenie miało 

miejsce na początku okresu sprawozdawczego, gdyż przejęte oddziały stały się zintegrowaną częścią Banku 

i oddzielenie wyników ich działalności od wyników Banku jest niewykonalne w praktyce. 

Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa DZ Bank Polska S.A. 

W dniu 23 sierpnia 2013 roku DZ Bank Polska S.A. („DZ Bank”) oraz Getin Noble Bank S.A. podpisały ostateczną 

umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa DZ Bank Polska S.A. specjalizującej się w obsłudze 

najzamożniejszych klientów indywidualnych do Getin Noble Bank S.A. Zamknięcie transakcji nastąpiło po 
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spełnieniu warunków zawieszających m. in. uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, jak również 

indywidualnych zgód klientów na zmianę banku. W wyniku transakcji Bank przejął kontrolę nad zorganizowaną 

częścią przedsiębiorstwa bankowego obejmującego głównie aktywa klientów private banking, w tym: depozyty 

i rachunki bieżące klientów oraz spłacane regularnie kredyty w PLN. Celem transakcji było wzmocnienie pozycji 

Getin Noble Banku S.A. w segmencie private banking. 

Cena transakcji ustalona na dzień przejęcia kontroli wyniosła 6 154 tys. zł i wyznacza wartość godziwą zapłaty 

ujętą w kalkulacji zysku na okazyjnym nabyciu. W zamian za zobowiązania przejęte przez Getin Noble Bank S.A. 

w ramach transakcji DZ Bank przekazał środki pieniężne w wysokości 81 054 tys. zł. Wzajemne należności Getin 

Noble Banku S.A. oraz DZ Banku zostały rozliczone w wartości netto jako transfer od DZ Banku w wysokości 

74 900 tys. zł. Przejęte w ramach transakcji aktywa w postaci wierzytelności, środków trwałych i wartości 

niematerialnych oraz przejęte zobowiązania spełniają definicję przedsięwzięcia w świetle zapisów MSSF 3. 

Transakcja została rozliczona metodą nabycia.  

Getin Noble Bank S.A. dokonał weryfikacji wyceny do wartości godziwej przejmowanych aktywów i zobowiązań, 

a także kompletności przejmowanych zobowiązań. Dzięki wynegocjowaniu przez Zarząd Banku korzystnej ceny 

transakcji, wystąpiła nadwyżka wartości godziwej przejmowanego przedsięwzięcia nad ceną zapłaconą za to 

przedsięwzięcie. Zysk z okazyjnego nabycia w kwocie 1 257 tys. zł został ujęty w pozycji „Pozostałe przychody 

operacyjne” w rachunku zysków i strat.  

Wartość godziwą na dzień przejęcia kontroli ujętych w sprawozdaniu finansowym Banku zidentyfikowanych 

aktywów i zobowiązań przejętego przedsięwzięcia oraz kalkulację zysku z okazyjnego nabycia przedstawia 

poniższa tabela. Bank dokonał wstępnego rozliczenia transakcji. Zgodnie z MSSF 3 Bank ma 12 miesięcy 

następujących po dniu przejęcia, w którym może skorygować wartości ujęte w związku z transakcją w wyniku 

uzyskania nowych informacji o faktach i okolicznościach, które istniały na dzień przejęcia i, jeśli byłyby wówczas 

znane, wpłynęłyby na wycenę pozycji ujętych na ten dzień. 

(niezbadane)

tys. zł
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 5 561

Wartości niematerialne 2 125

Rzeczow e aktyw a trw ałe 5

Aktywa razem 7 691

Zobow iązania w obec klientów 81 034

Rezerw y na św iadczenia emerytalno-rentow e i podobne 20

Rezerw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego 280

Zobow i ązania razem 81 334

Warto ść godziw a mo żliw ych do zidentyfikow ania aktyw ów  netto na dzie ń przejęcia (73 643)

Warto ść transferu netto (płatne przez DZ Bank), w  tym: 74 900

w artość środków  pieniężnych przekazanych przez DZ Bank za zobow iązania przejęte przez GNB 81 054

w artość godziw a zapłaty GNB (6 154)

Zysk z okazyjnego nabycia 1 257

Suma kosztów  transakcyjnych zw iązanych z przejęciem (542)

 

Koszty transakcyjne poniesione w 2013 roku w kwocie 542 tys. zł zostały ujęte w ramach „Innych kosztów 

operacyjnych” i „Ogólnych kosztów administracyjnych” w rachunku zysków i strat oraz jako element „Przepływów 

z działalności operacyjnej” w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych. 

Wartość brutto należności z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom wynikająca z zawartych umów 

wynosiła 5 561 tys. zł. Wartość kredytów i pożyczek na dzień przejęcia odzwierciedla wartość oczekiwanych 

przepływów pieniężnych dokonanych w oparciu o najlepsze szacunki, zgodnie z polityką rachunkowości przyjętą 
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w Banku. Bank nie jest w stanie oszacować kwoty przychodu oraz zysku lub straty nabytego przedsiębiorstwa  od 

daty przejęcia ujętych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów na dzień 30 września 2013 roku, ani wpływu 

transakcji na zysk oraz na przychody z kontynuowanej działalności Banku, gdyby połączenie miało miejsce na 

początku okresu sprawozdawczego, gdyż przejęta jednostka stała się zintegrowaną częścią Banku i oddzielenie 

wyników jej działalności od wyników Banku jest niewykonalne w praktyce  

4. SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNO ŚCI 

W działalności Banku nie występują istotne zjawiska podlegające wahaniom sezonowym lub mające charakter 

cykliczny, zatem przedstawione wyniki Banku nie odnotowują istotnych wahań w trakcie roku. 

5. DYWIDENDY WYPŁACONE I ZAPROPONOWANE DO WYPŁATY 

W okresie sprawozdawczym Bank nie wypłacił ani nie zaproponował do wypłaty dywidendy. 

W dniu 12 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Getin Noble Banku S.A. podjęło 

decyzję o przeznaczeniu zysku Banku za 2012 rok w wysokości 310 957 tys. zł w całości na pokrycie 

niepodzielonej straty netto Getin Noble Banku S.A. z lat ubiegłych wynikającej ze straty z działalności w latach 

poprzednich Get Banku S.A. 

6. WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNO ŚCI 

Na dzień 30 września 2013 roku oraz 31 grudnia 2012 roku kalkulacji współczynnika wypłacalności i funduszy 

własnych stanowiących podstawę wyliczenia współczynnika, dokonano w oparciu o następujące przepisy: 

• Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2002 roku Nr 72, poz. 665, z późn. zm), 

• Uchwała nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zakresu 

i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, 

• Uchwała nr 325/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie innych 

pomniejszeń funduszy podstawowych, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy 

podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających, ich wysokości, 

zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy uzupełniających banku, pomniejszeń funduszy 

uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy uzupełniających banku; 

oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczania funduszy własnych, 

• Uchwała nr 208/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych 

zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji 

zaangażowań i limitu dużych zaangażowań. 
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30.09.2013
(niezbadane)

31.12.2012
(przekształcone)

tys. zł tys. zł
Fundusze podstaw owe (Tier 1) 4 309 429 4 299 288

Kapitał podstaw ow y 2 650 143 2 650 143

Kapitał zapasow y 1 973 305 2 161 631

Skupione akcje w łasne  (118 611) -

Pozostałe kapitały rezerw ow e 40 572 37 493

Wynik bieżącego okresu w  części zw eryfikow anej przez biegłego rew identa 172 801 204 969

Pomniejszenia:  (408 781)  (754 948)
Wartości niematerialne  (188 319)  (118 663)

Niezrealizow ane straty na instrumentach f inansow ych dostępnych do sprzedaży  (57 235)  (205)

Niepodzielony w ynik z lat ubiegłych  (49 879)  (548 143)

Zaangażow anie kapitałow e w  jednostki f inansow e  (113 348)  (87 937)

Fundusze uzupełniaj ące (Tier 2) 1 541 360 1 112 360
Zobow iązania podporządkow ane zaliczone do funduszy uzupełniających 1 654 194 1 188 943

Niezrealizow ane zyski na instrumentach f inansow ych dostępnych do sprzedaży 514 11 354

Pomniejszenia:  (113 348)  (87 937)
Zaangażow anie kapitałow e w  jednostki f inansow e  (113 348)  (87 937)

Kapitał krótkoterminow y (Tier 3) 3 219 562
RAZEM FUNDUSZE WŁASNE 5 854 008 5 412 210

Wymogi kapitałow e
Ryzyko kredytow e 3 450 158 3 268 538

Ryzyko kredytow e kontrahenta 72 196

Ryzyko operacyjne 250 684 236 625

Ryzyko ogólne stóp procentow ych 472 366

Pozostałe ryzyka 18 901 -

CAŁKOWITY WYMÓG KAPITAŁOWY 3 720 287 3 505 725

WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNO ŚCI 12,6% 12,4%
  

Ryzyko koncentracji oraz wymóg kapitałowy wyliczany na pokrycie tego ryzyka kalkulowane są w oparciu 

o zapisy wyżej wymienionych uchwał. Zarówno na dzień 30 września 2013 roku oraz 31 grudnia 2012 roku 

w portfelu Banku nie było należności, które kwalifikowałyby się jako należności przekraczające limity koncentracji, 

w związku z tym ryzyko koncentracji oceniane jest przez Bank jako nieistotne. 

7. POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 

Pozostałe informacje dodatkowe, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku 

finansowego Banku zostały zamieszczone w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A., które stanowi część niniejszego raportu. 

8. ZDARZENIA NASTĘPUJĄCE PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 

Po dniu 30 września 2013 roku nie wystąpiły zdarzenia nieujęte w niniejszym sprawozdaniu, a mogące                         

w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Getin Noble Banku S.A.  
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V.  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA  

1. Wyniki finansowe i sytuacja maj ątkowa Grupy Kapitałowej i Emitenta po III kwartale 

2013 roku 

W okresie trzech kwartałów zakończonym 30 września 2013 roku Grupa Kapitałowa Getin Noble Bank S.A. 

wypracowała zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 262,5 mln zł, który był niższy o 11% 

w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Zysk za III kwartał 2013 roku wyniósł 100,2 mln zł 

i był zbliżony do wyniku Grupy uzyskanego w II kwartale bieżącego roku oraz wyższy od zysku osiągniętego 

w III kwartale 2012 roku o ponad 60%.  

Wynik z tytułu odsetek Grupy wyniósł w okresie 9 miesięcy 2013 roku 856,7 mln zł. W stosunku do analogicznego 

okresu 2012 roku nastąpił spadek wyniku odsetkowego o 89,7 mln zł w następstwie spadku rynkowych stóp 

procentowych (począwszy od listopada 2012 roku nastąpiła seria obniżek podstawowych stóp procentowych 

Narodowego Banku Polskiego, które obecnie kształtują się na poziomie najniższym w historii – stopa referencyjna 

NBP wynosi 2,5%, co oznacza spadek w stosunku do stanu z końca września 2012 roku o 2,25 pp.).  

Niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku wynik z tytułu prowizji i opłat, który za 9 miesięcy 2013 roku 

wyniósł 425,8 mln zł (spadek o 31%) to przede wszystkim efekt istotnego zmniejszenia sprzedaży produktów 

inwestycyjnych. Łączny wynik z tytułu prowizji od produktów inwestycyjnych uległ zmniejszeniu o 226 mln zł 

w stosunku di uzyskanego w okresie 9 miesięcy 2012 roku. 

Osiągnięty w okresie 9 miesięcy 2013 roku wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości 

godziwej przez wynik finansowy wyniósł 15,0 mln zł i był efektem korzystniejszego niż w analogicznym okresie 

ubiegłego roku kształtowania się czynników rynkowych wpływających na wycenę tych transakcji.  

Wynik na pozostałych instrumentach finansowych na koniec września 2013 roku zamknął się kwotą 29,1 mln zł. 

Znaczący spadek w porównaniu do wyniku osiągniętego w analogicznym okresie poprzedniego roku wynika  

z ujęcia w tej pozycji w 2012 roku zysku z transakcji sprzedaży akcji Idea Banku S.A. 

Wynik z pozycji wymiany za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku wyniósł 46,2 mln zł i był 

niższy od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie 2012 roku o 33%. Spadek wyniku z wymiany jest 

związany z ograniczeniem przez Bank udzielania kredytów w walutach obcych oraz indeksowanych do waluty 

obcej. 

Istotny wpływ na skonsolidowany wynik Grupy Getin Noble Bank S.A. osiągnięty w III kwartałach 2013 roku miały 

przeprowadzone akwizycje – przejęcia 100% akcji Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. (obecnie spółka 

zależna BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.) oraz nabycia zorganizowanych części przedsiębiorstw DnB Nord 

Polska S.A. i DZ Bank Polska S.A.  

Wartość zrealizowanej sprzedaży kredytów kształtowała się na poziomie 8,6 mld zł i była wyższa od wartości 

sprzedaży kredytowej zrealizowanej w analogicznym okresie roku ubiegłego o 0,4 mld zł. Wyższą sprzedaż 

odnotowano w segmencie szybciej rotujących kredytów korporacyjnych (wzrost o 23%), detalicznych (wzrost o 

28%) oraz leasingu (wzrost o 44%), ograniczając jednocześnie sprzedaż długoterminowych kredytów  

hipotecznych;  sprzedaż kredytów hipotecznych uległa zmniejszeniu w porównaniu  do analogicznego okresu 

roku ubiegłego o 30% . Wartość należności z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom oraz należności z 

tytułu leasingu finansowego wzrosła w okresie 9 miesięcy 2013 roku o 8% do poziomu 47,8 mld zł. 

III kwartał 2013 roku był kolejnym kwartałem, w którym odnotowano  spadek kosztu ryzyka kredytowego. 

Obciążenie skonsolidowanego rachunku zysków i strat z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości 

aktywów finansowych i rezerw na zobowiązania pozabilansowe osiągnęło wartość 472,3 mln zł i było niższe 
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o 38% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, a III kwartał 2013 był najkorzystniejszym 

w bieżącego roku pod względem poziomu odpisów obciążających wynik (co obrazuje poniższa tabela) : 

Poziom odpisów (w mln zł) obciążający wynik danego kwartału: 

Okres Odpisy w rachunku zysków i strat 

I kwartał 2013 197,6 

II kwartał 2013 143,1 

III kwartał 2013 131,6 

 

Podział wyniku na odpisach z tytułu utraty wartości należności kredytowych na poszczególne grupy produktów 

przedstawia się następująco: 

 

01.01.2013-
30.09.2013 
(niezbadane) 

01.01.2012-
30.09.2012 
(niezbadane) 

Zmiana 
 

 tys. zł tys. zł tys. zł 

Odpisy aktualizuj ące z tytułu utraty warto ści aktywów finansowych i 
rezerwy na zobowi ązania pozabilansowe, w tym: 472 336 761 565 (289 229) 

kredyty hipoteczne 142 933 563 835 (420 902) 

kredyty detaliczne 174 776 73 356 101 420 

kredyty korporacyjne  i należności z tyt. leasingu finansowego 68 950 60 883 8 067 

kredyty samochodowe 84 917 63 523 21 394 

należności od banków / zobowiązania pozabilansowe 760 (32) 792 

 

Koszty działania Grupy za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2013 roku wyniosły 645,8 mln zł i wzrosły  

w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 23,3 mln zł, tj. o 4%. Wzrost ten jest związany ze 

zwiększeniem skali prowadzonej działalności, w tym przede wszystkim ze zwiększeniem liczby placówek 

bankowych w związku z przejęciem zorganizowanej części banku DnB Nord Polska S.A.  

W 2013 roku Grupa zwiększyła o ponad 1,1 mld zł saldo wyemitowanych papierów wartościowych, z czego blisko 

0,5 mld zł stanowiły długoterminowe papiery wartościowe zakwalifikowane do funduszy uzupełniających Getin 

Noble Banku S.A. W 2013 roku Getin Noble Bank S.A. kontynuował emisję dłużnych papierów wartościowych 

w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji – w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2013 roku 

wyemitował obligacje podporządkowane na łączną kwotę 445,6 mln zł, a Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła 

zgodę na zaliczenie do funduszy własnych środków pieniężnych w wysokości 486,3 mln zł pozyskanych przez 

Bank z tytułu emisji obligacji serii PP2-V, PP2-VII, PP2-VIII, PP2-IX i PP3-I, PP3-II, PP3-III i PP3-IV. 

Skonsolidowany współczynnik wypłacalności na dzień 30 września 2013 roku wyniósł 12,6% co oznacza wzrost 

o 1,3 p.p. w stosunku do końca września 2012 roku. 

2. Opis istotnych dokona ń Grupy Kapitałowej i Emitenta  

W III kwartale 2013 roku Getin Noble Bank S.A. kontynuował wdrażanie strategii Getin Up, której założeniem jest 

zaoferowanie klientom nowoczesnych i funkcjonalnych, ale też maksymalnie przyjaznych produktów bankowych 

oraz poprawa jakości obsługi klienta. Od stycznia br. do oferty bankowości mobilnej wprowadzono możliwość 

realizowania płatności zbliżeniowych telefonem NFC z usługą MyWallet. Mobilna aplikacja „Oszczędź sobie” 

pozwalająca na spontaniczne oszczędzanie drobnych kwot, płatności zbliżeniowe NFC z systemem MyWallet czy 

też alternatywne przelewy sms to przykłady innowacyjnych rozwiązań, z których mogą korzystać Klienci Getin 

Banku. Maksymalnie uproszczona i funkcjonalna oferta, intuicyjna obsługa aplikacji oraz użyteczność rozwiązań 

zyskały uznanie jury konkursu Banking Technology Awards, które przyznało Bankowi główną nagrodę 

w międzynarodowym konkursie Banking Technology Awards w kategorii „Najlepsze wykorzystanie technologii 
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mobilnych w usługach finansowych”. Laureaci zostali wyróżnieni podczas uroczystej gali finałowej, która odbyła 

się 31 października br. w Londynie 

Bank sukcesywnie realizuje strategię budowy uniwersalnej i przyjaznej klientom polskiej instytucji finansowej. 

Efektywność tych działań po raz kolejny potwierdzili niezależni eksperci: 

• Getin Bank zajął 11 miejsce w rankingu Newsweek „Przyjazny Bank” i odnotował największy awans na rynku. 

• Karta debetowa MasterCard Display otrzymała prestiżowy tytuł Światowej Innowacji w kategorii Innovation 

Lions podczas Międzynarodowego Festiwalu Reklamy Cannes Lions, została nagrodzona w kategorii „New or 

Innovative” na Międzynarodowym Festiwalu Reklamy Golden Drum, odbywającym się w Portorożu oraz 

znalazła się w gronie finalistów ogólnopolskiego konkursu „Dobry Wzór 2013” na najlepiej zaprojektowane 

produkty i usługi na polskim rynku.  

• Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Getin Up został nagrodzony w programie „Najwyższa Jakość 

Quality International 2013”. Kapituła wyróżniła Getin Bank w kategorii „QI Produkt” za działania związane 

z wdrażaniem oraz promowaniem idei jakości.  

• Getin Noble Bank zwyciężył w rankingu najbardziej uniwersalnych banków w I połowie 2013 roku 

opracowanym przez ekspertów Comperia.pl. Bank został wyróżniony za kompleksową ofertę produktową oraz 

atrakcyjne warunki świadczonych usług.  

• Oferta Banku po raz kolejny znalazła się w czołówkach najpopularniejszych rankingów produktów bankowych. 

Produkty banku regularnie zajmowały wysokie pozycje w zestawieniach Totalmoney.pl, Money.pl oraz 

Comperia.pl. 

• Marki Getin Bank oraz Noble Bank zostały wyróżnione prestiżowym tytułem Superbrands Created in Poland 

2013. Wyróżnienie Superbrands przyznawane jest na całym świecie przez konsumentów i ekspertów tym 

markom, które osiągnęły wyjątkowo silną pozycję oraz rozpoznawalność w swoich dziedzinach. 

• Sponsorowany przez Getin Bank, pojazd „Kropelka” skonstruowany przez studentów zrzeszonych 

w Studenckim Kole Aerodynamiki Pojazdów z Politechniki Warszawskiej znalazł się wśród 31 laureatów 

rządowego programu „Generacja Przyszłości”. 

W maju zakończył się ostatni etap transakcji nabycia przez Getin Noble Bank S.A. zorganizowanej części banku 

DnB Nord Polska S.A. W ramach umowy Bank pozyskał 37 placówek bankowych oraz blisko 28 tys. nowych 

klientów z segmentu wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, MSP oraz klientów indywidualnych. Zamknięcie 

transakcji było kolejnym etapem strategicznego rozwoju Getin Noble Banku jako banku w pełni uniwersalnego.  

W dniu 23 sierpnia 2013 roku DZ Bank Polska S.A. oraz Getin Noble Bank S.A. podpisały ostateczną umowę 

sprzedaży do Getin Noble Bank S.A zorganizowanej części przedsiębiorstwa DZ Bank Polska S.A. 

specjalizującej się w obsłudze najzamożniejszych klientów indywidualnych. W wyniku transakcji Bank przejął 

kontrolę nad zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa bankowego obejmującego głównie aktywa klientów private 

banking, w tym: depozyty i rachunki bieżące klientów oraz spłacane regularnie kredyty w PLN (bez NPL). Celem 

transakcji było wzmocnienie pozycji Getin Noble Banku S.A. w segmencie private banking. 

Agencja Fitch Ratings potwierdziła rating IDR (Long-term Default Rating) Getin Noble Banku na poziomie “BB”  

z perspektywą stabilną oraz rating VR (Viability Rating) na poziomie “bb”. Rating Getin Noble Banku pozostaje 

niezmienny od jego powstania w styczniu 2010 roku.  Zdaniem Fitch Ratings, potwierdzenie ratingu IDR oraz VR 

Getin Noble Banku jest rezultatem poprawy płynności, polepszonej kapitalizacji oraz stabilnej bazy depozytowej.  

W czerwcu 2013 roku została sfinalizowana umowa pomiędzy Getin Noble Bankiem S.A. a Banc of America 

Securities Limited z siedzibą w Londynie na udzielenie Getin Noble Bankowi na okres 3 lat kredytu w wysokości 

125 mln Euro. Celem umowy jest dywersyfikacja źródeł finansowania w walucie obcej oraz poprawa płynności 
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Banku. Ostateczny termin spłaty kredytu upływa w czerwcu 2016 roku, a warunki umowy nie odbiegają od 

standardów rynkowych stosowanych w tego typu umowach. Na oprocentowanie składa się stopa referencyjna: 

EURIBOR 3m powiększona o marżę. Zabezpieczeniem umowy są posiadane przez Getin Noble Bank 5-letnie 

polskie obligacje rządowe. 

Getin Noble Bank zakończył alokację 100 mln EUR, pozyskanych w ramach umowy z Europejskim Bankiem 

Inwestycyjnym. Środki zostały wykorzystane na rozwój działalności w segmencie małych i średnich 

przedsiębiorstw oraz na rynku leasingu. Dzięki pożyczce Bank mógł zaoferować klientom korporacyjnym 

obniżenie kosztów umów kredytowych i leasingowych. 

Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej w czerwcu 2013 roku z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Getin 

Noble Bank otrzymał pożyczkę w wysokości 100 mln EUR. Ze względu na duże zainteresowanie rynku, 

już w sierpniu 2013 roku rozdysponowano całą kwotę. Dotychczas Getin Noble Bank udostępnił Klientom 

175 mln EUR, uzyskanych w ramach trzech  pożyczek. Bank nie wyklucza dalszej współpracy z EBI. 

W sierpniu 2013 roku została sfinalizowana umowa pomiędzy Getin Noble Bankiem S.A. a Citi Bank London 

Branch, w wyniku której Bank pozyskał 150 mln CHF w ramach operacji repurchase agreement zabezpieczonej 

obligacjami rządu polskiego. Celem umowy jest dywersyfikacja źródeł finansowania w walucie obcej oraz 

poprawa płynności Banku. 

Według rankingu Rzeczpospolitej Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (MiŚS) oraz Noble Fund Mieszany 

to najlepsze fundusze w swoich kategoriach rynkowych. Noble Fund Mieszany zajął pierwsze miejsce w grupie 

funduszy aktywnej alokacji, uzyskując najwyższy wzrost portfela. Subfundusz zwyciężył w zestawieniach 

prezentujących wyniki inwestowania jednorazowego oraz systematycznego, w okresie 5 lat (1.10.2008 – 

23.09.2013), wypracowując odpowiednio 48,7% oraz 30,8%. Noble Fund Akcji MiŚŚ zajął pierwsze miejsce 

w rankingu systematycznego inwestowania w kategorii funduszy akcji małych i średnich spółek, osiągając 

w analogicznym okresie wynik na poziomie 43,4%.  

Spółka Getin Leasing nadal umacnia swą pozycję na rynku usług leasingowych - w sierpniu Getin Leasing S.A. 

już po raz trzeci z rzędu zarejestrował najwięcej samochodów do 3,5 ton w Polsce. W kategorii pojazdów ogółem 

Getin Leasing zajmuje od kilku miesięcy 3 miejsce wśród największych firm leasingowych.  

W czerwcu 2013 roku rozpoczęła działalność spółka Getin Fleet S.A. oferująca usługi wynajmu 

długoterminowego samochodów i zarządzania flotą pojazdów służbowych do 3,5 t. W III kwartale 2013 roku 

Spółka wprowadziła do oferty „Leasing mobilny” dający możliwość wynajmu nawet jednego samochodu przez 

firmy z sektora MSP.  

3. Opis czynników i zdarze ń, w szczególno ści o nietypowym charakterze, maj ących znacz ący 

wpływ na osi ągnięte wyniki finansowe 

W dniu 28 marca 2013 roku Getin Noble Bank S.A. zamknął i rozliczył transakcję nabycia 100% akcji Dexia 

Kommunalkredit Bank Polska S.A. (obecnie BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.) – zysk z okazyjnego nabycia 

DKBP ujęty w wyniku skonsolidowanym wyniósł 31,2 mln zł. Jest to kolejny projekt w ramach bankowości 

inwestycyjnej Getin Noble Banku S.A. – ważnej linii biznesowej o regularnej kontrybucji do wyników Grupy 

Kapitałowej. Celem akwizycji jest wzmocnienie pozycji Banku na rynku finansowania sektora publicznego, 

a także, oprócz pozyskania atrakcyjnego źródła finansowania w postaci środków z EBI, dalsze wzmocnienie 

kapitałowe Banku. 

W dniu 24 maja 2013 roku Getin Noble Bank S.A. dokonał nabycia zorganizowanej części banku DnB Nord 

Polska S.A., a w wyniku rozliczenia transakcji ujął w rachunku wyników zysk z okazyjnego nabycia w kwocie 

37,8 mln zł. Getin Noble Bank przejął kontrolę nad częścią detaliczną Banku DnB Nord Polska, która obejmuje 
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37 placówek bankowych, obsługujących blisko 28 tys. klientów, głównie w segmencie wspólnot mieszkaniowych 

oraz małych i średnich firm, jak również klientów indywidualnych. Celem transakcji było wzmocnienie pozycji 

Getin Noble Banku S.A. w segmencie finansowania wspólnot mieszkaniowych i MSP, dalsza dywersyfikacja 

portfela kredytowego oraz poprawa profilu ryzyka. Saldo przejętego portfela kredytów wg wartości godziwej 

wyniosło 811,7 mln zł, a przejęte saldo depozytowe – 2 222,7 mln zł. Pozyskane oddziały, oprócz obsługi 

dotychczasowych klientów, zostaną wykorzystane przy realizacji projektu Getin Up. 

W sierpniu 2013 roku Getin Noble Bank S.A. dokonał nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa DZ Bank 

Polska S.A. W wyniku rozliczenia transakcji nabycia Bank ujął w rachunku wyników zysk z okazyjnego nabycia 

w kwocie 1,3 mln zł. 

4. Stanowisko Zarz ądu odno śnie mo żliwo ści zrealizowania wcze śniej publikowanych 

prognoz wyników na dany rok 

Getin Noble Bank S.A. nie publikował prognoz wyników na 2013 rok. 

5. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednost kę od niego zale żną transakcji 

z podmiotami powi ązanymi, je żeli są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż 

rynkowe 

W ramach transakcji nabycia przez Getin Noble Bank S.A. 100% akcji Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A., 

w celu zwolnienia się z długu posiadanego przez Bank wobec Getin Holding S.A. w dniu 28 marca 2013 roku 

przeniósł na rzecz Getin Holding S.A. 3 590 182 akcji zwykłych na okaziciela Open Finance S.A. o łącznej 

wartości 57,08 mln zł stanowiących 6,62% kapitału zakładowego spółki i dających prawo do 6,62% głosów na 

Walnym Zgromadzeniu spółki. 

W III kwartale 2013 roku Bank dokonał rozliczenia świadczeń członków Rady Nadzorczej dotyczących  

I transzy oraz świadczeń uczestników w ramach II transzy Programu Opcji Menedżerskich realizowanego przez 

Getin Noble Bank S.A. W ramach realizacji programu Bank zawarł umowy sprzedaży akcji własnych, w  wyniku 

których uczestnicy programu nabyli 5 176 671 akcji własnych Banku po cenie 1,00 zł za akcję . Transakcja  miała 

miejsce poza rynkiem regulowanym. 

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2013 roku nie wystąpiły inne transakcje z podmiotami 

powiązanymi zawarte przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną, które są istotne i zostały zawarte na innych 

warunkach niż rynkowe. 

6. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sp rzedaży rzeczowych aktywów trwałych 

W III kwartałach 2013 roku w Grupie nie wystąpiły istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów 

trwałych. W związku z nabyciem zorganizowanej części banku DnB Nord Polska S.A. Getin Noble Bank S.A. 

przejął 37 placówek bankowych, a łączna wartość przejętego majątku wyniosła 10 176 tys. zł. 

Na dzień 30 września 2013 roku nie występowały istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych 

aktywów trwałych. 
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7. Informacje o odpisach aktualizuj ących z tytułu utraty warto ści aktywów finansowych, 

rzeczowych aktywów trwałych, warto ści niematerialnych i prawnych lub innych aktywów 

oraz odwróceniu takich odpisów 

Wysokość odpisów aktualizujących wartość aktywów według stanu na dzień 30 września 2013 roku została 

zaprezentowana w poniższej tabeli: 

30.09.2013 31.12.2012

tys. zł tys. zł
Należności od banków  i instytucji f inansow ych 644 -

Instrumenty f inansow e dostępne do sprzedaży 7 281 1 532

Wartości niematerialne 18 426 16 276

Rzeczow e aktyw a trw ałe 15 245 13 927

Aktyw a sklasyfikow ane jako przeznaczone do sprzedaży 905 905

Inne aktyw a 10 138 9 230

Razem 52 639 41 870
 

Dane dotyczące odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek oraz należności leasingowych 

prezentowane są w nocie II.10 niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego. 

W okresie 9 miesięcy zakończonym dnia 30 września 2013 roku spółki Grupy Kapitałowej Getin Noble 

Banku S.A. dokonały odwrócenia odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości innych aktywów w wysokości 

163 tys. zł.  

8. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalno ści, 

które maj ą istotny wpływ na warto ść godziw ą aktywów i zobowi ązań finansowych 

Ostatnie publikacje wskaźników makroekonomicznych wskazują na umiarkowane ożywienie krajowej gospodarki. 

PKB wzrósł w II kwartale 2013 roku w ujęciu rocznym o 0,8%, wobec wzrostu o 0,5% r/r odnotowanego 

w I kwartale. Dane dotyczące PKB za III kwartał nie zostały jeszcze opublikowane, jednak wrześniowy wzrost 

produkcji przemysłowej o 6,2% r/r oraz ostatni odczyt wskaźnika PMI na poziomie 53,1 napawają optymizmem. 

Dalsza poprawa sytuacji w polskim przemyśle cały czas wiązana jest z popytem z zagranicy, co dobrze rokuje  

z perspektywy coraz lepszych wyników naszych głównych partnerów handlowych.  

Dynamika wzrostu cen mierzona wskaźnikiem CPI w II kwartale 2013 roku ukształtowała się na poziomie 

0,5% r/r. We wrześniu wskaźnik wzrósł do poziomu 1,0% r/r wobec wzrostu 1,1% r/r odnotowanego w sierpniu.  

Niskie odczyty danych inflacyjnych wpisują się w ostatnie komentarze płynące z Rady Polityki Pieniężnej. 

W ocenie członków Rady inflacja nie stanowi zagrożenia dla stabilności cen, a stopy procentowe pozostaną 

na niezmienionym poziomie przez dłuższy czas.  

Polski złoty pozostawał zmienny w III kwartale  2013 roku. Po dynamicznym osłabieniu PLN w czerwcu 

do poziomu sięgającego 4,34 względem euro,  kolejne miesiące przyniosły sukcesywne umocnienie krajowej 

waluty do poziomu 4,18. Umocnienie PLN ma swoje podstawy w sygnałach ożywienia płynących z realnej 

gospodarki, jednak istnieje wciąż ryzyko odpływu kapitału z rynków wschodzących w sytuacji zmiennych 

nastrojów na świecie.  

Zgodna z prognozami rynkowymi sytuacja gospodarcza, a także brak istotnych zmian warunków prowadzenia 

działalności, nie wpłynęły istotnie na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, 
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niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania zostały ujęte w wartości godziwej czy skorygowanej cenie 

nabycia (koszcie zamortyzowanym). 

9. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnie ń do nich przez osoby 

zarządzające i nadzoruj ące Emitenta oraz zmiany, które miały miejsce w okre sie 

od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego 

Zestawienie stanu posiadania akcji Getin Noble Banku S.A. przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku 

na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego raportu kwartalnego przedstawia się następująco: 

Członkow ie Rady Nadzorczej/ Zarz ądu Funkcja
Liczba akcji Banku 

na w łasnym rachunku

Leszek Czarnecki 1) Przew odniczący Rady Nadzorczej 264 626 609

Remigiusz Baliński Członek Rady Nadzorczej 521 530

Krzysztof Rosiński Prezes Zarządu 2 954 739

Karol Karolkiew icz Członek Zarządu 76 737

Maurycy Kühn 2) Członek Zarządu 350 528

Krzysztof Spyra 3) Członek Zarządu -

Radosław  Stefurak Członek Zarządu 126 315

Maciej Szczechura Członek Zarządu 22 936

Grzegorz Tracz Członek Zarządu 192 691
 

1) Zgodnie z najlepszą wiedzą dr. Leszka Czarneckiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, podmioty zależne 

od niego posiadają następujące akcje Banku: LC Corp B.V. z siedzibą w Holandii 1 011 728 750 akcji, Getin Holding S.A. 

146 400 536 akcji, Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich 3 519 273 akcje, RB Investcom Sp. z o.o. 101 850 akcji, Idea 

Expert S.A. 7 799 akcji oraz Getin Noble Bank S.A. (skupione akcje własne) 53 914 238 akcji. 

2) Zgodnie z najlepszą wiedzą pana Maurycego Kühn, Członka Zarządu Banku, podmioty zależne od niego posiadają 

następujące akcje Banku: A. Nagelkerken Holding B.V. z siedzibą w Holandii 12 204 615 akcji, ASK Investments S.A. 

z siedzibą w Luksemburgu 32 153 579 akcji oraz Valoro Investments Ltd. z siedzibą na Malcie 1 252 394 akcje. 

3) Zgodnie z najlepszą wiedzą pana Krzysztofa Spyry, Członka Zarządu Banku, podmioty zależne od niego posiadają 

następujące akcje Banku: International Consultancy Strategy Implementation B.V. z siedzibą w Holandii 8 846 634 akcje, 

ASK Investments S.A. z siedzibą w Luksemburgu 32 153 579 akcji oraz KKBBK Investments Ltd. z siedzibą na Malcie 

350 109 akcji. 

W okresie sprawozdawczym miały miejsce następujące zmiany w stanie posiadania akcji Getin Noble Banku S.A. 

przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku:  

W III kwartale 2013 roku Bank dokonał rozliczenia świadczeń dotyczących I i II transzy funkcjonującego w Getin 

Noble Banku S.A. Programu Opcji Menedżerskich i dokonał zbycia akcji własnych Banku. Członkowie Rady 

Nadzorczej i Zarządu nabyli odpowiednio: 

Członkow ie Rady Nadzorczej/Zarz ądu Funkcja
Liczba nabytych akcji 

Banku na w łasny rachunek

Leszek Czarnecki Przew odniczący Rady Nadzorczej 4 133 099

Remigiusz Baliński Członek Rady Nadzorczej 39 709

Krzysztof Rosiński Prezes Zarządu 697 651

Karol Karolkiew icz Członek Zarządu 22 936

Radosław  Stefurak Członek Zarządu 22 936

Maciej Szczechura Członek Zarządu 22 936
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10. Informacje o tocz ących si ę post ępowaniach s ądowych dotycz ących zobowi ązań lub 

wierzytelno ści Emitenta oraz istotnych rozliczeniach z tytułu s praw s ądowych 

W Grupie Getin Noble Bank S.A. nie występuje żadne pojedyncze postępowanie dotyczące zobowiązań lub 

wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów 

własnych Emitenta. 

Nie występują również dwa lub więcej postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, których łączna 

wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. 

11. Informacje o udzieleniu por ęczeń kredytu lub po życzki lub udzieleniu gwarancji o warto ści 

co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta 

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2013 roku Emitent lub jednostki od niego zależne nie udzielały 

poręczeń kredytu lub pożyczki ani nie udzielały gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej 

od tego podmiotu, których łączna wartość stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. 

12. Informacje o niespłaceniu kredytu lub po życzki lub naruszeniu istotnych postanowie ń 

umowy kredytu lub po życzki, w odniesieniu do których nie podj ęto żadnych działa ń 

naprawczych do ko ńca okresu sprawozdawczego 

W Grupie Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. w okresie  9 miesięcy zakończonym dnia 30 września 2013 roku nie 

wystąpiła sytuacja niespłacenia kredytu lub pożyczki lub naruszenia istotnych postanowień umowy kredytu lub 

pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu 

sprawozdawczego. 

13. W przypadku instrumentów finansowych wycenianyc h w warto ści godziwej – informacje  

o zmianie sposobu (metody) jej ustalania 

W Grupie Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w zakresie 

zasad wyceny instrumentów finansowych. 

14. Informacj ę dotycz ącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku  zmiany celu 

lub wykorzystania tych aktywów 

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2013 roku nie wystąpiło przekwalifikowanie aktywów pomiędzy 

poszczególnymi kategoriami. 

15. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta b ędą miały wpływ na osi ągnięte przez 

niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego k wartału 

Działalność spółek Grupy jest ściśle związana z rozwojem gospodarczym kraju oraz sytuacją na rynkach 

finansowych. Czynniki mogącymi mieć wpływ na dalszy rozwój i przyszłe wyniki Grupy są : 

• sytuacja na rynku finansowym oraz kształtowanie się stóp procentowych i kursów walutowych na poziomie 

odbiegającym od założeń Grupy mogą niekorzystnie wpłynąć na wyniki, poziom adekwatności kapitałowej 

oraz płynność spółek Grupy, Obecny najniższy w historii poziom stóp procentowych, może wpłynąć na wzrost 

konsumpcji oraz zmniejszeniem zainteresowania inwestorów lokowaniem środków w systemie bankowym, 
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• ryzyko kredytowe i związane z tym odpisy aktualizacyjne – brak realizacji planowanych działań w zakresie 

poprawy jakości portfela kredytowego mogą mieć negatywny wpływ na poziom odpisów aktualizujących ich 

wartość oraz wielkość wypracowanego zysku, 

• działania zmierzające do wprowadzenia reformy Otwartych Funduszy Emerytalnych mogą znaleźć 

odzwierciedlenie w braku lub mniejszej sile przepływu kapitału i inwestycji w akcje i obligacje co może 

wpłynąć na działalność Spółek Grupy, 

• wprowadzenie tzw. „podatku bankowego” może wpłynąć na wzrost kosztów prowadzenia działalności Banku,  

• ryzyko pogarszającej się sytuacji gospodarczej oraz pogłębiający się spadek gotowości inwestycyjnej przez 

osoby prowadzące działalność gospodarczą i podmioty gospodarcze mogą przekładać się na  niską  

aktywność inwestorów na rynku wtórnym. 

16. Inne informacje, które zdaniem Emitenta s ą istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, 

majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które s ą istotne 

dla oceny mo żliwo ści realizacji zobowi ązań przez Emitenta 

Spółki Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank regulują zaciągnięte zobowiązania w terminie. Nie zidentyfikowano 

istotnych zmian oceny możliwości realizacji zobowiązań przez spółki. 

  



GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A. 

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta 
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku 

 

69 

 

 

Podpisy Członków Zarz ądu Getin Noble Banku S.A.: 

 

 

 

Krzysztof Rosiński - Prezes Zarządu                            ……………………………… 

 

 

Karol Karolkiewicz - Członek Zarządu          ……………………………… 

 

 

Maurycy Kühn  - Członek Zarządu                    ……………………………… 

 

 

Krzysztof Spyra  - Członek Zarządu          ……………………………… 

 

 

Radosław Stefurak - Członek Zarządu               ……………………………… 

 

 

Maciej Szczechura - Członek Zarządu          ……………………………… 

 

 

Grzegorz Tracz  - Członek Zarządu            ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 14 listopada 2013 roku 


