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WYBRANE DANE FINANSOWE 

Dane dotycz ące skonsolidowanego 
rachunku zysków i strat 

01.01.2014-
30.09.2014 

01.01.2013-
30.09.2013 

01.01.2014-
30.09.2014 

01.01.2013-
30.09.2013 

(niezbadane) (przekształcone 
niezbadane) 

(niezbadane) (przekształcone 
niezbadane) 

tys. zł  tys. zł  tys. EUR  tys. EUR  
Wynik z tytułu odsetek 1 107 736 950 901 264 990 225 167 

Wynik z tytułu prowizji i opłat 333 976 311 236 79 893 73 698 

Zysk brutto 280 225 284 477 67 035 67 362 

Zysk netto 346 046 239 933 82 780 56 814 

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej 345 639 239 505 82 683 56 713 

Całkowite dochody za okres 399 717 213 235 95 619 50 493 

Przepływy pieniężne netto 32 818 (792 473) 7 851 (187 652) 

 
 

Dane dotycz ące skonsolidowanego 
sprawozdania z sytuacji finansowej 

30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013 
(niezbadane)  (niezbadane)   

tys. zł tys. zł tys. EUR tys. EUR 
Suma aktywów 67 225 594 63 617 095 16 100 011 15 339 770 

Kapitał własny ogółem 5 178 706 4 780 455 1 240 260 1 152 695 

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej 5 177 185 4 775 105 1 239 896 1 151 405 

Kapitał podstawowy 2 650 143 2 650 143 634 689 639 020 

         

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

Łączny współczynnik kapitałowy/ Współczynnik  
wypłacalności * 12,5% 12,4% 12,5% 12,4% 

 
* Współczynnik wypłacalności wyliczony został na dzień 31 grudnia 2013 roku zgodnie z normami prawnymi obowiązującymi do 

końca 2013 roku, natomiast na dzień 30 września 2014 roku zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 roku 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów 

ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CRR). 

Współczynnik wypłacalności na dzień 30 września 2014 roku nie uwzględnia w funduszach zysku netto Grupy za I półrocze 

2014 roku. W dniu 23 października 2014 roku Getin Noble Bank S.A. otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego 

na zaliczenie do skonsolidowanego kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto skonsolidowanej ostrożnościowo Grupy Getin 

Noble Banku S.A. za I półrocze 2014 roku w kwocie 258 494 tys. zł. Po uwzględnieniu tej kwoty w funduszach Grupy, łączny 

współczynnik kapitałowy na koniec września wyniósłby 13,1%. 
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Dane dotycz ące jednostkowego 
rachunku zysków i strat 

01.01.2014-
30.09.2014 

01.01.2013-
30.09.2013 

01.01.2014-
30.09.2014 

01.01.2013-
30.09.2013 

(niezbadane) (przekształcone 
niezbadane) 

(niezbadane) (przekształcone 
niezbadane) 

tys. zł  tys. zł  tys. EUR  tys. EUR  
Wynik z tytułu odsetek 1 084 763 916 574 259 494 217 038 

Wynik z tytułu prowizji i opłat 271 919 258 889 65 048 61 303 

Zysk brutto 363 938 276 304 87 060 65 427 

Zysk netto 304 844 232 768 72 924 55 118 

Całkowite dochody za okres 357 958 206 229 85 630 48 834 

Przepływy pieniężne netto (427 643) (1 038 360) (102 300) (245 876) 

 
 

Dane dotycz ące jednostkowego 
sprawozdania z sytuacji finansowej 

30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013 
(niezbadane)   (niezbadane)   

tys. zł  tys. zł  tys. EUR  tys. EUR  
Suma aktywów 66 363 299 63 263 327 15 893 498 15 254 467 

Kapitał własny ogółem 4 866 812 4 508 854 1 165 564 1 087 204 

Kapitał podstawowy 2 650 143 2 650 143 634 689 639 020 

        

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

Łączny współczynnik kapitałowy/ Współczynnik  
wypłacalności * 12,9% 12,4% 12,9% 12,4% 

 
* Współczynnik wypłacalności wyliczony został na dzień 31 grudnia 2013 roku zgodnie z normami prawnymi obowiązującymi 

do końca 2013 roku, natomiast na dzień 30 września 2014 roku zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 roku 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów 

ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CRR). 

Współczynnik wypłacalności na dzień 30 września 2014 roku wyliczony został z uwzględnieniem w funduszach Banku połowy 

zysku netto Banku za I półrocze 2014 roku. W dniu 23 października 2014 roku Getin Noble Bank S.A., po dokonaniu zmiany 

polityki dywidendowej, otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 całego 

zysku netto Banku za I półrocze 2014 roku w kwocie 271 417 tys. zł. Po uwzględnieniu tej kwoty w funduszach Banku, łączny 

współczynnik kapitałowy na koniec września wyniósłby 13,2%. 

 
 
 

Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skonsolidowanego i jednostkowego 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 2014 roku w wysokości 

1 EUR = 4,1755 zł oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku w wysokości 1 EUR = 4,1472 zł.  

• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono 

według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski 

na ostatni dzień każdego miesiąca za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 oraz 2013 roku 

(odpowiednio: 1 EUR = 4,1803 zł  i 1 EUR = 4,2231 zł). 
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Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 42 stanowią 

jego integralną część. 

I. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE 
FINANSOWE  

1. ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

  Nota 

01.07.2014- 
30.09.2014  

01.01.2014- 
30.09.2014 

01.07.2013- 
30.09.2013  

01.01.2013- 
30.09.2013 

(niezbadane) (niezbadane) (przekształcone  
niezbadane)  

(przekształcone  
niezbadane) 

tys. zł tys. zł  tys. zł  tys. zł  
DZIAŁALNO ŚĆ KONTYNUOWANA           

Przychody z tytułu odsetek  921 830 2 739 076 914 889 2 910 459 

Koszty z tytułu odsetek  (542 231) (1 631 340) (603 747) (1 959 558) 

Wynik z tytułu odsetek  II.6 379 599 1 107 736 311 142 950 901 

            

Przychody z tytułu prowizji i opłat 
 

160 335 497 892 164 593 460 419 

Koszty z tytułu prowizji i opłat  (54 615) (163 916) (47 175) (149 183) 

Wynik z tytułu prowizji i opłat II.7 105 720 333 976 117 418 311 236 

  
 

        

Przychody z tytułu dywidend  14 2 931 9 2 395 

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych 
do wartości godziwej przez wynik finansowy  2 877 51 481 5 201 14 973 

Wynik na pozostałych instrumentach finansowych 
 

18 732 25 148 (99) 29 120 

Wynik z pozycji wymiany  10 674 35 401 13 789 46 236 

  
        

Pozostałe przychody operacyjne  23 484 75 576 39 312 159 987 

Pozostałe koszty operacyjne  (37 204) (117 987) (38 540) (115 122) 

Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów 
operacyjnych II.8 (13 720) (42 411) 772 44 865 

           

Koszty działania II.9 (227 467) (699 474) (220 887) (646 138) 

Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty 
wartości aktywów finansowych i rezerwy na 
zobowiązania pozabilansowe 

II.10 (223 950) (544 392) (131 613) (472 336) 

Wynik z działalno ści operacyjnej  52 479 270 396 95 732 281 252 

           

Udział w zyskach/ (stratach) jednostek 
stowarzyszonych  4 234 9 829 4 891 3 225 

Zysk brutto  56 713 280 225 100 623 284 477 

           

Podatek dochodowy II.11 23 198 65 821 (11 395) (44 544) 

Zysk netto  79 911 346 046 89 228 239 933 

Przypadający:          

akcjonariuszom jednostki dominującej 
 

79 703 345 639 89 143 239 505 

akcjonariuszom niekontrolującym  208 407 85 428 

           
Średnia ważona liczba akcji  2 650 143 319 2 650 143 319 2 601 700 136 2 633 758 125 

Zysk na jedną akcję w złotych:          
podstawowy z zysku za okres przypadającego 
akcjonariuszom jednostki dominującej  

0,03 0,13 0,03 0,09 

rozwodniony z zysku za okres przypadającego 
akcjonariuszom jednostki dominującej  0,03 0,13 0,03 0,09 

 

 

Szczegóły przekształceń danych porównawczych za 2013 rok zostały zaprezentowane w nocie II 3.5.  
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6 
Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 42 stanowią 

jego integralną część. 

2. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

  Nota 

01.07.2014- 
30.09.2014  

01.01.2014- 
30.09.2014 

01.07.2013- 
30.09.2013  

01.01.2013- 
30.09.2013 

(niezbadane) (niezbadane) (przekształcone  
niezbadane)  

(przekształcone  
niezbadane) 

tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł  
Zysk netto za okres 

 
79 911 346 046 89 228 239 933 

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

14 349 53 671 32 294 (26 698) 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
zagranicznych  68 107 (198) (154) 

Wycena aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaży  

14 191 68 202 3 701 (83 964) 

Efekt rachunkowości zabezpieczeń przepływów 
pieniężnych  II.16 3 441 (2 075) 36 413 51 194 

Podatek dochodowy dotyczący pozycji, które 
zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty II.11 (3 351) (12 563) (7 622) 6 226 

Inne całkowite dochody netto 
 

14 349 53 671 32 294 (26 698) 

Całkowite dochody za okres 
 

94 260 399 717 121 522 213 235 

Przypadające:        

akcjonariuszom jednostki dominującej  94 049 399 307 121 437 212 807 

akcjonariuszom niekontrolującym  211 410 85 428 
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7 
Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 42 stanowią 

jego integralną część. 

3. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FI NANSOWEJ 

  Nota 
30.09.2014 31.12.2013 
(niezbadane)  

tys. zł  tys. zł  
AKTYWA       

Kasa, środki w Banku Centralnym  2 306 329 2 629 838 

Należności od banków i instytucji finansowych  1 848 459 1 379 820 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu  17 453 5 114 

Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy  170 362 - 

Pochodne instrumenty finansowe  181 555 241 389 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom II.12 45 239 480 45 353 193 

Należności z tytułu leasingu finansowego II.12 3 341 024 2 599 201 

Instrumenty finansowe, w tym:  11 262 828 8 871 495 

dostępne do sprzedaży 11 136 985 8 758 290 

utrzymywane do terminu wymagalności  125 843 113 205 

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych II.13 366 572 357 492 

Wartości niematerialne  222 859 205 034 

Rzeczowe aktywa trwałe  360 462 323 236 

Nieruchomości inwestycyjne  402 289 150 806 

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży  - 9 449 

Aktywa z tytułu podatku dochodowego, w tym: 
 

714 943 637 076 

    należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego  14 886 8 

    aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego II.11 700 057 637 068 

Inne aktywa  790 979 853 952 

SUMA AKTYWÓW 
 

67 225 594 63 617 095 

        

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY       

Zobowi ązania       

Zobowiązania wobec banków i instytucji finansowych  3 848 354 3 139 509 

Pochodne instrumenty finansowe  413 262 481 340 

Zobowiązania wobec klientów II.14 53 337 154 51 486 360 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym:  3 794 497 3 158 409 

zobowiązania podporządkowane 
 

2 086 278 1 824 250 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych  342 1 144 

Pozostałe zobowiązania 
 

623 754 543 245 

Rezerwy II.15 29 525 26 633 

Suma zobowi ązań 
 

62 046 888 58 836 640 

        

Kapitał własny przypadaj ący akcjonariuszom jednostki dominuj ącej  5 177 185 4 775 105 

Kapitał podstawowy 
 

2 650 143 2 650 143 

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych  167 266 (264 257) 

Zysk netto  345 639 399 725 

Pozostałe kapitały  2 014 137 1 989 494 

Kapitał akcjonariuszy niekontroluj ących 
 

1 521 5 350 

Kapitał własny ogółem 
 

5 178 706 4 780 455 

SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 
 

67 225 594 63 617 095 
 
 



GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A. 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku 
(dane w tys. zł)            

 

8 
Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 42 stanowią jego integralną część. 

4. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KA PITALE WŁASNYM 

 

Przypadaj ące akcjonariuszom jednostki dominuj ącej 
Kapitał 

akcjonariuszy  
niekontrolu-  

jących 
 

Kapitał 
własny 
ogółem 

 
 

Kapitał 
podstawowy 

 
 

Niepodzielony  
wynik z lat 
ubiegłych 

 

Zysk 
netto 

 
 

Pozostałe kapitały Razem 
 
 
 

Kapitał 
zapasowy 

 

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny 

Różnice 
kursowe 

 

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 

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

Na dzień 01.01.2014 2 650 143 135 468 - 2 084 585 (135 865) (107) 40 881 4 775 105 5 350 4 780 455 

Całkowite dochody za okres - - 345 639 - 53 561 107 - 399 307 410 399 717 

Nabycie udziałów niekontrolujących w spółce zależnej - 2 773 - - - - - 2 773 (3 954) (1 181) 

Podział wyniku finansowego za poprzedni rok i 
pokrycie niepodzielonej straty z lat ubiegłych 

- 29 025 - (29 025) - - - - - - 

Dywidenda dla akcjonariuszy niekontrolujących - - - - - - - - (285) (285) 

Na dzień 30.09.2014 2 650 143 167 266 345 639 2 055 560 (82 304) - 40 881 5 177 185 1 521 5 178 706 

 
 

(przekształcone) 

Przypadaj ące akcjonariuszom jednostki dominuj ącej 
Kapitał 

akcjonariuszy  
niekontrolu-  

jących 
 
 

Kapitał 
własny 
ogółem 

 
 
 

Kapitał 
podstawowy  

 
 

Skupione 
akcje 

własne 
 

Niepodzielony  
wynik z lat 
ubiegłych 

 

Zysk 
netto 

 
 

Pozostałe kapitały 
Razem 

 
 
 

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

Na dzień 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 rachunkowości - - (362 825) - - (250) - - - (363 075) - (363 075) 

Na dzień 01.01.2013 roku po korekcie 2 650 143  - (309 016) - 2 090 186 (120 597) - 7 381 37 493 4 355 590 2 978 4 358 568 

Całkowite dochody za okres - - - 239 505 - (26 544) (148) - - 212 813 422 213 235 

Podział wyniku finansowego za poprzedni rok - - 44 759 - (44 759) - - - - - - - 

Przeznaczenie kapitału z wyceny POM na kapitał 
rezerwowy - - - - - - - (7 381) 7 381 - - - 

Utworzenie kapitału rezerwowego na nabycie 
akcji własnych - - - - (126 007) - - - 126 007 - - - 

Skup akcji własnych - (130 000) - - 130 000 - - - (130 000) (130 000) - (130 000) 

Sprzedaż akcji własnych - 11 389 - - - - - - - 11 389 - 11 389 

Zwrot nadpłaconych kosztów emisji akcji z lat 
ubiegłych - - - - 1 200 - -     1 200   1 200 

Dywidendy dla akcjonariuszy niekontrolujących - - - - - - - -   - (57) (57) 

Na dzień 30.09.2013 2 650 143 (118 611) (264 257) 239 505 2 050 620 (147 141) (148) - 40 881 4 450 992 3 343 4 454 335 

 
Szczegóły przekształceń danych porównawczych za 2013 rok zostały zaprezentowane w nocie II 3.5 



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

za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku 
(dane w tys. zł) 

 

9 
Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 42 stanowią 

jego integralną część. 

5. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

  Nota  

01.01.2014- 
30.09.2014  

01.01.2013- 
30.09.2013 

(niezbadane) (przekształcone  
niezbadane) 

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

Zysk netto   346 046 239 933 

Korekty razem:   (1 092 439) (3 087 216) 

    Amortyzacja II.9 56 704 53 640 

Udział w (zyskach)/ stratach jednostek stowarzyszonych   (9 829) (3 225) 

    (Zyski)/ straty z tytułu różnic kursowych   (613) (6 870) 

    (Zysk)/ strata z działalności inwestycyjnej   (1 628) (130 275) 

    Odsetki i dywidendy   152 865 112 854 

    Zmiana stanu należności od banków i instytucji finansowych   (112 311) (87 512) 

    Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu   (12 339) 3 562 

    Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (aktywo)   67 232 57 874 

    Zmiana stanu aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy   (170 362) - 

    Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom   113 713 (2 645 977) 

    Zmiana stanu należności z tytułu leasingu finansowego   (741 823) (479 625) 

    Zmiana stanu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży   (2 323 453) (3 258 616) 

    Zmiana stanu instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności   (638) 1 139 

    Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego   (62 989) 16 645 

    Zmiana stanu innych aktywów   62 973 83 999 

    Zmiana stanu zobowiązań wobec banków i instytucji finansowych   (127 991) 41 012 

    Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (zobowiązanie)   (77 157) 25 398 

    Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów   1 850 794 2 849 784 

    Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   34 505 191 451 

    Zmiana stanu pozostałych zobowiązań   80 509 93 395 

    Zmiana stanu rezerw   2 892 1 620 

    Pozostałe korekty   142 187 (8 484) 

    Zapłacony podatek dochodowy   (25 413) (27 859) 

    Bieżący podatek dochodowy II.11 9 733 28 854 

Środki pieni ężne netto wykorzystane w działalno ści operacyjnej   (746 393) (2 847 283) 

Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści inwestycyjnej       

Zbycie udziałów w jednostce zależnej/ stowarzyszonej   - 155 614 

Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   16 387 1 522 

Zbycie inwestycyjnych papierów wartościowych   - 40 938 

Dywidendy otrzymane   2 931 2 395 

Nabycie udziałów w jednostce zależnej   (136 204) (98 252) 

Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   (374 961) (234 036) 

Nabycie inwestycyjnych papierów wartościowych   (12 000) - 

Inne wpływy/ (wydatki) inwestycyjne   1 670 - 

Środki pieni ężne netto wykorzystane w działalno ści inwestycyjnej   (502 177) (131 819) 

Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści finansowej       

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   1 921 583 2 339 635 

Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów   837 556 1 483 711 

Wpływy z tytułu sprzedaży akcji własnych   - 11 389 

Wykup wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych   (1 320 000) (1 404 000) 

Dywidendy wypłacone akcjonariuszom niekontrolującym   (285) (57) 

Skup akcji własnych   - (130 000) 

Zapłacone odsetki   (157 466) (115 249) 

Inne wpływy/ (wydatki) finansowe   - 1 200 

Środki pieni ężne netto z działalno ści finansowej   1 281 388 2 186 629 

Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów   32 818 (792 473) 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu   3 051 220 4 017 609 

Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu   3 084 038 3 225 136 
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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”) z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, zarejestrowany na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 kwietnia 2008 roku 

pod numerem KRS 0000304735. Jednostce dominującej nadano numer statystyczny REGON 141334039.  

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: 

 

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 Otwarty Fundusz Emerytalny 220 000 000 220 000 000 8,30% 8,30% 

Getin Holding S.A. 200 314 774 200 314 774 7,56% 7,56% 

Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK  174 300 000 174 300 000 6,58% 6,58% 

Pozostali akcjonariusze 779 173 186 779 173 186 29,39% 29,39% 

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: 

 

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% 

Getin Holding S.A. 200 314 774 200 314 774 7,56% 7,56% 

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

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% 

 

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 Bank S.A. był następujący: 

Zarząd Getin Noble Banku S.A.  

Prezes Zarządu Krzysztof Rosiński 

Członkowie Zarządu Marcin Dec 

 Karol Karolkiewicz 

 Krzysztof Spyra 

 Radosław Stefurak 

 Maciej Szczechura 

 Grzegorz Tracz 
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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 

 

Z dniem 1 stycznia 2014 roku Pan Marcin Dec objął stanowisko Członka Zarządu Banku zgodnie z uchwałą Rady 

Nadzorczej z dnia 7 listopada 2013 roku. 

W dniu 27 marca 2014 roku Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę o powołaniu członków Zarządu 

w niezmienionym składzie na kolejną wspólną kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2016. 

W dniu 24 kwietnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku podjęło uchwały o powołaniu członków 

Rady Nadzorczej w niezmienionym składzie na kolejną wspólną kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego 

Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2016. 

W dniu 2 października 2014 roku Pan Michał Kowalczewski złożył  rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej 

Banku i pełnienia w niej funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 31 grudnia 2014 roku. 

W dniu 9 października 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku podjęło uchwałę 

o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A. Pana Krzysztofa Jarosława Bieleckiego jako 

członka Rady Nadzorczej ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2015 roku. 

W okresie 9 miesięcy zakończonym dnia 30 września 2014 roku oraz do dnia zatwierdzenia niniejszego 

śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie wystąpiły inne zmiany w składzie 

Zarządu i Rady Nadzorczej 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.  

Grupa prowadzi działalność w zakresie: 

• usług bankowych, 

• usług leasingowych i wynajmu długoterminowego pojazdów, 

• 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 różnych 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 
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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 i wynajmu pojazdów.  

Poniżej zaprezentowano graficzne ujęcie spółek 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 2014 roku: 

 

* Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 

** Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych; posiada 100% udziałów w spółkach celowych: Ettrick 

Investments sp. z o.o., Redmile Investments sp. z o.o., Lakeford Investments sp. z o.o., Breetley Investments sp. z o.o., 

Gloveree Investments sp. z o.o. i Shantill Investments sp. z o.o. 

*** Spółka specjalnego przeznaczenia (SPV), z którą Bank przeprowadził transakcję sekurytyzacji wierzytelności; Grupa 

nie posiada zaangażowania kapitałowego w tej jednostce. 

 

W skład Grupy Kapitałowej  wchodzą również nabyte przez Bank 25 września 2014 roku spółki Moline Investments 

Sp. z o.o. oraz Moline Investments Sp. z o.o. sp. k., które nie rozpoczęły działalności i w związku z tym nie 

podlegały konsolidacji na dzień 30 września 2014 roku .  

Wszystkie jednostki zależne są objęte konsolidacją metodą pełną.  

Grupa posiada 42,15% udziału w kapitale własnym jednostki stowarzyszonej Open Finance S.A., wycenianej 

metodą praw własności. 

Na dzień 30 września 2014 oraz 31 grudnia 2013 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 2014 roku 

wynosił 98,10% (na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił 97,26%). 
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jego integralną część. 

1.3.   Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej w III kwartałach 2014 roku 

W dniu 28 stycznia 2014 roku Getin Noble Bank S.A. zawarł z Getin Leasing S.A. umowę nabycia 214 akcji spółki 

w ramach realizacji uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Leasing S.A. z dnia 18 grudnia 

2013 roku w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych. Cena nabytych akcji wyniosła 

1 181 tys. zł. Na dzień 30 września 2014 roku Bank był jedynym akcjonariuszem Getin Leasing S.A. 

W dniu 18 września 2014 roku Getin Noble Bank S.A. odkupił od spółki Earchena Investments Ltd  34 947 akcji 

Noble Securities S.A. za łączną kwotę 510 tys. zł.  

W dniu 25 września 2014 roku Bank nabył 100% udziałów w spółce Moline Investments Sp. z o.o. oraz objął jako 

komandytariusz udziały w spółce Moline Investments Sp. z o. o. Sp. k., w której komplementariuszem jest spółka 

Moline Investments  Sp. z o.o.   

W związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2014 roku MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 

Bank przeprowadził analizę charakteru swojego zaangażowania w posiadanych inwestycjach w celu 

zidentyfikowania podmiotów, nad którymi Bank sprawuje kontrolę. W wyniku przeprowadzonej oceny nie 

stwierdzono konieczności wprowadzenia zmian w dotychczasowej strukturze Grupy Kapitałowej. 

2. ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINA NSOWEGO 

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd 

jednostki dominującej w dniu 12 listopada 2014 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 UE, 

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 zakończony dnia 31 grudnia 

2013 roku.  

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.  
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Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz 

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

skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 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 2014 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 2013 roku, z wyjątkiem 

zastosowania następujących zmian do istniejących standardów oraz nowych interpretacji obowiązujących 

dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2014 roku:  

• 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 MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne oraz 

MSSF 12 Ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach – objaśnienia na temat przepisów 

przejściowych, 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), 

• Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, MSSF 12 Ujawnienie informacji na temat 

udziałów w innych jednostkach oraz MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe – jednostki inwestycyjne, 

zatwierdzone w UE w dniu 20 listopada 2013 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), 
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• 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 MSR 36 Utrata wartości aktywów – ujawnianie wartości odzyskiwalnej aktywów niefinansowych, 

zatwierdzone w UE w dniu 19 grudnia 2013 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych 

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

• Zmiany do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena – nowacja instrumentów pochodnych oraz 

kontynuacja rachunkowości zabezpieczeń, zatwierdzone w UE w dniu 19 grudnia 2013 roku (obowiązujące 

w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 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: 

• Interpretacja KIMSF 21 Opłaty (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 

17 czerwca 2014 roku lub po tej dacie). 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie 

powyższej interpretacji, która została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie. Według szacunków 

Grupy, niniejsza interpretacja nie miałaby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałaby 

zastosowana przez Grupę na dzień bilansowy. 

3.5. Zmiany stosowanych zasad rachunkowo ści i prezentacyjne – przekształcenie danych 

porównawczych 

Dane porównawcze za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku prezentowane w niniejszym 

śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały przekształcone tak, by uwzględnić 

zmiany prezentacyjne wprowadzone w bieżącym okresie sprawozdawczym oraz zmiany zasad (polityki) 

rachunkowości wprowadzone przez Grupę w 2013 roku. 

Zmiana prezentacyjna dotyczy przeniesienia kosztów promocji i nagród dla klientów z pozycji „Koszty z tytułu 

prowizji i opłat” do pozycji „Pozostałe koszty operacyjne”. Przekształcenie danych porównawczych w związku ze 

zmianą prezentacji nie miało wpływu na wysokość wyniku za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 

2013 roku. 

Pozycja w skonsolidowanym rachunku zysków i strat 
za okres 01.01.2013 - 30.09.2013 

Dane przed 
zmianą 

Zmiana 
prezentacji 

Dane 
przekształcone 

tys. zł tys. zł tys. zł 

Koszty z tytułu prowizji i opłat (157 200) 8 017 (149 183) 

Pozostałe koszty operacyjne (107 105) (8 017) (115 122) 

 

W 2013 roku Grupa Kapitałowa Getin Noble Bank S.A. dokonała modyfikacji polityki rachunkowości w zakresie 

rozpoznawania w przychodach wynagrodzeń z  tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych dystrybuowanych 

razem z produktami kredytowymi Banku. Prowizje od produktów ubezpieczeniowych ujmowane są 

w przychodach z uwzględnieniem oceny powiązania produktu ubezpieczeniowego z produktem kredytowym. 

Szczegółowe zmiany w powyższym zakresie zostały opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 

Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. 



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

za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku 
(dane w tys. zł) 

 

16 
Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 42 stanowią 
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Wpływ przekształceń wynikających ze zmiany zasad (polityki) rachunkowości wprowadzonych w 2013 roku na 

prezentowane w niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dane 

porównawcze został przedstawiony poniżej: 

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym   
za okres 01.01.2013 - 30.09.2013 

Kapitał własny 
ogółem na 

dzień 
01.01.2013 

Zysk netto  
za okres 

01.01.2013- 
30.09.2013 

Kapi tał własny 
ogółem na 

dzień 
30.09.2013 

tys. zł  tys. zł  tys. zł  

Kapitał własny przed przekształceniem 4 721 643 262 959 4 840 436 

korekta z tytułu zmiany zasad ujmowania wynagrodzeń 
od ubezpieczeń 

(448 241) (28 428) (476 669) 

podatek odroczony z tytułu zmiany zasad ujmowania wynagrodzeń 
od ubezpieczeń 85 166 5 402 90 568 

Suma korekt  (363 075) (23 026) (386 101) 

Kapitał własny przekształcony uwzgl ędniaj ący retrospektywne 
zmiany zasad (polityki) rachunkowo ści 4 358 568 239 933 4 454 335 

 
 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat 
za okres 01.01.2013 - 30.09.2013 

Grupa 
Kapitałowa  
Getin Noble 
Bank S.A. 

Korekty    Przekształcone 
dane 

skonsolidowane  

tys. zł  tys. zł    tys. zł  

Przychody z tytułu odsetek 2 816 276 94 183 1) 2 910 459 

Koszty z tytułu odsetek (1 959 558) -   (1 959 558) 

Wynik z tytułu odsetek 856 718 94 183   950 901 

   
 

    

Przychody z tytułu prowizji i opłat 583 030 (122 611) 2) 460 419 

Koszty z tytułu prowizji i opłat (149 183) -   (149 183) 

Wynik z tytułu prowizji i opłat 433 847 (122 611)   311 236 

        

Przychody z tytułu dywidend 2 395 -   2 395 

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości 
godziwej przez wynik finansowy 

14 973 -   14 973 

Wynik na pozostałych instrumentach finansowych 29 120 -  29 120 

Wynik z pozycji wymiany 46 236 -   46 236 

       

Pozostałe przychody operacyjne 159 987 -   159 987 

Pozostałe koszty operacyjne (115 122) -  (115 122) 

Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów ope racyjnych 44 865  -   44 865 

         

Koszty działania (646 138) -   (646 138) 

Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów  
finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 

(472 336) - 
 

(472 336) 

Wynik z działalno ści operacyjnej 309 680 (28 428)   281 252 

         

Udział w zyskach/ (stratach) jednostek stowarzyszonych 3 225 -   3 225 

Zysk brutto 312 905 (28 428)   284 477 

    
 

    

Podatek dochodowy (49 946) 5 402 3) (44 544) 

Zysk netto 262 959 (23 026)   239 933 

Przypadający:        

 akcjonariuszom jednostki dominującej 262 531 (23 026)   239 505 

 akcjonariuszom niekontrolującym 428 -   428 
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1) Korekta przychodów odsetkowych z tytułu zmiany zasad ujmowania wynagrodzeń od ubezpieczeń wynikająca 

z ujęcia rozliczenia części przychodu metodą efektywnej stopy procentowej, 

2) Korekta przychodów prowizyjnych z tytułu zmiany zasad ujmowania wynagrodzeń od ubezpieczeń wynikająca 

z odroczenia rozpoznania części przychodu ze względu na potencjalne zwroty prowizji w przypadku 

wcześniejszego rozwiązania umowy ubezpieczenia oraz wynikająca z ujęcia rozliczenia części przychodu 

metodą efektywnej stopy procentowej, 

3) Ujęcie podatku dochodowego z tytułu powyższych korekt dotyczących zmiany zasad ujmowania wynagrodzeń 

od ubezpieczeń. 

3.6. Wybrane zasady rachunkowo ści 

Zasady rachunkowości Grupy zostały zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy 

Kapitałowej Getin Noble Bank S.A za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku zatwierdzonym dnia 28 lutego 

2014 roku i opublikowanym dnia 3 marca 2014 roku, dostępnym na stronie internetowej http://gnb.pl/  

Poniżej przedstawiono wybrane zasady rachunkowości stosowane przez Grupę: 

Zasady konsolidacji 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe Getin Noble Banku S.A., jako 

jednostki dominującej, oraz sprawozdania jego jednostek zależnych. Sprawozdania finansowe Banku i jego 

jednostek zależnych wykorzystane do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego dotyczą stanu 

na ten sam dzień bilansowy. W przypadku, gdy koniec okresu sprawozdawczego jednostki dominującej różni się 

od końca okresu sprawozdawczego jednostki zależnej, jednostka zależna przygotowuje, do celów konsolidacji, 

dodatkowe informacje finansowe według stanu na ten sam dzień, na jaki sporządzane jest sprawozdanie Banku, 

w celu umożliwienia jednostce dominującej dokonania konsolidacji informacji finansowych jednostki zależnej. 

Jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, stosując jednolite zasady (politykę) 

rachunkowości w odniesieniu do podobnych transakcji oraz innych zdarzeń następujących w zbliżonych 

okolicznościach. Jeżeli członek grupy kapitałowej stosuje zasady rachunkowości odmienne od zasad (polityki) 

rachunkowości przyjętych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, sprawozdanie tego członka grupy 

jest odpowiednio korygowane w trakcie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w celu 

uzyskania zgodności z zasadami (polityką) rachunkowości grupy kapitałowej. 

Jednostki zależne 

Bank, niezależnie od charakteru zaangażowania w danej jednostce, określa swój status jednostki dominującej, 

oceniając, czy sprawuje kontrolę nad jednostką, w której dokonano inwestycji. 

Inwestor sprawuje kontrolę nad jednostką, w której dokonano inwestycji, w przypadku, gdy z tytułu swojego 

zaangażowania w tę jednostkę podlega ekspozycji na zmienne wyniki finansowe, lub gdy ma prawa 

do zmiennych wyników finansowych, oraz ma możliwość wywierania wpływu na wysokość tych wyników 

finansowych poprzez sprawowanie władzy nad tą jednostką. 

Tak więc Bank sprawuje kontrolę nad jednostką, w której dokonano inwestycji, wtedy i tylko wtedy, gdy 

jednocześnie:  

a) sprawuje władzę nad jednostką, w której dokonano inwestycji,  

b) z tytułu swojego zaangażowania w jednostce, w której dokonano inwestycji, podlega ekspozycji na zmienne 

wyniki finansowe lub posiada prawa do zmiennych wyników finansowych, oraz 
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Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 42 stanowią 

jego integralną część. 

c) posiada możliwość wykorzystania sprawowanej władzy nad jednostką, w której dokonano inwestycji, 

do wywierania wpływu na wysokość swoich wyników finansowych.  

Konsolidacja jednostki, w której dokonano inwestycji, rozpoczyna się od dnia, w którym Bank uzyskuje kontrolę 

nad tą jednostką, a ustaje wtedy, gdy Bank traci nad nią kontrolę. 

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe: 

a) łączy podobne pozycje aktywów, zobowiązań, kapitału własnego, przychodów, kosztów i przepływów 

pieniężnych Banku oraz jego jednostek zależnych, 

b) kompensuje (wyłącza) wartość bilansową inwestycji jednostki dominującej w każdej z jednostek zależnych 

oraz tej części kapitału własnego każdej z jednostek zależnych, która odpowiada udziałowi jednostki 

dominującej, 

c) wyłącza w całości aktywa i zobowiązania, kapitał własny, przychody, koszty i przepływy pieniężne grupy 

kapitałowej odnoszące się do transakcji między jednostkami tej grupy kapitałowej (zyski i straty na 

transakcjach wewnątrz tej grupy, które są ujęte jako aktywa, wyłącza się w całości). Różnice przejściowe, 

wynikające z wyłączenia zysków i strat na transakcjach wewnątrz grupy kapitałowej, ujmuje się zgodnie 

z MSR 12 Podatek dochodowy.  

Bank przypisuje zysk lub stratę i każdy składnik innych całkowitych dochodów do właścicieli jednostki dominującej 

oraz do udziałów niekontrolujących. Bank przedstawia udziały niekontrolujące w skonsolidowanym sprawozdaniu 

z sytuacji finansowej w kapitale własnym, oddzielnie od kapitału własnego właścicieli jednostki dominującej. 

Zmiany w udziale własnościowym jednostki dominującej w jednostce zależnej, które nie skutkują utratą przez 

jednostkę dominującą kontroli nad jednostką zależną, stanowią transakcje kapitałowe. W przypadku, gdy zmienia 

się część kapitału własnego posiadanego przez udziały niekontrolujące, Bank dokonuje korekty wartości 

bilansowej udziałów kontrolujących i niekontrolujących, w celu odzwierciedlenia zmian we względnych udziałach 

w jednostce zależnej. Wszelkie różnice pomiędzy kwotą korekty udziałów niekontrolujących a wartością godziwą 

kwoty zapłaconej lub otrzymanej Bank odnosi bezpośrednio na kapitał własny i przypisuje to do właścicieli 

jednostki dominującej. 

Jeżeli Bank utraci kontrolę nad jednostką zależną, to: 

a) wyłącza aktywa (w tym wartość firmy) i zobowiązania byłej jednostki zależnej w ich wartości bilansowej 

na dzień utraty kontroli, 

b) wyłącza wartość bilansową udziałów niekontrolujących byłej jednostki zależnej na dzień utraty kontroli 

(w tym przypisane do nich wszelkie składniki innych całkowitych dochodów), 

c) ujmuje wartość godziwą otrzymanej zapłaty wynikającej z transakcji, zdarzenia lub okoliczności, które 

doprowadziły do utraty kontroli, 

d) ujmuje wydanie akcji, w przypadku, gdy transakcja, zdarzenie lub okoliczności, które doprowadziły do utraty 

kontroli wiąże się z wydaniem akcji byłej jednostki zależnej, 

e) kwotę ujętą w innych całkowitych dochodach związaną z byłą jednostką zależną poddaje przekwalifikowaniu 

do rachunku zysków i strat lub przenosi bezpośrednio do zysków zatrzymanych, 

f) ujmuje wszelkie inwestycje utrzymane w byłej jednostce zależnej w ich wartości godziwej na dzień utraty 

kontroli, a następnie ujmuje je i wszelkie kwoty wzajemnych zobowiązań byłej jednostki zależnej i jednostki 

dominującej zgodnie z odpowiednimi MSSF, 

g) ujmuje wszelkie powstałe różnice związane z utratą kontroli jako zysk lub stratę w rachunku zysków i strat 

możliwych do przypisania jednostce dominującej. 
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Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 42 stanowią 

jego integralną część. 

Jednostki stowarzyszone 

Jednostkami stowarzyszonymi są te jednostki, na które inwestor wywiera znaczący wpływ. Znaczący wpływ jest 

to władza pozwalająca na uczestniczenie w podejmowaniu decyzji na temat polityki finansowej i operacyjnej 

jednostki, w której dokonano inwestycji, niepolegająca jednak na sprawowaniu kontroli lub współkontroli nad 

polityką tej jednostki. 

Jeżeli Bank posiada bezpośrednio lub pośrednio (np. poprzez jednostki zależne) 20% lub więcej praw głosu 

w jednostce, w której dokonano inwestycji, to zakłada się, że Bank wywiera znaczący wpływ na tę jednostkę, 

chyba że można w sposób oczywisty wykazać, że jest inaczej. Natomiast jeśli Bank posiada bezpośrednio lub 

pośrednio (np. poprzez jednostki zależne) mniej niż 20% praw głosu w jednostce, w której dokonano inwestycji, 

to można założyć, że nie wywiera on na tę jednostkę znaczącego wpływu, chyba że można w sposób oczywisty 

taki wpływ wykazać. Bank traci znaczący wpływ na jednostkę, w której dokonano inwestycji, w momencie, gdy 

traci władzę pozwalającą na uczestniczenie w podejmowaniu decyzji w sprawie polityki finansowej i operacyjnej 

jednostki, w której dokonano inwestycji.  

W odniesieniu do ujmowania inwestycji w jednostkach stowarzyszonych Grupa stosuje metodę praw własności, 

według której inwestycja jest początkowo ujmowana według kosztu, a następnie po dniu nabycia jej wartość jest 

korygowana odpowiednio o zmianę udziału inwestora w aktywach netto jednostki, w której dokonano inwestycji. 

Zysk lub strata inwestora obejmuje jego udział w zysku lub stracie jednostki, w której dokonano inwestycji, a inne 

całkowite dochody inwestora obejmują jego udział w innych całkowitych dochodach jednostki, w której dokonano 

inwestycji. Jeżeli udział jednostki w stratach jednostki stowarzyszonej jest równy lub wyższy od jego udziału 

w jednostce stowarzyszonej, jednostka zaprzestaje ujmowania swojego udziału w dalszych stratach.  

Zyski i straty wynikające z „oddolnych” i „odgórnych” transakcji pomiędzy Bankiem i jego jednostkami zależnymi 

a jednostką stowarzyszoną ujmuje się w sprawozdaniu finansowym Grupy jedynie w stopniu odzwierciedlającym 

udziały niepowiązanych inwestorów w jednostce stowarzyszonej. Udział inwestora w zyskach lub stratach 

jednostki stowarzyszonej z tytułu tych transakcji podlega wyłączeniu. 

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

konieczne jest dokonanie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości w odniesieniu do jej inwestycji netto 

w jednostce stowarzyszonej. W przypadku istnienia takiej przesłanki, Grupa dokonuje oszacowania wartości 

odzyskiwalnej, tj. wartości użytkowej lub wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży, 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.  

Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej 

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

obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.  

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. 
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Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 42 stanowią 

jego integralną część. 

4. ISTOTNE WARTOŚCI OPARTE NA PROFESJONALNYM OS ĄDZIE I SZACUNKACH 

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).  

W okresie 9 miesięcy zakończonym dnia 30 września 2014 roku Grupa nie zmieniła obszarów, dla których 

dokonała szacunków.  

 

5. KOREKTY BŁ ĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW 

W okresie 9 miesięcy zakończonym dnia 30 września 2014 roku Grupa nie dokonała korekt błędów poprzednich 

okresów. 

 

6. WYNIK Z TYTUŁU ODSETEK 

Wynik z tytułu odsetek 

01.01.2014- 
30.09.2014  

01.01.2013- 
30.09.2013 

(niezbadane) (przekształcone 
niezbadane) 

tys. zł  tys. zł  
Przychody z tytułu: 2 739 076 2 910 459 

kredytów i pożyczek oraz należności leasingowych * 2 180 494 2 243 886 

należności od banków i instytucji finansowych 24 363 28 701 

instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych 
do terminu wymagalności 

222 202 208 307 

pochodnych instrumentów finansowych 275 617 388 331 

rezerwy obowiązkowej 36 400 41 234 

   

Koszty z tytułu: 1 631 340 1 959 558 

zobowiązań wobec klientów 1 325 749 1 689 375 

zobowiązań wobec banków i instytucji finansowych 64 400 35 245 

pochodnych instrumentów finansowych 98 457 112 285 

dłużnych papierów wartościowych 142 734 122 653 

Wynik z tytułu odsetek 1 107 736 950 901 

* Dane porównawcze za 2013 rok zostały skorygowane o kwotę 94 183 tys. zł z tytułu zmiany polityki rachunkowości w zakresie 

ujmowania wynagrodzeń od sprzedaży produktów ubezpieczeniowych – szczegóły przekształcenia zostały zaprezentowane 

w nocie II 3.5. 
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Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 42 stanowią 

jego integralną część. 

7. WYNIK Z TYTUŁU PROWIZJI I OPŁAT  

Wynik z tytułu prowizji i opłat 

01.01.2014- 
30.09.2014  

01.01.2013- 
30.09.2013 

(niezbadane) (przekształcone 
niezbadane) 

tys. zł  tys. zł  
Przychody z tytułu: 497 892 460 419 

kredytów i pożyczek oraz leasingu 58 379 61 643 

obsługi rachunków bankowych 49 833 41 887 

kart płatniczych i kredytowych 36 986 32 575 

produktów inwestycyjnych i zarządzania aktywami 158 302 141 849 

ubezpieczeń * 156 326 157 876 

działalności maklerskiej 36 139 22 618 

pozostałe przychody z tytułu prowizji i opłat 1 927 1 971 

     
Koszty z tytułu: 163 916 149 183 

kredytów i pożyczek oraz leasingu 13 896 13 187 

kart płatniczych i kredytowych 30 841 22 864 

produktów inwestycyjnych i bankowych oraz zarządzania aktywami 87 017 73 381 

ubezpieczeń ** 18 159 34 929 

działalności maklerskiej 8 956 1 322 

pozostałe koszty z tytułu prowizji i opłat 5 047 3 500 

Wynik z tytułu prowizji i opłat 333 976 311 236 

* Dane porównawcze za 2013 rok zostały skorygowane o kwotę -122 611 tys. zł z tytułu zmiany polityki rachunkowości 

w zakresie ujmowania wynagrodzeń od sprzedaży produktów ubezpieczeniowych – szczegóły przekształcenia zostały 

zaprezentowane w nocie II 3.5. 

** W 2014 roku zostały zmienione zasady ewidencji zwrotów prowizji z tytułu rezygnacji klientów z ubezpieczeń – prezentowane 

dotychczas jako koszty prowizyjne, od 2014 roku pomniejszają przychody z tytułu prowizji od ubezpieczeń.  

 

8. WYNIK Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW OPERACYJNYCH 

Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów ope racyjnych 

01.01.2014- 
30.09.2014 

01.01.2013- 
30.09.2013 

(niezbadane) (niezbadane) 
tys. zł  tys. zł  

Pozostałe przychody operacyjne: 75 576 159 987 

przychody z czynszów 11 460 21 102 

zysk z tytułu okazyjnego nabycia Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. oraz 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa DnB Nord - 70 300 

odzyskane koszty sądowe i windykacji 15 458 16 938 

przychody ze sprzedaży produktów i usług, towarów i materiałów 5 437 6 444 

przychody z działalności leasingowej 23 226 17 963 

przychody z działalności maklerskiej 3 501 2 835 

pozostałe przychody  16 494 24 405 
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Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 42 stanowią 

jego integralną część. 

Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów ope racyjnych c.d. 

01.01.2014- 
30.09.2014 

01.01.2013- 
30.09.2013 

(niezbadane) (niezbadane) 
tys. zł  tys. zł  

Pozostałe koszty operacyjne: 117 987 115 122 

koszty czynszów 10 214 20 599 

koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 8 669 8 869 

windykacja i monitoring należności, w tym koszty sądowe 39 423 33 941 

utworzenie rezerw i odpisów z tytułu utraty wartości pozostałych aktywów 16 549 9 242 

koszty związane z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa DnB Nord - 8 484 

koszty związane z produktami inwestycyjnymi 5 493 13 207 

koszty promocji i nagród dla klientów 23 397 8 017 

pozostałe koszty 14 242 12 763 

Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów ope racyjnych (42 411) 44 865 

 

9. KOSZTY DZIAŁANIA 

Koszty działania 

01.01.2014- 
30.09.2014 

01.01.2013- 
30.09.2013 

(niezbadane) (niezbadane) 
tys. zł  tys. zł  

Świadczenia pracownicze 306 395 280 190 

Zużycie materiałów i energii 25 593 27 994 

Usługi obce, w tym: 243 126 227 284 

marketing i reklama 47 926 41 533 

usługi IT 18 730 17 400 

wynajem i dzierżawa 94 065 84 097 

usługi ochrony i cash processingu 5 208 5 482 

usługi telekomunikacyjne i pocztowe 35 121 38 668 

usługi prawne i doradcze 6 301 4 895 

inne usługi obce 35 775 35 209 

Podatki i opłaty 8 115 10 522 

Opłaty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Komisji Nadzoru 
Finansowego 52 807 39 191 

Amortyzacja 56 704 53 640 

Pozostałe koszty 6 734 7 317 

Razem 699 474 646 138 
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Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 42 stanowią 

jego integralną część. 

10. WYNIK Z ODPISÓW AKTUALIZUJ ĄCYCH Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW 

FINANSOWYCH I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE 

Wynik z odpisów aktualizuj ących 

01.01.2014- 
30.09.2014 

01.01.2013- 
30.09.2013 

(niezbadane) (niezbadane) 
tys. zł  tys. zł  

Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym: 516 816 448 380 

korporacyjne 61 541 45 754 

samochodowe 52 638 84 917 

hipoteczne 269 784 142 933 

detaliczne 132 853 174 776 

Należności od banków 54 645 

Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży 126 - 

Należności z tytułu leasingu finansowego 27 879 23 196 

Zobowiązania pozabilansowe (483) 115 

Razem 544 392 472 336 

 
 
11.  PODATEK DOCHODOWY 

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.  

Podstawowe składniki obci ążenia podatkowego 

01.01.2014- 
30.09.2014  

01.01.2013- 
30.09.2013 

(niezbadane) (przekształcone 
niezbadane) 

tys. zł  tys. zł  
Skonsolidowany rachunek zysków i strat     

Bieżący podatek dochodowy 9 733 28 854 

Bieżące obciążenie podatkowe 6 807 27 420 

Korekty dotyczące bieżącego podatku z lat ubiegłych  2 926 1 434 

Odroczony podatek dochodowy (75 554) 15 690 

Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych (75 265) (33 855) 

Korekty dotyczące odroczonego podatku z lat ubiegłych  (344) 6 298 

Rozliczenie straty podatkowej z lat ubiegłych 55 43 247 

Obci ążenie/(korzy ść) podatkowa w skonsolidowanym rachunku zysków i str at (65 821) 44 544 

      

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów     

Bieżący podatek dochodowy - - 

Odroczony podatek dochodowy 12 563 (6 226) 

Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych, w tym: 12 563 (6 226) 

związany z instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży 12 957 (15 953) 

związany z efektem rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych (394) 9 727 

Obci ążenie/(korzy ść) podatkowa w skonsolidowanym sprawozdaniu 
z całkowitych dochodów 12 563 (6 226) 

Razem podstawowe składniki obci ążenia/(korzy ści) podatkowej (53 258)  38 318 
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jego integralną część. 

Istotny wpływ na korzyść podatkową wykazaną w skonsolidowanym rachunku zysków i strat za okres 9 miesięcy 

zakończony dnia 30 września 2014 roku mają ujemne różnice przejściowe pomiędzy wartością środków trwałych 

oddanych w leasing a wartością inwestycji leasingowej netto w kwocie 125 814 tys. zł oraz pomiędzy wartością 

bilansową i podatkową sprzedanych wierzytelności leasingowych w kwocie 3 929 tys. zł powstałe w jednostkach 

działających w formie spółek komandytowo-akcyjnych (SKA) prowadzących działalność leasingową. 

Ujemne różnice przejściowe zostały rozpoznane w SKA w związku z objęciem spółek komandytowo-akcyjnych 

znowelizowaną ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. SKA działające w Grupie staną się 

podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych w IV kwartale  2015 roku, tj. począwszy od pierwszego 

roku obrotowego rozpoczynającego się po 1 stycznia 2014 roku. Od tego momentu różnice przejściowe będą 

podlegać realizacji. 

Odroczony podatek dochodowy 
30.09.2014 31.12.2013 
(niezbadane)  

tys. zł tys. zł  
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 936 990 944 225 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 236 933 307 157 

Aktywa netto z tytułu odroczonego podatku dochodowe go 700 057 637 068 

Grupa nie utworzyła rezerwy z tytułu podatku odroczonego związanego z potencjalną wypłatą dywidendy przez 

podmioty z Grupy Getin Leasing S.A. zorganizowane w formie spółki komandytowo-akcyjnej, co wynika z faktu, 

iż Bank jako jednostka dominująca Grupy kontroluje politykę swoich jednostek zależnych dotyczącą wypłacania 

dywidend oraz zgodnie z aktualnymi planami biznesowymi i finansowymi Grupy, zyski SKA nie będą podzielone 

i wypłacone w dającej się przewidzieć przyszłości, lecz zostaną przeznaczone na ich dalszy rozwój i zwiększanie 

konkurencyjności rynkowej. 

 

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

FINANSOWEGO 

Kredyty i po życzki udzielone klientom 
30.09.2014 31.12.2013 
(niezbadane)  

tys. zł  tys. zł  
Kredyty i pożyczki 48 731 398 49 171 231 

Skupione wierzytelności 332 227 362 095 

Należności z tytułu kart płatniczych i kredytowych 164 897 175 246 

Razem 49 228 522 49 708 572 

Odpisy aktualizujące wartość należności (3 989 042) (4 355 379) 

Razem netto 45 239 480 45 353 193 

 
 

30.09.2014 
(niezbadane) 

Warto ść brutto 
bez utraty 
warto 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 4 850 819 516 083 (38 356) (286 995) 5 041 551 

kredyty samochodowe 2 815 937 987 353 (28 867) (758 745) 3 015 678 

kredyty hipoteczne 31 214 522 3 790 683 (148 977) (1 643 560) 33 212 668 

kredyty detaliczne 3 592 955 1 460 170 (65 346) (1 018 196) 3 969 583 

Razem 42 474 233 6 754 289 (281 546) (3 707 496) 45 239 480 
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31.12.2013 

Warto ść brutto 
bez utraty 
warto 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 4 681 583 382 732 (34 298) (248 583) 4 781 434 

kredyty samochodowe 3 024 913 946 700 (38 218) (715 544) 3 217 851 

kredyty hipoteczne 32 006 501 3 659 150 (137 250) (1 746 649) 33 781 752 

kredyty detaliczne 3 246 421 1 760 572 (58 241) (1 376 596) 3 572 156 

Razem 42 959 418 6 749 154 (268 007) (4 087 372) 45 353 193 
 

W III kwartałach 2014 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 1,1 mld zł. 

 

30.09.2014 
(niezbadane) 

Warto ść brutto 
bez utraty 
warto ści 

 

Warto ść brutto  
z utrat ą  
warto ści 

 

Odpisy na 
należności bez 
utraty warto ści 

 

Odpisy na 
należności 

z utrat ą 
warto ści 

Razem warto ść 
netto 

 
 

tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł  
Należności z tytułu leasingu 
finansowego 

3 285 282 188 927 (5 439) (127 746) 3 341 024 

 
 

31.12.2013 

Warto ść brutto 
bez utraty 
warto ści 

 

Warto ść brutto  
z utrat ą  
warto ści 

 

Odpisy na 
należności bez 
utraty warto ści 

 

Odpisy na 
należności 

z utrat ą 
warto ści 

Razem warto ść 
netto 

 
 

tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł  
Należności z tytułu leasingu 
finansowego 

2 534 763 172 057 (5 549) (102 070) 2 599 201 

 

13.  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) prezentuje poniższa tabela: 

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 
30.09.2014 31.12.2013 
(niezbadane)  

tys. zł  tys. zł  
Open Finance S.A. 366 572 357 492 

Razem 366 572 357 492 

 
 
 

Zmiana stanu inwestycji w podmioty stowarzyszone 

01.01.2014-
30.09.2014 

01.01.2013-
30.09.2013 

(niezbadane) (niezbadane) 
tys. zł  tys. zł  

Stan na pocz ątek okresu 357 492  386 075 

Nabycie/(zbycie) udziałów -  (53 107) 

Udział w zysku/(stracie) * 9 080 19 615 

Stan na koniec okresu 366 572 352 583 

* Udział w zysku jednostek stowarzyszonych ujęty w skonsolidowanym rachunku zysków i strat został skorygowany o eliminację 

udziału Banku w niezrealizowanych zyskach z tytułu transakcji pomiędzy Bankiem a spółkami Grupy Open Finance S.A. 
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Skrócone informacje dotyczące jednostki stowarzyszonej według stanu na dzień 30 września 2014 roku i za okres 

9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku zostały przedstawione poniżej: 

Nazwa jednostki 
 

Warto ść 
aktywów 

Warto ść 
zobowi ązań 

Warto ść 
przychodów 

Zysk 
netto 

% udziałów 
 

  tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł    
Open Finance S.A.* 670 285 226 410 278 581 21 541 42,15% 

* Dane finansowe Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. 

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

na dzień 30 września 2014 roku wynosiła 144 332 tys. zł. 

 

14.  ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW 

Zobowi ązania wobec klientów 
30.09.2014 31.12.2013 
(niezbadane)  

tys. zł  tys. zł  
Zobowi ązania wobec klientów firmowych 10 660 976 9 636 722 

Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N 1 580 840 1 701 407 

Depozyty terminowe 9 080 136 7 935 315 

Zobowi ązania wobec jednostek bud żetowych 3 873 766 2 342 485 

Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N 1 154 992 1 058 319 

Depozyty terminowe 2 718 774 1 284 166 

Zobowi ązania wobec osób fizycznych 38 802 412 39 507 153 

Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N 5 471 544 5 911 960 

Depozyty terminowe 33 330 868 33 595 193 

Razem 53 337 154 51 486 360 

 
 

Struktura zobowi ązań według okresu 
od dnia bilansowego do terminu spłaty 

30.09.2014 31.12.2013 
(niezbadane)  

tys. zł  tys. zł  
Rachunki bieżące i depozyty O/N 8 207 376 8 671 686 

Zobowiązania terminowe o okresie spłaty: 45 129 778 42 814 674 

do 1 miesiąca 9 206 812 9 141 328 

od 1 miesiąca do 3 miesięcy 11 666 487 12 044 624 

od 3 miesięcy do 6 miesięcy 11 423 802 10 042 990 

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 8 441 103 4 821 462 

od 1 roku do 5 lat 2 790 170 5 109 076 

powyżej 5 lat 1 601 404 1 655 194 

Razem 53 337 154 51 486 360 
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15.  REZERWY 

(niezbadane) 

Rezerwa na 
restrukturyzacj ę 

Rezerwa 
na sprawy 

sporne 

Rezerwa na 
świadczenia 
pracownicze 

Rezerwa na 
udzielone 

zobowi ązania 
i gwarancje 

Razem 

tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł  
Stan rezerw na 01.01.2014 -  4 304 15 909 6 420 26 633 

Utworzenie/ aktualizacja 5 716 2 754 2 928 10 264 21 662 

Wykorzystanie (4 486) (2 030) (1 103) - (7 619) 

Rozwiązanie - - (404) (10 747) (11 151) 

Stan rezerw na 30.09.2014 1 230  5 028 17 330 5 937 29 525 

Zgodnie z MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe Grupa ujmuje w sprawozdaniu 

z sytuacji finansowej rezerwę na przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją zatrudnienia w Getin 

Noble Banku S.A. Rezerwa utworzona została w oparciu o plan reorganizacji struktury zatrudnienia w związku 

z realizacją strategii Banku i dostosowywaniem jego struktury do obecnej sytuacji rynkowej. 

 

(niezbadane) 

Rezerwa na 
restrukturyzacj ę 

Rezerwa 
na sprawy 

sporne 

Rezerwa na 
świadczenia 
pracownicze 

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 20 660 

Utworzenie/ aktualizacja - - 3 980 1 401 5 381 

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

Rozwiązanie (652) - (266) (1 286) (2 204) 

Inne zwiększenia/ (zmniejszenia) - - 1 529 7 1 536 

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

 

16.  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 2014 roku wynosi -95 662 tys. zł. Przepływy pieniężne z tytułu pozycji zabezpieczanej będą 

realizowane w okresie od 1 października 2014 roku do 15 grudnia 2020 roku tj. do daty zapadalności najdłuższej 

transakcji CIRS.  

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

na dzień 30 września 2014 roku i 31 grudnia 2013 roku: 
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30.09.2014 
(niezbadane) 

Do 1 m-ca 
 
 

Powyżej 
1 m-ca 

do 3 m-cy 

Powyżej 
3 m-cy 

do 1 roku 

Powyżej 
1 roku 
do 5 lat 

Powyżej 
5 lat 

 

Razem 
 
 

tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł  
Należności 196 630 - 2 418 672 9 611 447 3 203 721 15 430 470 

Zobowiązania 242 200 - 2 491 787 9 825 103 3 200 500 15 759 590 

 
 

31.12.2013 

Do 1 m-ca 
 
 

Powyżej 
1 m-ca 

do 3 m-cy 

Powyżej 
3 m-cy 

do 1 roku 

Powyżej 
1 roku 
do 5 lat 

Powyżej 
5 lat 

 

Razem 
 
 

tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł  
Należności 150 250 659 730 2 744 564 10 481 821 1 534 275 15 570 640 

Zobowiązania 169 080 676 320 2 941 992 10 525 208 1 521 720 15 834 320 
 

Poniższa tabela prezentuje wartość godziwą instrumentów zabezpieczających w rachunkowości zabezpieczeń 

przepływów pieniężnych według stanu na dzień 30 września 2014 roku i 31 grudnia 2013 roku. Jako wartość 

godziwą instrumentu zabezpieczającego podano wartość wyceny bilansowej.  

  
30.09.2014 31.12.2013 
(niezbadane)  

tys. zł  tys. zł  
CIRS - wycena dodatnia 20 944 110 857 

CIRS - wycena ujemna (382 959) (444 077) 

 

Zmiana wartości godziwej zabezpieczeń przepływów pieniężnych odnoszona na kapitał własny została 

przedstawiona poniżej: 

Całkowite dochody z tytułu zabezpieczenia przepływó w pieni ężnych 

01.01.2014-
30.09.2014 

01.01.2013-
30.09.2013 

(niezbadane) (niezbadane) 
tys. zł  tys. zł  

Skumulowane całkowite dochody na pocz ątek okresu (brutto) (116 026)  (163 036) 

Zyski/(straty) na instrumencie zabezpieczającym (112 952) 25 742 

Kwota przeniesiona w okresie z całkowitych dochodów do rachunku zysków 
i strat, w tym: 110 877 25 452 

przychody odsetkowe (181 233) (248 191) 

zyski/(straty) z tytułu różnic kursowych 292 110 273 643 

Skumulowane całkowite dochody na koniec okresu (bru tto) (118 101)  (111 842) 

Efekt podatkowy 22 439 21 250 

Skumulowane całkowite dochody na koniec okresu (net to) (95 662) (90 592) 

      

Nieefektywna cz ęść zabezpieczenia przepływów pieni ężnych rozpoznana 
w rachunku zysków i strat (13 789) 10 261 

      
Wpływ w okresie na całkowite dochody (brutto) (2 075) 51 194 

Podatek odroczony z tytułu zabezpieczenia przepływó w pieni ężnych 394  (9 727) 

Wpływ w okresie na całkowite dochody (netto) (1 681) 41 467 

Getin Noble Bank S.A. stosuje rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej. 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. 
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Instrumentem zabezpieczającym jest część lub całość przepływów pieniężnych z tytułu zawartych przez Bank 

transakcji IRS. Bank wyznacza powiązania zabezpieczające na podstawie analizy wrażliwości wartości godziwej 

zabezpieczanego portfela depozytów oraz portfela instrumentów zabezpieczających na ryzyko zmiany 

referencyjnej stopy procentowej WIBOR. Analiza ta oparta jest o miary „BPV” oraz „duration”. Efektywność 

powiązania zabezpieczającego jest mierzona z częstotliwością miesięczną.  

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 

2014 roku i 31 grudnia 2013 roku została zaprezentowana w poniższej tabeli: 

  
30.09.2014 31.12.2013 
(niezbadane)  

tys. zł  tys. zł  
Wartość godziwa transakcji IRS stanowiących instrumenty zabezpieczające w ramach 
zabezpieczeń wartości godziwej depozytów od klientów indywidualnych przed ryzykiem 
stopy procentowej  

11 030 1 563 

 

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

instrumentu zabezpieczającego oraz pozycji zabezpieczanej: 

(niezbadane) 

01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013 

Na instrumencie  
zabezpieczaj ącym 

 
 

Na pozycji 
zabezpieczanej -

związane z 
zabezpieczanym 

ryzykiem  

Na instrumencie  
zabezpieczaj ącym 

 
 

Na pozycji 
zabezpieczanej -

związane z 
zabezpieczanym 

ryzykiem 
tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł  

Zyski   9 467 - - 3 913 

Straty   - 9 673 3 976 - 

Razem   9 467 9 673 3 976 3 913 

17.  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. 

 

18.  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 

01.01.2014- 
30.09.2014  

01.01.2013- 
30.09.2013 

(niezbadane) (przekształcone 
niezbadane) 

Zysk za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w tys. zł) 345 639 239 505 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 650 143 319 2 633 758 125 

Podstawowy zysk przypadaj ący na jedn ą akcję (w zł) 0,13 0,09 

  

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. 
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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 2014 i 2013 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. 

 

19. EMISJE, WYKUPY I SPŁATY PAPIERÓW WARTO ŚCIOWYCH 

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2014 roku miały miejsce następujące emisje i wykupy obligacji 

przez Getin Noble Bank S.A.: 

Rodzaje wykupionych papierów 
Data 

emisji 
Data 

wykupu 
Liczba 

papierów 
Warto ść 

nominalna 

      tys. zł 

Obligacje Getin Noble Bank 42/2013 2013-10-11 2014-01-10 450 45 000 

Obligacje Getin Noble Bank 43/2013 2013-10-14 2014-01-15 400 40 000 

Obligacje Getin Noble Bank 44/2013 2013-10-30 2014-01-30 200 20 000 

Obligacje Getin Noble Bank 45/2013 2013-11-04 2014-01-30 650 65 000 

Obligacje Getin Noble Bank 46/2013 2013-11-14 2014-02-14 700 70 000 

Obligacje Getin Noble Bank 47/2013 2013-11-14 2014-02-14 500 50 000 

Obligacje Getin Noble Bank 48/2013 2013-11-22 2014-02-21 500 50 000 

Obligacje Getin Noble Bank 49/2013 2013-11-22 2014-02-21 500 50 000 

Obligacje Getin Noble Bank 50/2013 2013-11-29 2014-02-28 250 25 000 

Obligacje Getin Noble Bank 51/2013 2013-12-05 2014-03-05 700 70 000 

Obligacje Getin Noble Bank 52/2013 2013-12-05 2014-06-05 1 200 120 000 

Obligacje Getin Noble Bank 1/2014 2014-01-10 2014-04-10 500 50 000 

Obligacje Getin Noble Bank 8/2014 2014-01-30 2014-04-30 200 20 000 

Obligacje Getin Noble Bank 10/2014 2014-02-14 2014-05-16 500 50 000 

Obligacje Getin Noble Bank 11/2014 2014-02-21 2014-05-21 300 30 000 

Obligacje Getin Noble Bank 14/2014 2014-03-05 2014-06-13 500 50 000 

Obligacje Getin Noble Bank 2/2014 2014-01-10 2014-07-10 500 50 000 

Obligacje Getin Noble Bank 4/2014 2014-01-15 2014-07-15 400 40 000 

Obligacje Getin Noble Bank 6/2014 2014-01-16 2014-07-15 450 45 000 

Obligacje Getin Noble Bank 16/2014 2014-04-10 2014-07-25 350 35 000 

Obligacje Getin Noble Bank 7/2014 2014-01-30 2014-07-30 500 50 000 

Obligacje Getin Noble Bank 18/2014 2014-04-30 2014-08-07 400 40 000 

Obligacje Getin Noble Bank 9/2014 2014-02-14 2014-08-14 700 70 000 

Obligacje Getin Noble Bank 12/2014 2014-02-21 2014-08-21 700 70 000 

Obligacje Getin Noble Bank 13/2014 2014-02-28 2014-08-28 250 25 000 

Obligacje Getin Noble Bank 15/2014 2014-03-05 2014-09-05 300 30 000 

Obligacje Getin Noble Bank 19/2014 2014-05-16 2014-09-12 300 30 000 

Obligacje Getin Noble Bank 21/2014 2014-05-21 2014-09-19 300 30 000 

Razem 13 200 1 320 000 

 

 



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

za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku 
(dane w tys. zł) 

 

31 
Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 42 stanowią 

jego integralną część. 

Rodzaje wyemitowanych papierów 
Data 

emisji 
Data 

zapadalno ści 
Liczba 

papierów 
Warto ść 

nominalna 

      tys. zł  
Obligacje Getin Noble Bank PP3-IX 2014-02-14 2021-02-15 100 000 100 000 

Obligacje Getin Noble Bank PP3-X 2014-03-12 2021-03-12 80 000 80 000 

Obligacje Getin Noble Bank PP3-XI 2014-04-07 2021-04-07 81 583 81 583 

Razem obligacje podporz ądkowane 261 583 261 583 

Obligacje Getin Noble Bank 1/2014 2014-01-10 2014-04-10 500 50 000 

Obligacje Getin Noble Bank 2/2014 2014-01-10 2014-07-10 500 50 000 

Obligacje Getin Noble Bank 3/2014 2014-01-10 2015-01-09 200 20 000 

Obligacje Getin Noble Bank 4/2014 2014-01-15 2014-07-15 400 40 000 

Obligacje Getin Noble Bank 5/2014 2014-01-16 2015-01-21 400 40 000 

Obligacje Getin Noble Bank 6/2014 2014-01-16 2014-07-15 450 45 000 

Obligacje Getin Noble Bank 7/2014 2014-01-30 2014-07-30 500 50 000 

Obligacje Getin Noble Bank 8/2014 2014-01-30 2014-04-30 200 20 000 

Obligacje Getin Noble Bank 9/2014 2014-02-14 2014-08-14 700 70 000 

Obligacje Getin Noble Bank 10/2014 2014-02-14 2014-05-16 500 50 000 

Obligacje Getin Noble Bank 11/2014 2014-02-21 2014-05-21 300 30 000 

Obligacje Getin Noble Bank 12/2014 2014-02-21 2014-08-21 700 70 000 

Obligacje Getin Noble Bank 13/2014 2014-02-28 2014-08-28 250 25 000 

Obligacje Getin Noble Bank 14/2014 2014-03-05 2014-06-13 500 50 000 

Obligacje Getin Noble Bank 15/2014 2014-03-05 2014-09-05 300 30 000 

Obligacje Getin Noble Bank 16/2014 2014-04-10 2014-07-25 350 35 000 

Obligacje Getin Noble Bank 17/2014 2014-04-10 2014-10-10 350 35 000 

Obligacje Getin Noble Bank 18/2014 2014-04-30 2014-08-07 400 40 000 

Obligacje Getin Noble Bank 19/2014 2014-05-16 2014-09-12 300 30 000 

Obligacje Getin Noble Bank 20/2014 2014-05-16 2014-11-14 200 20 000 

Obligacje Getin Noble Bank 21/2014 2014-05-21 2014-09-19 300 30 000 

Obligacje Getin Noble Bank GNB14001 2014-06-30 2017-06-30 35 000 350 000 

Obligacje Getin Noble Bank GNB14002 2014-07-10 2014-10-10 400 40 000 

Obligacje Getin Noble Bank GNB14003 2014-07-18 2017-07-18 6 500 65 000 

Obligacje Getin Noble Bank GNB14004 2014-07-30 2014-10-30 300 30 000 

Obligacje Getin Noble Bank GNB14005 2014-08-05 2014-11-05 550 55 000 

Obligacje Getin Noble Bank GNB14006 2014-08-14 2015-08-14 350 35 000 

Obligacje Getin Noble Bank GNB14007 2014-08-14 2015-02-16 450 45 000 

Obligacje Getin Noble Bank GNB14008 2014-08-21 2014-11-21 400 40 000 

Obligacje Getin Noble Bank GNB14009 2014-08-21 2015-02-20 300 30 000 

Obligacje Getin Noble Bank GNB14010 2014-08-28 2015-02-27 800 80 000 

Obligacje Getin Noble Bank GNB14011 2014-09-05 2015-03-05 300 30 000 

Obligacje Getin Noble Bank GNB14012 2014-09-19 2015-03-19 300 30 000 

Razem pozostałe obligacje 53 950 1 660 000 

Razem  315 533 1 921 583 

 
W dniu 28 kwietnia 2014 roku Rada Nadzorcza Getin Noble Banku S.A. zatwierdziła uchwalony przez Zarząd 

Banku Publiczny Program Emisji Obligacji Podporządkowanych. Obligacje w ramach Programu emitowane będą 

w wielu seriach do maksymalnej kwoty 750 mln zł, będą zdematerializowanymi papierami wartościowymi na 

okaziciela i zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W dniu 11 czerwca 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego 

zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Bank. 

W dniu 12 czerwca 2014 roku Rada Nadzorcza Getin Noble Banku S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 

zgody na zmianę funkcjonującego programu emisji papierów dłużnych, ustanowionego na podstawie umowy 

emisyjnej oraz umowy dealerskiej zawartych w dniu 20 października 2005 roku przez Emitenta oraz BRE 
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Bank S.A. (obecnie mBank S.A.). W ramach uchwalonych zmian zwiększono wartość funkcjonującego Programu 

Emisji z 1,5 mld zł do 2 mld zł, doprecyzowano terminy zapadalności papierów oraz ustalono wartość nominalną 

nowo emitowanej obligacji na 1 tys. zł lub wielokrotność tej kwoty. 

W dniu 7 lipca 2014 roku Rada Nadzorcza Getin Noble Banku S.A. zatwierdziła uchwalony przez Zarząd Banku 

Publiczny Program Emisji Obligacji. Obligacje w ramach Programu emitowane będą w wielu seriach w trybie 

oferty publicznej zgodnie z art. 9 pkt 1 ustawy o obligacjach, do maksymalnej kwoty 1,5 mld zł, będą 

zdematerializowanymi papierami wartościowymi na okaziciela i zostaną wprowadzone do alternatywnego 

systemu obrotu Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W dniu 

12 sierpnia 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Bank. 

W czerwcu 2014 roku spółka zależna Banku – Getin Leasing S.A. wyemitowała obligacje o łącznej wartości 

15,8 mln zł w ramach Programu Emisji Obligacji, którego wartość wyniesie nie więcej niż 300 mln zł.  

 

20.  DYWIDENDY WYPŁACONE I ZAPROPONOWANE DO WYPŁATY  

W okresie sprawozdawczym jednostka dominująca nie wypłaciła ani nie zaproponowała do wypłaty dywidendy. 

W dniu 24 kwietnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Getin Noble Banku S.A. podjęło 

decyzję o przeznaczeniu całości zysku Banku za 2013 rok na pokrycie niepodzielonej straty netto Banku z lat 

ubiegłych powstałej w związku z dokonaną w sprawozdaniach finansowych za 2013 rok korektą wyniku 

finansowego z lat ubiegłych wynikającą ze zmiany zasad rachunkowości. 

 

21.  ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE 

Grupa 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. Grupa wystawia gwarancje i akredytywy, które stanowią zabezpieczenie wywiązania się klientów 

Grupy ze swoich zobowiązań wobec podmiotów trzecich. Z tytułu udzielonych zobowiązań warunkowych Grupa 

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, Grupa 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 w pozycji „Rezerwy” oraz w rachunku zysków i strat.  

Zobowi ązania warunkowe udzielone 
30.09.2014 31.12.2013 
(niezbadane)  

tys. zł  tys. zł  
Finansowe 2 013 294 2 448 799 

Gwarancyjne 160 133 115 224 

Razem 2 173 427 2 564 023 
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Zobowi ązania warunkowe udzielone 
30.09.2014 31.12.2013 
(niezbadane)  

tys. zł tys. zł  
Udzielone zobowi ązania finansowe 2 013 294 2 448 799 

na rzecz podmiotów finansowych 101 602 1 003 

na rzecz podmiotów niefinansowych 1 552 675 2 095 502 

na rzecz budżetu 359 017 352 294 

Udzielone zobowi ązania gwarancyjne 160 133 115 224 

na rzecz podmiotów finansowych 12 794 10 777 

na rzecz podmiotów niefinansowych 110 093 103 359 

na rzecz budżetu 37 246 1 088 
 
 

Zobowi ązania warunkowe otrzymane 
30.09.2014 31.12.2013 
(niezbadane)  

tys. zł tys. zł  
Finansowe 280 000 250 000 

Gwarancyjne 293 649 456 702 

Razem 573 649 706 702 

 

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.  
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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, marże ustalono jak dla kredytów  w złotych skorygowane o historyczne różnice miedzy 

marżami  dla kredytów w złotych i w walutach obcych. 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.  

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: 
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Na dzień 30.09.2014 
(niezbadane) 

Warto ść 
ksi ęgowa 

Warto ść 
godziwa 

tys.  zł tys. zł  
AKTYWA: 

  
Kasa, środki w Banku Centralnym 2 306 329 2 306 329 

Należności od banków i instytucji finansowych 1 848 459 1 848 459 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 45 239 480 44 501 464 

Należności z tytułu leasingu finansowego 3 341 024 3 366 006 

Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 125 843 124 869 

ZOBOWIĄZANIA:     

Zobowiązania wobec banków i instytucji finansowych 3 848 354 3 848 354 

Zobowiązania wobec klientów 53 337 154 53 719 843 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 3 794 497 3 797 257 
 
 

Na dzień 31.12.2013 
Warto ść 
ksi ęgowa 

Warto ść 
godziwa 

tys. zł  tys. zł  
AKTYWA:     

Kasa, środki w Banku Centralnym 2 629 838 2 629 838 

Należności od banków i instytucji finansowych 1 379 820 1 379 820 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 45 353 193 45 011 186 

Należności z tytułu leasingu finansowego 2 599 201 2 634 015 

Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 113 205 112 588 

ZOBOWIĄZANIA:     

Zobowiązania wobec banków i instytucji finansowych 3 139 509 3 139 509 

Zobowiązania wobec klientów 51 486 360 51 789 184 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 3 158 409 3 162 815 

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. Do tej kategorii Grupa klasyfikuje instrumenty dłużne i kapitałowe 

dostępne do sprzedaży, dla których istnieje aktywny rynek oraz dłużne i kapitałowe papiery wartościowe 

w portfelu Domu Maklerskiego będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym o charakterze płynnym.  

Poziom 2 

Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane przy zastosowaniu technik wyceny opartych o bezpośrednio 

zaobserwowane kwotowania rynkowe lub inne informacje bazujące na kwotowaniach rynkowych. Do tej kategorii 

Grupa klasyfikuje dłużne i kapitałowe papiery wartościowe w portfelu Domu Maklerskiego będące przedmiotem 

obrotu na rynku regulowanym o ograniczonej płynności, bony pieniężne NBP dostępne do sprzedaży wyceniane 

na podstawie krzywej referencyjnej, certyfikaty inwestycyjne wyceniane na podstawie ceny ogłaszanej przez 

fundusz oraz instrumenty pochodne. 

Poziom 3 

Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane przy zastosowaniu technik wyceny na podstawie kwotowań 

rynkowych, które nie mogą być bezpośrednio zaobserwowane. Do tej kategorii Grupa klasyfikuje akcje i udziały, 

które nie są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, wyceniane w cenie nabycia, pomniejszonej o odpis 

z tytułu utraty wartości, oraz aktywa finansowe, których wartość godziwa jest wyznaczana za pomocą 

wewnętrznych modeli wyceny.  
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Poniżej przedstawiono wartość bilansową instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej 

w podziale na 3 poziomy hierarchii według stanu na dzień 30 września 2014 roku i 31 grudnia 2013 roku: 

Na dzień 30.09.2014 
(niezbadane) 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Razem 

tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł  
AKTYWA:         

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 1 249 - 16 204 17 453 

Aktywa finansowe wyceniane do wartości 
godziwej przez wynik finansowy 

- - 170 362 170 362 

Pochodne instrumenty finansowe - 158 525  23 030 181 555 

Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży 5 819 129 4 987 544 330 312 11 136 985 

ZOBOWIĄZANIA:         

Pochodne instrumenty finansowe - 413 262 - 413 262 

 
 

Na dzień 31.12.2013 
Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Razem 

tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł  
AKTYWA:         

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 724 1 201 3 189 5 114 

Pochodne instrumenty finansowe - 241 389 - 241 389 

Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży 4 936 158 3 699 340 122 792 8 758 290 

ZOBOWIĄZANIA:         

Pochodne instrumenty finansowe - 481 340 - 481 340 
 

W okresie 9 miesięcy 2014 roku ani 2013 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. 

Techniki wyceny i dane wejściowe w przypadku pomiarów wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych 

sklasyfikowanych na poziomie 2 i 3 hierarchii wartości godziwej są następujące: 

Instrumenty pochodne 

Transakcje opcyjne, charakteryzujące się nieliniowym profilem wartości, wyceniane są na podstawie uznanych 

modeli wyceny (Black 76, model replikacyjny, model Bachelier, symulacja Monte Carlo) wraz z parametrami 

odpowiednimi dla wycenianych instrumentów.  Danymi wejściowymi z rynku są w tym przypadku kursy walutowe, 

poziomy indeksów, powierzchnie zmienności strategii opcyjnych oraz dane umożliwiające konstrukcję krzywych 

dyskontowych. 

Pozostałe instrumenty pochodne o liniowym charakterze wyceniane są na podstawie modelu zdyskontowanych 

przepływów pieniężnych, przy zastosowaniu krzywych dyskontowych oraz krzywych projekcyjnych, 

generowanych na podstawie rynkowych kwotowań instrumentów finansowych. Krzywe dyskontowe konstruowane 

są według koncepcji dyskontowania na bazie kosztu zabezpieczenia, przy użyciu stawek OIS, kwotowań punktów 

SWAP, transakcji FRA, IRS, tenor basis swap oraz punktów CCBS. Dodatkowo na potrzeby instrumentów, 

opartych o zmienną stopę procentową, konstruowana jest krzywa projekcyjna, oparta o kwotowania transakcji 

FRA, IRS oraz odpowiednie indeksy referencyjne. 

Wycena opcji sprzedaży posiadanego pakietu akcji, sklasyfikowanej na poziomie 3 hierarchii wartości godziwej, 

dokonywana jest przy zastosowaniu modelu Blacka-Scholesa, do którego przyjmowane są aktualne parametry 

rynkowe oraz wartość godziwa akcji pochodząca z wyceny spółki. Wartość godziwa opcji wynosi 23 030 tys. zł. 

W przypadku wzrostu wartości akcji o 1% wartość godziwa opcji spada o 421 tys. zł, a w przypadku spadku 

wartości akcji o 1% – wartość  opcji wzrasta o 429 tys. zł. 



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

za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku 
(dane w tys. zł) 

 

37 
Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 42 stanowią 

jego integralną część. 

Bony pieniężne NBP  

Wycena odbywa się na podstawie krzywej referencyjnej, konstruowanej na podstawie krótkoterminowych 

depozytów rynku międzybankowego.  

Akcje i udziały w spółkach nienotowanych 

W ocenie Grupy najlepszym miernikiem wartości godziwej akcji i udziałów dla których brak aktywnego rynku jest 

cena nabycia pomniejszona o ewentualny odpis z tytułu utraty wartości. 

Wartość akcji zakwalifikowanych do aktywów finansowych  wycenianych do wartości godziwej przez wynik 

finansowy szacowana jest na podstawie wyceny sporządzanej przez niezależny podmiot specjalizujący się w tego 

typu usługach. Wycena przeprowadzona jest przy wykorzystaniu metody dochodowej oraz wskaźnikowej 

bazującej na wskaźnikach rynkowych (P/E oraz BV) z grup porównywalnych podmiotów. Każdej z tych metod 

przyznaje się równą wagę.  

Obligacje korporacyjne 

Wycena dłużnych papierów wartościowych z portfela papierów dostępnych do sprzedaży, sklasyfikowanych na 

poziomie 3 hierarchii wartości godziwej, oparta jest na modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych, przy 

czym stopa dyskonta dla niezrealizowanych przepływów pieniężnych oparta jest na rynkowej stopie dyskontowej 

wyznaczonej z krzywej zerokuponowej powiększonej o marżę ryzyka, właściwą dla danego papieru 

wartościowego. Marża ryzyka, jako czynnik nieobserwowalny na rynku, kalkulowana jest przez podmiot  

świadczący usługi plasowania emisji obligacji korporacyjnych. W zależności od typu papieru i emitenta, marża 

kalkulowana jest jako: 

• marża emisji, dla papierów emitowanych w ostatnim półroczu, jeśli emitent nie jest powiązany z Bankiem,  

• skorygowana marża innego papieru wartościowego danego emitenta, 

• skorygowana marża papieru lub papierów dla emitenta (grupy emitentów) zbliżonego w swej charakterystyce 

do emitenta, którego papier jest wyceniany. 

Wartość godziwa papierów wartościowych wycenianych zgodnie z opisanym powyżej modelem wyceny (przy 

zastosowaniu marż w przedziale od 1% do 4%) wynosi 157 122 tys. zł. W przypadku jednostronnego 

przesunięcia marż ryzyka papierów wartościowych o 25 punktów bazowych wartość godziwa wzrasta o 409 tys. zł 

dla spadku marż oraz maleje o 405 tys. zł dla wzrostu marż. 

Zasady wyceny papierów korporacyjnych reguluje procedura wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku. Wycena 

dokonywana jest w systemie transakcyjnym Banku na podstawie cen skalkulowanych przez Departament 

Controllingu i Ryzyk Rynkowych – komórkę odpowiedzialną w Banku za wycenę instrumentów finansowych. 

Cena jednostkowa papieru szacowana jest okresowo na podstawie opisanego powyżej modelu zdyskontowanych 

przepływów pieniężnych. 

 

23.  WSPÓŁCZYNNIK KAPITAŁOWY 

Na dzień 30 września 2014 roku współczynnik kapitałowy został wyliczony zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów 

ostrożnościowych i firm inwestycyjnych (CRR). Do dnia publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego nie znowelizowano przepisów krajowych (tzw. opcji narodowych), w związku z tym, zgodnie 

z wytycznymi nadzoru finansowego, w kalkulacji współczynnika kapitałowego w nieuregulowanym zakresie 

przyjęto obowiązujące wcześniej zasady, w tym wagi ryzyka dla należności zabezpieczonych hipotekami 

na nieruchomościach. 
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Współczynnik kapitałowy 
30.09.2014 
(niezbadane) 

tys. zł  
Kapitał Tier 1 4 485 572 

Kapitał Tier 2 1 801 163 

RAZEM FUNDUSZE WŁASNE 6 286 735 

   

CAŁKOWITY WYMÓG KAPITAŁOWY 4 016 540 

   

WSPÓŁCZYNNIKI KAPITAŁOWE  

Współczynnik kapitału Tier 1 8,9% 

Łączny współczynnik kapitałowy 12,5% 

 

Współczynnik wypłacalności na dzień 30 września 2014 roku wyliczony został bez uwzględnienia w funduszach 

zysku netto Grupy za I półrocze 2014 roku. W dniu 23 października 2014 roku Getin Noble Bank S.A. otrzymał 

zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie do skonsolidowanego kapitału podstawowego Tier 1 zysku 

netto skonsolidowanej ostrożnościowo Grupy Getin Noble Banku S.A. za I półrocze 2014 roku w kwocie 

258 494 tys. zł. Po uwzględnieniu tej kwoty w funduszach Grupy, łączny współczynnik kapitałowy na koniec 

września wyniósłby 13,1%, natomiast współczynnik kapitału Tier 1 – 9,5%. 

Współczynnik kapitałowy po uwzgl ędnieniu w funduszach zysku za I półrocze 2014 roku 
30.09.2014 
(niezbadane) 

tys. zł  
Kapitał Tier 1 4 769 696 

Kapitał Tier 2 1 801 163 

RAZEM FUNDUSZE WŁASNE 6 570 859 

   

CAŁKOWITY WYMÓG KAPITAŁOWY 4 021 706 

   

WSPÓŁCZYNNIKI KAPITAŁOWE  

Współczynnik kapitału Tier 1 9,5% 

Łączny współczynnik kapitałowy 13,1% 

 

Współczynnik wypłacalności na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł 12,4% i został obliczony zgodnie 

z przepisami obowiązującymi do końca 2013 roku. 

 

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 
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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., 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., 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. 

Przychody segmentu obejmują przychody rozpoznane przez Noble Funds TFI S.A., Sax 

Development sp. z o.o. oraz spółki Grupy Property FIZAN. Aktywa segmentu obejmują aktywa wykazywane 

przez Noble Funds TFI S.A., Sax Development sp. z o.o. oraz spółki Grupy Property FIZAN. 

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.  
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01.01.2014 - 30.09.2014 
(niezbadane) 

Bankowo ść 1) Pośrednictwo 
finansowe 

Zarządzanie 
aktywami i 
funduszami 

Korekty    Razem 

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

Przychody        

zewnętrzne 3 250 750 47 638 38 947 3 327   3 340 662 

wewnętrzne 381 489 7 350 6 445 (395 284)   - 

Razem przychody segmentu 3 632 239  54 988 45 392 (391 957) 2) 3 340 662 

Zysk brutto        

zewnętrzne 231 666 26 842 11 538 10 179   280 225 

wewnętrzne 115 460 (4 284) 1 705 (112 881)   - 

Razem zysk/ (strata) segmentu 347 126  22 558 13 243 (102 702) 3) 280 225 

Aktywa segmentu na dzie ń 30.09.2014 71 856 057 598 255 397 503 (5 626 221) 4) 67 225 594 

 

1) Przychody w segmencie bankowości zawierają przychody z tytułu odsetek w wysokości 2 972 426 tys. zł, 

a w zysku brutto ujęte są dodatkowo koszty z tytułu odsetek w wysokości 1 879 124 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. 

 

01.01.2013 - 30.09.2013 
(przekształcone 

niezbadane) 

Bankowo ść 1) 
 
 

Pośrednictwo 
finansowe 

 

Zarządzanie 
aktywami i 
funduszami 

Korekty 
 
  

Razem 
 
 

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

Przychody             

zewnętrzne 3 529 071 30 029 41 180 (30 255)   3 570 025 

wewnętrzne 243 629 11 750 1 864 (257 243)   - 

Razem przychody segmentu 3 772 700  41 779 43 044 (287 498) 2) 3 570 025 

Zysk brutto        

zewnętrzne 269 894 47 248 21 260 (53 925)   284 477 

wewnętrzne 13 907 (15 841) (2 428) 4 362   - 

Razem zysk/ (strata) segmentu 283 801  31 407 18 832 (49 563) 3) 284 477 

Aktywa segmentu na dzie ń 31.12.2013 66 833 588 240 170 183 897 (3 640 560) 4) 63 617 095 

 

1) Przychody w segmencie bankowości zawierają przychody z tytułu odsetek w wysokości 3 108 155 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. 

 

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.  

W dniu 20 marca 2014 roku Getin Noble Bank S.A. zawarł umowę zobowiązującą Getin Holding S.A. 

do sprzedaży 858 334 akcji zwykłych imiennych Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A., o łącznej wartości 
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nominalnej 3 433 tys. zł, stanowiących łącznie 9,08% kapitału zakładowego spółki i uprawniających łącznie 

do 9,08% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, za łączną cenę 165 658 tys. zł. Rozliczenie transakcji 

i przeniesienie własności akcji nastąpiło w dniu 8 kwietnia 2014 roku. Jednocześnie w dniu 8 kwietnia 2014 roku 

Bank zawarł z Getin Holding S.A. umowę, na mocy której Bank ustanowił na rzecz Getin Holding S.A. zastaw 

rejestrowy na akcjach z prawem wykonywania z nich prawa głosu do kwoty zabezpieczenia równej 

50 015 tys. EUR. 

Akcje TU Europa S.A. zostały zaklasyfikowane do aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez 

wynik finansowy, a ich wartość godziwa na dzień 30 września 2014 roku wyniosła 170 362 tys. zł. Ponadto 

Getin Noble Bank S.A. posiada opcję sprzedaży tych akcji, której wartość godziwa na dzień 30 września 

2014 roku wyniosła 23 030 tys. zł. Wycena opcji jest ujmowana w „Wyniku na instrumentach finansowych 

wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy” w rachunku zysków i strat oraz w pozycji „Pochodne 

instrumenty finansowe” w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. 

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 2013 roku. 

W pierwszym półroczu 2014 roku Bank dokonał rozliczenia świadczeń z tytułu ostatniej transzy  Programu Opcji 

Menedżerskich. Rozliczenie nastąpiło w formie gotówkowej. W dniu 18 września 2014 roku w wyniku realizacji 

pierwszej transzy opcji put Getin Noble Bank S.A. odkupił od spółki Earchena Investments Ltd  (w której pan 

Czcibor Dawid, Prezes Zarządu Noble Securities S.A., posiada 100 % udziałów) 34 947 akcji Noble 

Securities S.A. za łączną kwotę 510 tys. zł. Spółka Earchena Investments Ltd posiada prawo do wezwania Banku 

do odkupu pozostałych posiadanych przez nią akcji w okresie od dnia 1 sierpnia 2015 roku do dnia 31 sierpnia 

2016 roku. Z tytułu wyceny opcji kupna oraz opcji sprzedaży akcji Noble Securities S.A. na dzień 30 września 

2014 roku Grupa ujęła zobowiązanie w wysokości 470 tys. zł. Z tytułu wyceny programu motywacyjnego dla 

członków Rady Nadzorczej i Zarządu Getin Fleet S.A. Grupa rozpoznała zobowiązanie w wysokości 2 189 tys. zł. 

 

26.  ZDARZENIA NASTĘPUJĄCE PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 

W dniu 26 października opublikowano wyniki zaawansowanego przeglądu jakości aktywów (AQR) 

przeprowadzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku zgodnie z metodyką Europejskiego Banku 

Centralnego (EBC) oraz wyniki stress testów 15 banków z Polski. Getin Noble Bank S.A. pomyślnie przeszedł 

najważniejszy i najbardziej rygorystyczny test warunków skrajnych w wariancie szokowym tzw. „adverse 

scenario”. Historyczny, niewielki niedobór kapitałów wskazany w scenariuszu bazowym (0,1%) został z nadwyżką 

uzupełniony w 2014 roku (+0,9%). Po dacie AQR za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego Bank zaliczył do 

kapitału podstawowego Tier 1 zysk skonsolidowanej ostrożnościowo Grupy za I półrocze 2014 roku w kwocie 

258 494 tys. zł. Zgodnie z obowiązującą Polityką Dywidendową Getin Noble Banku S.A. cały skonsolidowany 

zysk za 2014 rok zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszy własnych Grupy. 

Na koniec września 2014 roku skonsolidowany współczynnik kapitału Tier 1, po uwzględnieniu w kapitale 

podstawowym Tier 1 – zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 23 października 2014 roku – 

zysku netto skonsolidowanej ostrożnościowo Grupy Getin Noble Banku S.A. za I półrocze 2014 roku, wyniósłby 

9,5%, natomiast łączny współczynnik kapitałowy – 13,1%. W związku z tym, w ocenie Zarządu Banku dzisiejszy 

poziom kapitału pozwala przejść pomyślnie zarówno przegląd jakości aktywów jak i stress testy. Oznacza to, że 

Bank nie potrzebuje dokapitalizowania ze strony Akcjonariuszy. 
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Komisja Nadzoru Finansowego praktycznie nie zgłosiła uwag do kredytów udzielonych po fuzji Getin Banku 

i Noble Banku w 2010 roku co potwierdza dobra jakość tych kredytów, stanowiących już ponad 60% całego 

portfela. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że stress testy dla polskich banków były przeprowadzane na 

warunkach bardziej rygorystycznych i konserwatywnych niż w innych krajach Unii Europejskiej ze względu na 

stosowaną przez KNF wyższą wagę ryzyka dla kredytów denominowanych w walutach obcych.  

Zarząd Banku, uwzględniając wyniki  Europejskiego Badania Jakości Aktywów oraz otrzymane Rekomendacje 

Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), dokonał analizy wskazanych w badaniu różnic dotyczących 

klasyfikacji ekspozycji i podjął decyzję o utworzeniu w ciężar wyniku III kwartału 2014 roku odpisów 

ostrożnościowych aktualizujących wartość aktywów z tytułu udzielonych kredytów w kwocie 5,2 mln zł oraz 

zawiązaniu dodatkowych 16,5 mln zł rezerwy ostrożnościowej w celu pokrycia odpisów, które mogą ujawnić się 

po przeglądzie i rekalibracji stosowanych w ramach wyceny kolektywnej modeli impairmentowych. Ponadto Bank 

zrealizował zalecenia poinspekcyjne UKNF dotyczące procesu wyceny ekspozycji indywidualnie znaczących 

poprzez rozpoznanie dodatkowych przesłanek utraty wartości oraz wprowadzenia bardziej szczegółowych 

wytycznych na etapie prognozowania przyszłych odzysków, co skutkowało dotworzeniem w III kwartale 2014 roku 

dodatkowych odpisów aktualizujących w kwocie 22,3 mln zł. 

Po dniu 30 września 2014 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 

  Nota 

01.07.2014- 
30.09.2014  

01.01.2014- 
30.09.2014 

01.07.2013- 
30.09.2013  

01.01.2013- 
30.09.2013 

(niezbadane) (niezbadane) (przekształcone  
niezbadane)  

(przekształcone  
niezbadane) 

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł 

DZIAŁALNO ŚĆ KONTYNUOWANA           

Przychody z tytułu odsetek  926 742 2 755 835 914 577 2 914 620 

Koszty z tytułu odsetek 
 

(555 933) (1 671 072) (615 755) (1 998 046) 

Wynik z tytułu odsetek 
 

370 809 1 084 763 298 822 916 574 

  
 

        

Przychody z tytułu prowizji i opłat  129 815 411 026 139 937 394 315 

Koszty z tytułu prowizji i opłat  (44 624) (139 107) (42 686) (135 426) 

Wynik z tytułu prowizji i opłat 
 

85 191 271 919 97 251 258 889 

  
         

Przychody z tytułu dywidend 
 

- 111 234 - 19 160 

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych 
do wartości godziwej przez wynik finansowy  (1 785) 41 200 (233) 1 414 

Wynik na pozostałych instrumentach finansowych  18 732 25 077 (111) 77 514 

Wynik z pozycji wymiany 
 

10 448 34 844 13 963 45 743 

  
        

Pozostałe przychody operacyjne 
 

12 768 44 969 28 491 97 815 

Pozostałe koszty operacyjne  (32 333) (104 841) (33 969) (105 561) 

Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów 
operacyjnych  (19 565) (59 872) (5 478) (7 746) 

           

Koszty działania 
 

(204 370) (628 469) (199 335) (585 921) 

Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty 
wartości aktywów finansowych i rezerwy na 
zobowiązania pozabilansowe  (213 977) (516 758) (123 949) (449 323) 

Wynik z działalno ści operacyjnej  45 483 363 938 80 930 276 304 

  
 

        

Zysk brutto  45 483 363 938 80 930 276 304 

  
 

        

Podatek dochodowy  (12 056) (59 094) (8 991) (43 536) 

Zysk netto  33 427 304 844 71 939 232 768 

 

Szczegóły przekształceń danych porównawczych za 2013 rok zostały zaprezentowane w nocie IV 1.1. 
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2. ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DO CHODÓW 

  Nota 

01.07.2014- 
30.09.2014  

01.01.2014- 
30.09.2014 

01.07.2013- 
30.09.2013  

01.01.2013- 
30.09.2013 

(niezbadane) (niezbadane) (przekształcone  
niezbadane)  

(przekształcone  
niezbadane) 

tys. zł  tys. zł  tys. zł  tys. zł  
Zysk netto za okres 

 
33 427 304 844 71 939 232 768 

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

43 015 53 114 (18 815) (26 539) 

Wycena aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaży  59 621 67 648 (58 424) (83 958) 

Efekt rachunkowości zabezpieczeń przepływów 
pieniężnych   

(6 517) (2 075) 36 413 51 194 

Podatek dochodowy dotyczący pozycji, które 
zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty  (10 089) (12 459) 3 196 6 225 

Inne całkowite dochody netto 
 

43 015 53 114 (18 815) (26 539) 

Całkowite dochody za okres 
 

76 442 357 958 53 124 206 229 
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3. ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINAN SOWEJ 
 

  Nota 
30.09.2014 31.12.2013 
(niezbadane)  

tys. zł  tys. zł  
AKTYWA       

Kasa, środki w Banku Centralnym 
 

2 306 318 2 629 827 

Należności od banków i instytucji finansowych  1 116 084 1 131 384 

Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy  170 362 - 

Pochodne instrumenty finansowe  176 286 237 623 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom  49 161 550 48 397 459 

Instrumenty finansowe, w tym:  11 081 334 8 741 075 

dostępne do sprzedaży 10 995 867 8 668 804 

utrzymywane do terminu wymagalności 
 

85 467 72 271 

Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych IV.2 527 137 391 071 

Wartości niematerialne 
 

214 315 197 888 

Rzeczowe aktywa trwałe  189 267 200 168 

Nieruchomości inwestycyjne  326 934 139 692 

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 
 

- 9 449 

Aktywa z tytułu podatku dochodowego, w tym:  368 786 422 591 

    należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 
 

14 886 8 

    aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  353 900 422 583 

Inne aktywa  724 926 765 100 

SUMA AKTYWÓW 
 

66 363 299 63 263 327 

       

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY      

Zobowi ązania       

Zobowiązania wobec banków i instytucji finansowych 
 

3 477 389 2 768 477 

Pochodne instrumenty finansowe  412 938 481 217 

Zobowiązania wobec klientów  53 806 111 52 348 702 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: 
 

3 287 837 2 670 464 

zobowiązania podporządkowane  2 086 278 1 827 154 

Pozostałe zobowiązania 
 

484 664 460 486 

Rezerwy  27 548 25 127 

Suma zobowi ązań 
 

61 496 487 58 754 473 

       

Kapitał własny      
Kapitał podstawowy 

 
2 650 143 2 650 143 

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych  
- (362 825) 

Zysk netto 
 

304 844 310 755 

Pozostałe kapitały  1 911 825 1 910 781 

Kapitał własny ogółem 
 

4 866 812 4 508 854 

SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 
 

66 363 299 63 263 327 
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4. ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPIT ALE WŁASNYM 

 

Kapitał 
podstawowy 

 
 

Niepodzielony 
wynik z lat 
ubiegłych 

 

Zysk 
netto 

 
 

Pozostałe kapitały Kapitał 
własny 
ogółem 

 

Kapitał 
zapasowy 

 

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny 

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 

Razem 
 
 

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

Na dzień 01.01.2014 2 650 143 (52 070) - 2 007 172 (136 962) 40 571 1 910 781 4 508 854 

Całkowite dochody za okres - - 304 844 - 53 114 - 53 114 357 958 

Podział wyniku finansowego za poprzedni rok i 
pokrycie niepodzielonej straty z lat ubiegłych 

- 52 070 - (52 070) - - (52 070) - 

Na dzień 30.09.2014 2 650 143 - 304 844 1 955 102 (83 848) - 1 911 825 4 866 812 

 
 

(przekształcone) 

Kapitał 
podstawowy 

 
 
 

Skupione 
akcje 

własne 
 
 

Niepodzielony  
wynik z lat 
ubiegłych 

 
 

Zysk 
netto 

 
 
 

Pozostałe kapitały 
Kapitał 
własny 
ogółem 

 
 

Kapitał 
zapasowy 

 
 
 

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny 
 
 

Świadczenia 
w formie 

akcji 
- składnik 
kapitałowy 

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 
 
 

Razem 
 
 
 
 

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

Na dzień 01.01.2013 2 650 143 - (193 518) - 2 161 631 (120 768) 7 381 37 493 2 085 737 4 542 362 

Korekty dotyczące zmian zasad rachunkowości - - (362 825) - - (250) - - (250) (363 075) 

Na dzień 01.01.2013 roku po korekcie 2 650 143  - (556 343) - 2 161 631 (121 018) 7 381 37 493 2 085 487 4 179 287 

Całkowite dochody za okres - - - 232 768 - (26 539) - - (26 539) 206 229 

Podział wyniku finansowego za poprzedni rok - - 193 518 - (193 518) - - - (193 518) - 

Przeznaczenie kapitału z wyceny POM na kapitał 
rezerwowy - - - - - - (7 381) 7 381 - - 

Utworzenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji 
własnych - - - - (126 007) - - 126 007 - - 

Skup akcji własnych - (130 000) - - 130 000 - - (130 000) - (130 000) 

Koszty skupu akcji własnych - - - - - - - (310) (310) (310) 

Zwrot nadpłaconych kosztów emisji akcji z lat 
ubiegłych - - - - 1 200 - - - 1 200 1 200 

Sprzedaż akcji własnych - 11 389 - - - - - - - 11 389 

Na dzień 30.09.2013 2 650 143 (118 611) (362 825) 232 768 1 973 306 (147 557) - 40 571 1 866 320 4 267 795 

 
Szczegóły przekształceń danych porównawczych za 2013 rok zostały zaprezentowane w nocie IV 1.1. 
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5. ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIE NIĘŻNYCH  

  Nota 

01.01.2014- 
30.09.2014  

01.01.2013- 
30.09.2013 

(niezbadane) (przekształcone 
niezbadane) 

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

Zysk netto   304 844 232 768 

Korekty razem:   (1 765 965) (3 533 775) 

    Amortyzacja   48 187 50 575 

    (Zyski)/ straty z tytułu różnic kursowych   (720) (6 722) 

    (Zysk)/ strata z działalności inwestycyjnej   (1 657) (149 718) 

    Odsetki i dywidendy   19 114 71 133 

    Zmiana stanu należności od banków i instytucji finansowych   (88 834) (116 947) 
    Zmiana stanu aktywów finansowych  wycenianych do wartości godziwej przez wynik 
    finansowy  (170 362)  - 

    Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (aktywo)   68 735 58 726 

    Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom   (764 091) (3 221 331) 

    Zmiana stanu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży   (2 272 268) (2 960 205) 

    Zmiana stanu instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności   (1 196) - 

    Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego   68 683 42 907 

    Zmiana stanu innych aktywów   40 174 80 016 

    Zmiana stanu zobowiązań wobec banków i instytucji finansowych   (127 924) (144 964) 

    Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (zobowiązanie)   (77 358) 25 845 

    Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów   1 457 409 2 675 902 

    Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   15 790 (5 506) 

    Zmiana stanu pozostałych zobowiązań   24 178 55 997 

    Zmiana stanu rezerw   2 421 1 535 

    Pozostałe korekty   8 632 7 941 

    Zapłacony podatek dochodowy   (17 747) (545) 

    Bieżący podatek dochodowy   2 869 1 586 

Środki pieni ężne netto wykorzystane w działalno ści operacyjnej   (1 461 121)  (3 301 007) 

Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści inwestycyjnej      

Zbycie udziałów w jednostce zależnej/ stowarzyszonej   - 155 614 

Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   50 007 1 228 

Dywidendy otrzymane   111 234 19 160 

Nabycie udziałów w jednostce zależnej   (136 204) (100 162) 

Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   (288 350) (224 525) 

Nabycie inwestycyjnych papierów wartościowych   (12 000) - 

Inne wpływy/ (wydatki) inwestycyjne  1 670 - 

Środki pieni ężne netto wykorzystane w działalno ści inwestycyjnej   (273 643)  (148 685) 

Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści finansowej      

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   1 921 583 2 339 635 

Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów   837 556 1 683 711 

Sprzedaż/(wykup) akcji własnych  - (118 611) 

Wykup wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych   (1 320 000) (1 404 000) 

Zapłacone odsetki   (132 018) (90 293) 

Inne wpływy/ (wydatki) finansowe  - 890 

Środki pieni ężne netto z działalno ści finansowej   1 307 121 2 411 332 

Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów   (427 643) (1 038 360) 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu   2 795 008 3 878 637 

Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu   2 367 365 2 840 277 
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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 2014 roku oraz zawiera dane porównywalne za okres 9 miesięcy 

zakończony dnia 30 września 2013 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku.  

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi przez UE, 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 2013 roku, z wyjątkiem zastosowania zmian do standardów oraz nowych 

interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2014 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 Kapitałowej Getin Noble Bank S.A., za wyjątkiem metody wyceny 

inwestycji w jednostkach zależnych i stowarzyszonych, które 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 2013 roku. 

Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe nie podlegało przeglądowi ani badaniu 

przez biegłego rewidenta i zostało zatwierdzone przez Zarząd Banku w dniu 12 listopada 2014 roku. Bank jako 

jednostka dominująca sporządził również śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 

Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. zatwierdzone w dniu 12 listopada 2014 roku.  

1.1. Zmiany stosowanych zasad rachunkowo ści i prezentacyjne – przekształcenie danych 

porównawczych 

Dane porównawcze za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku prezentowane w niniejszym 

śródrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym zostały przekształcone tak, by uwzględnić 

zmiany prezentacyjne wprowadzone w bieżącym okresie sprawozdawczym oraz zmiany zasad (polityki) 

rachunkowości wprowadzone przez Bank w 2013 roku. 

Zmiana prezentacyjna dotyczy przeniesienia kosztów promocji i nagród dla klientów z pozycji „Koszty z tytułu 

prowizji i opłat” do pozycji „Pozostałe koszty operacyjne”. Przekształcenie danych porównawczych w związku ze 

zmianą prezentacji nie miało wpływu na wysokość wyniku za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 

2013 roku. 

Pozycja w jednostkowym rachunku zysków i strat 
za okres 01.01.2013 - 30.09.2013 

Dane przed 
zmianą 

Zmiana 
prezentacji 

Dane 
przekształcone 

tys. zł tys. zł tys. zł 

Koszty z tytułu prowizji i opłat (143 443) 8 017 (135 426) 

Pozostałe koszty operacyjne (97 544) (8 017) (105 561) 
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W 2013 roku Getin Noble Bank S.A. dokonał modyfikacji  polityki rachunkowości w zakresie rozpoznawania 

w przychodach wynagrodzeń z  tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych dystrybuowanych razem 

z produktami kredytowymi Banku. Prowizje od produktów ubezpieczeniowych ujmowane są w przychodach 

z uwzględnieniem oceny powiązania produktu ubezpieczeniowego z produktem kredytowym. Szczegółowe 

zmiany w powyższym zakresie zostały opisane w sprawozdaniu finansowym Banku za rok zakończony dnia 

31 grudnia 2013 roku. 

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

na prezentowane w niniejszym śródrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym dane 

porównawcze został przedstawiony poniżej: 

Zestawienie zmian w kapitale własnym  
za okres 01.01.2013 - 30.09.2013 

Kapitał własny 
ogółem na 

dzień 
01.01.2013 

Zysk netto  
za okres 

01.01.2013- 
30.09.2013 

Kapi tał własny 
ogółem na 

dzień 
30.09.2013 

tys. zł  tys. zł  tys. zł  

Kapitał własny przed przekształceniem 4 542 362 255 794 4 653 896 

korekta z tytułu zmiany zasad ujmowania wynagrodzeń 
od ubezpieczeń (448 241) (28 428) (476 669) 

podatek odroczony z tytułu zmiany zasad ujmowania wynagrodzeń 
od ubezpieczeń 

85 166 5 402 90 568 

Suma korekt  (363 075) (23 026) (386 101) 

Kapitał własny przekształcony uwzgl ędniaj ący retrospektywne 
zmiany zasad (polityki) rachunkowo ści 4 179 287 232 768 4 267 795 

 
 

Rachunek zysków i strat 
za okres 01.01.2013 - 30.09.2013 

Getin Noble 
Bank S.A. 

Korekty    Przekształcone 
dane 

tys. zł  tys. zł    tys. zł  

Przychody z tytułu odsetek 2 820 437 94 183 1) 2 914 620 

Koszty z tytułu odsetek (1 998 046) -   (1 998 046) 

Wynik z tytułu odsetek 822 391 94 183  916 574 

       

Przychody z tytułu prowizji i opłat 516 926 (122 611) 2) 394 315 

Koszty z tytułu prowizji i opłat (135 426) -   (135 426) 

Wynik z tytułu prowizji i opłat 373 483 (122 611)   258 889 

       

Przychody z tytułu dywidend 19 160 -   19 160 

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości 
godziwej przez wynik finansowy 

1 414 -   1 414 

Wynik na pozostałych instrumentach finansowych 77 514 - 
 

77 514 

Wynik z pozycji wymiany 45 743 -   45 743 

 
 

  
 

Pozostałe przychody operacyjne 97 815 -   97 815 

Pozostałe koszty operacyjne (105 561) - 
 

(105 561) 

Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów ope racyjnych (7 746)  -   (7 746) 

   
 

   

Koszty działania (585 921) -   (585 921) 

Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów  
finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe (449 323) -  (449 323) 

Wynik z działalno ści operacyjnej 304 732 (28 428)   276 304 

       

Zysk brutto 304 732 (28 428)   276 304 

   
 

   

Podatek dochodowy (48 938) 5 402 3) (43 536) 

Zysk netto 255 794 (23 026)   232 768 
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1) Korekta przychodów odsetkowych z tytułu zmiany zasad ujmowania wynagrodzeń od ubezpieczeń wynikająca 

z ujęcia rozliczenia części przychodu metodą efektywnej stopy procentowej, 

2) Korekta przychodów prowizyjnych z tytułu zmiany zasad ujmowania wynagrodzeń od ubezpieczeń wynikająca 

z odroczenia rozpoznania części przychodu ze względu na potencjalne zwroty prowizji w przypadku 

wcześniejszego rozwiązania umowy ubezpieczenia oraz wynikająca z ujęcia rozliczenia części przychodu 

metodą efektywnej stopy procentowej, 

3) Ujęcie podatku dochodowego z tytułu powyższych korekt dotyczących zmiany zasad ujmowania wynagrodzeń 

od ubezpieczeń. 

2. INWESTYCJE W JEDNOSTKACH ZALE ŻNYCH I STOWARZYSZONYCH 

Getin Noble Bank S.A. posiada udziały w następujących jednostkach zależnych i stowarzyszonych: 

Inwestycje w jednostkach zale żnych i stowarzyszonych 
30.09.2014 31.12.2013 
(niezbadane)  

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. 40 713 40 852 

Getin Leasing S.A. 27 547 26 366 

Sax Development Sp. z o.o. 105 005 105 005 

BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.  57 084 57 084 

Green Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 43 078 43 078 

Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 150 999 16 000 

Moline Investments Sp. z o.o. 12 - 

Moline Investments Sp. z o.o. Sp.k. 13 - 

Open Finance S.A. 39 141 39 141 

Razem 527 137 391 071 

 
W dniu 28 stycznia 2014 roku Getin Noble Bank S.A. zawarł z Getin Leasing S.A. umowę nabycia 214 akcji spółki 

w ramach realizacji uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Leasing S.A. z dnia 18 grudnia 

2013 roku w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych. Cena nabytych akcji wyniosła 

1 181 tys. zł. Na dzień 30 września 2014 roku Bank był jedynym akcjonariuszem Getin Leasing S.A. 

W dniu 25 września 2014 roku Bank nabył 100% udziałów w spółce Moline Investments Sp. z o.o. oraz objął jako 

komandytariusz udziały w spółce Moline Investments Sp. z o.o. Sp. k., w której komplementariuszem jest spółka 

Moline Investments Sp. z o.o. 

3. 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. 

4. DYWIDENDY WYPŁACONE I ZAPROPONOWANE DO WYPŁATY 

W okresie sprawozdawczym Bank nie wypłacił ani nie zaproponował do wypłaty dywidendy. 

W dniu 24 kwietnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Getin Noble Banku S.A. podjęło 

decyzję o przeznaczeniu całości zysku Banku za 2013 rok na pokrycie niepodzielonej straty netto Banku z lat 

ubiegłych powstałej w związku z dokonaną w sprawozdaniach finansowych za 2013 rok korektą wyniku 

finansowego z lat ubiegłych wynikającą ze zmiany zasad rachunkowości. 
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5. WSPÓŁCZYNNIK KAPITAŁOWY 

Na dzień 30 września 2014 roku współczynnik kapitałowy został wyliczony zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów 

ostrożnościowych i firm inwestycyjnych (CRR). Do dnia publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego nie znowelizowano przepisów krajowych (tzw. opcji narodowych), w związku z tym, zgodnie 

z wytycznymi nadzoru finansowego, w kalkulacji współczynnika kapitałowego w nieuregulowanym zakresie 

przyjęto obowiązujące wcześniej zasady, w tym wagi ryzyka dla należności zabezpieczonych hipotekami 

na nieruchomościach. 

Współczynnik kapitałowy 
30.09.2014 
(niezbadane) 

tys. zł  
Kapitał Tier 1 4 572 344 

Kapitał Tier 2 1 801 163 

RAZEM FUNDUSZE WŁASNE 6 373 507 

   

CAŁKOWITY WYMÓG KAPITAŁOWY 3 959 177 

   

WSPÓŁCZYNNIKI KAPITAŁOWE  

Współczynnik kapitału Tier 1 9,2% 

Łączny współczynnik kapitałowy 12,9% 

 

Na dzień 30 września 2014 roku Bank ujął w kapitale podstawowym Tier 1, za zgodą Komisji Nadzoru 

Finansowego, połowę zaudytowanego zysku netto Banku za I półrocze 2014 roku. W związku ze zmianą Polityki 

dywidendowej na lata 2014-2016, w dniu 23 października 2014 roku Bank otrzymał zgodę Komisji Nadzoru 

Finansowego na zaliczenie do funduszy własnych całego zaudytowanego zysku netto Banku za I półrocze 2014 

roku. Po uwzględnieniu całego zysku fundusze własne Banku na koniec września wyniosłyby 6,5 mld zł, łączny 

współczynnik kapitałowy – 13,2%, natomiast współczynnik kapitału Tier 1 – 9,5%. 

Współczynnik kapitałowy po uwzgl ędnieniu w funduszach całego zysku za I półrocze 201 4 roku 
30.09.2014 
(niezbadane) 

tys. zł  
Kapitał Tier 1 4 708 052 

Kapitał Tier 2 1 801 163 

RAZEM FUNDUSZE WŁASNE 6 509 215 

   

CAŁKOWITY WYMÓG KAPITAŁOWY 3 959 177 

   

WSPÓŁCZYNNIKI KAPITAŁOWE  

Współczynnik kapitału Tier 1 9,5% 

Łączny współczynnik kapitałowy 13,2% 

 

Współczynnik wypłacalności na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł 12,4% i został obliczony zgodnie 

z przepisami obowiązującymi do końca 2013 roku. 

6. POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 

Pozostałe informacje dodatkowe, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej i wyniku finansowego 

Banku zostały zamieszczone w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy 

Kapitałowej Getin Noble Bank S.A., które stanowi część niniejszego raportu. 
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Noty do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 49 do 53 stanowią 

jego integralną część. 

7. ZDARZENIA NASTĘPUJĄCE PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 

W dniu 26 października opublikowano wyniki zaawansowanego przeglądu jakości aktywów (AQR) 

przeprowadzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku zgodnie z metodyką Europejskiego Banku 

Centralnego (EBC) oraz wyniki stress testów 15 banków z Polski. Getin Noble Bank S.A. pomyślnie przeszedł 

najważniejszy i najbardziej rygorystyczny test warunków skrajnych w wariancie szokowym tzw. „adverse 

scenario”. Historyczny, niewielki niedobór kapitałów wskazany w scenariuszu bazowym (0,1%) został z nadwyżką 

uzupełniony w 2014 roku (+0,9%). Po dacie AQR za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego Bank zaliczył do 

kapitału podstawowego Tier 1 zysk skonsolidowanej ostrożnościowo Grupy za I półrocze 2014 roku w kwocie 258 

494 tys. zł. Zgodnie z obowiązującą Polityką Dywidendową Getin Noble Banku S.A. cały skonsolidowany zysk za 

2014 rok zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszy własnych Grupy. 

Na koniec września 2014 roku po uwzględnieniu w kapitale podstawowym Tier 1 – zgodnie z decyzjami Komisji 

Nadzoru Finansowego z dnia 23 października 2014 roku – zysku netto za I półrocze 2014 roku:  

a/ w ujęciu skonsolidowanym współczynnik kapitału Tier 1 wyniósłby 9,5%, natomiast łączny współczynnik 

kapitałowy: 13,1%, 

b/ w ujęciu jednostkowym  współczynnik kapitału Tier 1 wyniósłby 9,5%, natomiast łączny współczynnik 

kapitałowy: 13,2%. 

W związku z tym, w ocenie Zarządu Banku dzisiejszy poziom kapitału pozwala przejść pomyślnie zarówno 

przegląd jakości aktywów jak i stress testy. Oznacza to, że Bank nie potrzebuje dokapitalizowania ze strony 

Akcjonariuszy. 

Komisja Nadzoru Finansowego praktycznie nie zgłosiła uwag do kredytów udzielonych po fuzji Getin Banku i 

Noble Banku w 2010 roku co potwierdza dobra jakość tych kredytów, stanowiących już ponad 60% całego 

portfela. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że stress testy dla polskich banków były przeprowadzane na 

warunkach bardziej rygorystycznych i konserwatywnych niż w innych krajach Unii Europejskiej ze względu na 

stosowaną przez KNF wyższą wagę ryzyka dla kredytów denominowanych w walutach obcych.  

Zarząd Banku, uwzględniając wyniki  Europejskiego Badania Jakości Aktywów oraz otrzymane Rekomendacje 

Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), dokonał analizy wskazanych w badaniu różnic dotyczących 

klasyfikacji ekspozycji i podjął decyzję o utworzeniu w ciężar wyniku III kwartału 2014 roku odpisów 

ostrożnościowych aktualizujących wartość aktywów z tytułu udzielonych kredytów w kwocie 5,2 mln zł oraz 

zawiązaniu dodatkowych 16,5 mln zł rezerwy ostrożnościowej w celu pokrycia odpisów, które mogą ujawnić się 

po przeglądzie i rekalibracji stosowanych w ramach wyceny kolektywnej modeli impairmentowych. Ponadto Bank 

zrealizował zalecenia poinspekcyjne UKNF dotyczące procesu wyceny ekspozycji indywidualnie znaczących 

poprzez rozpoznanie dodatkowych przesłanek utraty wartości oraz wprowadzenia bardziej szczegółowych 

wytycznych na etapie prognozowania przyszłych odzysków, co skutkowało dotworzeniem w III kwartale 2014 roku 

dodatkowych odpisów aktualizujących w kwocie 22,3 mln zł. 

Po dniu 30 września 2014 roku nie wystąpiły inne 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 

2014 roku 

W okresie pierwszych 9 miesięcy 2014 roku Grupa Kapitałowa Getin Noble Bank S.A. wypracowała zysk netto dla 

akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 345,6 mln zł, wyższy o 44% (tj. o 106,1 mln zł) w porównaniu do 

analogicznego okresu roku poprzedniego. Skonsolidowany zysk netto za III kwartał 2014 roku wyniósł 79,7 mln zł 

i był niższy od wyniku uzyskanego w III kwartale 2013 roku o 9,4 mln zł. 

Wynik z tytułu odsetek za 9 miesięcy 2014 roku wyniósł 1 107,7 mln zł. Wzrost o 156,8 mln zł (tj. o 16%) 

w stosunku do porównywalnego okresu 2013 roku osiągnięty został przede wszystkim dzięki optymalizacji kosztu 

finansowania w Grupie; koszty odsetkowe w tym samym okresie zmniejszyły się o blisko 17%. 

Wynik z tytułu prowizji i opłat w wysokości 334,0 mln zł był wyższy od wyniku osiągniętego w analogicznym 

okresie 2013 roku o 22,7 mln zł (tj. o 7%). Realizacja przez Bank strategii Getin Up przynosi zamierzone efekty – 

wzrost liczby rachunków bankowych i klientów aktywnie korzystających z rachunku osobistego. W III kwartałach 

2014 roku przychody prowizyjne z tytułu obsługi rachunków bankowych zwiększyły się o 19% w stosunku do 

analogicznego okresu 2013 roku.   

Wynik z pozycji wymiany za okres 9 miesięcy 2014 roku wyniósł 35,4 mln zł i był niższy od wyniku osiągniętego 

w tym samym okresie 2013 roku o 10,8 mln zł (tj. o 23%). Spadek wyniku z pozycji wymiany jest związany 

z zaprzestaniem udzielania przez Bank kredytów w walutach obcych oraz sukcesywnie obniżającym się saldem 

kredytów walutowych. 

Spadek pozostałych przychodów operacyjnych za III kwartały 2014 roku w stosunku do roku poprzedniego 

wynika z ujęcia w tej pozycji w 2013 roku zysku z tytułu okazyjnego nabycia Dexia Kommunalkredit Bank 

Polska S.A. 

W okresie 9 miesięcy 2014 roku Grupa ujęła w pozostałych kosztach operacyjnych 5,7 mln zł rezerwy na 

restrukturyzację, która wynika z reorganizacji przez Getin Noble Bank S.A. dotychczasowej struktury zatrudnienia.  

Koszty działania Grupy w okresie 9 miesięcy 2014 roku wyniosły 699,5 mln zł. Wzrost kosztów w stosunku do 

analogicznego okresu roku poprzedniego o 8% wynika głównie ze zwiększenia skali prowadzonej działalności, 

związanego między innymi z przejęciem w II kwartale 2013 roku zorganizowanej części banku DnB Nord 

Polska S.A. oraz z wprowadzeniem dodatkowych obciążeń na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 

(opłata ostrożnościowa).  

W okresie 9 miesięcy 2014 roku Grupa ujęła w skonsolidowanym rachunku zysków i strat odpisy aktualizujące 

z tytułu utraty wartości aktywów finansowych w kwocie 544,4 mln zł. Koszty te były wyższe o 15% (72,1 mln zł) 

w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego; wzrost częściowo wynikał z podjętej przez Zarząd Banku 

decyzji o dotworzeniu – po uwzględnieniu wyników Europejskiego Badania Jakości Aktywów oraz otrzymanych 

Rekomendacji UKNF – w ciężar wyniku III kwartału dodatkowych odpisów aktualizujących wartość kredytów 

w kwocie 21,7 mln zł oraz zrealizowania zalecenia poinspekcyjnego UKNF dotyczącego procesu wyceny 

ekspozycji indywidualnie znaczących poprzez rozpoznanie dodatkowych przesłanek utraty wartości oraz 

wprowadzenia bardziej szczegółowych wytycznych na etapie prognozowania przyszłych odzysków, co 

skutkowało dotworzeniem w III kwartale 2014 roku dodatkowych odpisów w kwocie 22,3 mln zł. 
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Struktura wyniku na odpisach aktualizujących przedstawia się następująco: 

 

01.01.2014-
30.09.2014 

01.01.2013-
30.09.2013 

Zmiana 
 

(niezbadane) (przekształcone 
niezbadane)   

tys. zł  tys. zł  % 
Kredyty hipoteczne 269 784 142 933 89% 

Kredyty detaliczne 132 853 174 776 -24% 

Kredyty samochodowe 52 638 84 917 -38% 

Kredyty korporacyjne i leasing 89 420 68 950 30% 

Pozostałe aktywa finansowe i rezerwy pozabilansowe (303) 760 -140% 

Razem 544 392 472 336 15% 

Istotny wpływ na osiągnięty w III kwartałach 2014 roku skonsolidowany wynik Grupy Getin Noble Bank S.A. miała 

działalność leasingowa prowadzona w jednostkach zorganizowanych w formie spółki komandytowo-akcyjnej 

(SKA), które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego do dnia 31 października 2015 roku nie 

będą podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Po nowelizacji ustawy podatkowej, na podstawie 

przepisów przejściowych, SKA funkcjonujące w Grupie staną się w IV kwartale 2015 roku podatnikami podatku 

dochodowego od osób prawnych. W związku z powyższym, zgodnie z przepisami prawa bilansowego oraz 

regulacjami MSR 12 rozpoznano aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego powstające na różnicy 

pomiędzy wartością bilansową a wartością podatkową aktywów z tytułu zawartych umów leasingu (zarówno 

umów zawartych przed zmianą przepisów prawa, jak i po zmianie), która dotyczy kosztów podatkowych 

i przychodów podatkowych powstających w przyszłości tj. od momentu objęcia SKA podatkiem od osób 

prawnych.  

Wartość sprzedaży kredytowej w okresie 9 miesięcy 2014 roku była niższa o 7% w porównaniu do analogicznego 

okresu roku ubiegłego. Spadek sprzedaży kredytowej wynika z podjętej decyzji o ograniczeniu sprzedaży 

długoterminowych kredytów hipotecznych – w okresie 9 miesięcy 2014 roku sprzedaż kredytów hipotecznych 

spadła w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku o 60% i stanowiła 10% łącznej sprzedaży Banku 

(w analogicznym okresie roku poprzedniego udział ten wynosił 23%). Wysoką dynamikę sprzedaży odnotowano 

natomiast w obszarze leasingu (przyrost o 51%) oraz w  segmencie kredytów detalicznych (wzrost o 20%).  

Wartość należności z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom oraz należności z tytułu leasingu 

finansowego wzrosła od końca 2013 roku o 0,6 mld zł do poziomu 48,6 mld zł. W okresie 9 miesięcy 2014 roku 

Getin Noble Bank S.A. dokonał kilku transakcji sprzedaży kredytów z utratą wartości. Nominalna wartość kapitału 

sprzedanego portfela wyniosła 1,1 mld zł.  

Na dzień 30 września 2014 roku saldo zobowiązań wobec klientów wyniosło 53,3 mld zł (wzrost w stosunku do 

końca 2013 roku o 1,9 mld zł), natomiast saldo wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych wyniosło 

3,8 mld zł, tj. o 0,6 mld zł więcej niż na koniec 2013 roku. 

W dniu 16 stycznia 2014 roku Rada Nadzorcza Getin Noble Banku S.A. zatwierdziła program emisji bankowych 

papierów wartościowych. Zgodnie z przyjętymi warunkami łączna wartość nominalna planowanej emisji nie może 

być wyższa niż 2 mld zł. W ramach programu bankowe papiery wartościowe są emitowane w transzach, w formie 

zdematerializowanej, jako papiery imienne; nie są przedmiotem oferty publicznej ani dopuszczenia do obrotu 

na rynku regulowanym. Daty emisji i parametry finansowe będą ustalane przez Bank w warunkach emisji 

poszczególnej transzy, w zależności od potrzeb finansowych oraz sytuacji na rynku papierów dłużnych.  

W czerwcu 2014 roku Getin Noble Bank S.A. wyemitował obligacje o wartości 350 mln zł skierowane wyłącznie 

do inwestorów instytucjonalnych.  
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W okresie 9 miesięcy 2014 roku Getin Noble Bank S.A. podpisał kolejne umowy kredytu z Europejskim Bankiem 

Inwestycyjnym o łącznej wartości 200 mln EUR, których uruchomienie nastąpiło w marcu i maju 2014 roku. 

W dniu 20 marca 2014 roku Getin Noble Bank S.A. zawarł umowę zobowiązującą Getin Holding S.A. 

do sprzedaży 858 334 akcji zwykłych imiennych Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A., o łącznej wartości 

nominalnej 3 433 tys. zł, stanowiących łącznie 9,08% kapitału zakładowego spółki i uprawniających łącznie 

do 9,08% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, za łączną cenę 165 658 tys. zł. Rozliczenie transakcji 

i przeniesienie własności akcji nastąpiło w dniu 8 kwietnia 2014 roku. Jednocześnie w dniu 8 kwietnia 2014 roku 

Bank zawarł z Getin Holding S.A. umowę, na mocy której Bank ustanowił na rzecz Getin Holding S.A. zastaw 

rejestrowy na akcjach z prawem wykonywania z nich prawa głosu. 

2. Opis istotnych dokona ń Grupy Kapitałowej i Emitenta  

Getin Noble Bank S.A. sukcesywnie podnosi jakość obsługi, udostępnia klientom najnowocześniejsze 

rozwiązania w dziedzinie bankowości oraz rozwija bankowość opartą na silnych i stabilnych relacjach z klientami. 

Bank konsekwentnie kładzie nacisk na optymalizację wyniku odsetkowego, poprawę struktury bilansu poprzez 

zwiększanie szybciej rotujących produktów kredytowych, zwiększanie powtarzalnych prowizji z bankowości 

transakcyjnej.  Dynamicznie rozwija się także działalność w obszarze jednostek samorządu terytorialnego (JST). 

Udział Banku w rynku depozytów dla tego sektora wyniósł na koniec września 2014 roku 12,7% (wzrost 

w stosunku do końca 2013 roku o 3,9 pp.), natomiast w rynku kredytów 2,3% (wzrost w stosunku do końca 

2013 roku o 0,4 pp.).   

Efektywność działań Getin Noble Banku S.A potwierdziły także zdobyte nagrody i wyróżnienia: 

• Getin Bank otrzymał główną nagrodę w kategorii „usługi finansowe” za kartę z wyświetlaczem w konkursie 

„Future is Now” podczas międzynarodowego festiwalu kreacji i reklamy Cristal Festival odbywającego się we 

Francji. Karta z wyświetlaczem MasterCard Display została uznana przez jury za najbardziej kreatywny 

i innowacyjny projekt wśród rozwiązań wprowadzonych w tym roku w sektorze finansowym. 

• Getin Bank otrzymał nagrodę w kategorii ”Najlepszy spot reklamowy banku” w piątej,  jubileuszowej edycji 

największego plebiscytu konsumenckiego „Złoty Bankier”, w którym nagradzane są najlepsze banki w Polsce. 

• W rankingu „Jakość na Bank” publikowanym przez Puls Biznesu, Getin Bank znalazł się w pierwsze trójce 

najlepszych banków w Polsce i w rok poprawił swój wynik o 12 pozycji w rankingu - wynik Getin Noble Banku 

to najbardziej spektakularny awans notowań (badaniem objętych zostało 9 obszarów, dotyczących 

bezpośrednio placówki i pracownika m.in.: atmosfera rozmowy, perspektywa sprzedażowa, zaangażowanie 

pracownika, a nawet jego wygląd osobisty). 

• Getin Bank znalazł się w czołówce rankingu kredytów gotówkowych Totalmoney.pl – oferta Getin Banku 

została uznana za jedną z najkorzystniejszych na rynku; Getin zajął pierwsze miejsce w rankingu kredytów 

gotówkowych dla klientów zewnętrznych (osoby, które nie są związane z bankiem żadnymi innymi produktami 

i nie zamierzają otwierać rachunku) i drugie miejsce w rankingu kredytów gotówkowych dla klientów 

wewnętrznych (obecni klienci banku kredytującego). 

• Money.pl wyróżniło aplikację mobilną Getin Banku jako jedną z najlepszych aplikacji bankowych 2014 roku 

(trzecie miejsce zestawienia) - wśród głównych zalet oferty mobilnej Getin Banku, autorzy rankingu wymienili 

opcje płatności z wykorzystaniem technologii NFC (przygotowaną we współpracy z operatorem telefonii 

komórkowej T-Mobile), usługę iKASA, dzięki której można realizować bezgotówkowe płatności w sieci 

Biedronka oraz łatwość personalizacji aplikacji Getin Mobile, dzięki możliwości dodawania lub usuwania kafli 

z posiadanymi produktami; doceniono również możliwość logowania symbolem graficznym tzw. wężykiem, 

bez konieczności przepisywania długiego loginu i wygodne płatności za pomocą QR. 
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• Getin Bank zajął pierwsze miejsce w rankingu „Najlepszy Bank dla Lokat i Inwestycji” przygotowanym przez 

ekspertów portalu Comperia.pl – wysoka pozycja w zestawieniu to zasługa umiejętnego połączenia 

atrakcyjności produktów depozytowych z szeroką ofertą rozwiązań oszczędnościowo-inwestycyjnych. Klienci 

Getin Banku mogą skorzystać z licznych sposobów na oszczędzanie i inwestowanie, w tym m.in. trzech 

rodzajów lokat – mobilnych, terminowych złotowych i walutowych, czy też rachunków maklerskich, które 

można powiązać z kontem osobistym. W ofercie Banku dostępne są również jednostki wielu funduszy 

inwestycyjnych. 

• Kredyt samochodowy Getin Banku najlepszy na rynku według ekspertów TotalMoney.pl oraz eBroker.pl; 

w rankingu Totalmoney.pl Getin Bank zdobył tytuł lidera na rynku kredytów samochodowych.  

• Getin Noble Bank jako jeden z pierwszych przystąpił do programu partnerskiego Biura Informacji Kredytowej 

„BIK PASS”, w ramach którego można w prosty i przejrzysty sposób potwierdzić wiarygodność finansową 

kredytobiorcy. 

• W rankingach kont osobistych opracowanych przez Bankier.pl. oraz portal Wirtualna Polska Getin Noble Bank 

zajął pierwsze dwa miejsca - I miejsce za konto Getin UP oraz II miejsce za Konto Perfekcyjne Getin Online. 

W rankingu kont osobistych opracowanym przez Bankier.pl drugie miejsce ex aequo zdobyło Konto 

Doskonałe Open Online. 

• Getin Point – samoobsługowy oddział Getin Banku zdobył tytuł „Innowacji miesiąca” w międzynarodowym 

konkursie Distribution and Marketing Innovation Awards (wspólna inicjatywa europejskiego stowarzyszenia 

instytucji finansowych EFMA i firmy konsultingowej Accenture) oraz znalazł się w gronie finalistów konkursu 

„Dobry Wzór 2014” organizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. 

• Getin Bank już drugi rok z rzędu zajął pierwszą pozycję w ogólnopolskim Rankingu Banków 

przeprowadzonym przez Polski Związek Firm Deweloperskich. Autorzy zestawienia oceniali banki w zakresie 

finansowania i obsługi deweloperskich inwestycji mieszkaniowych. Szybkość podejmowania decyzji 

kredytowych, atrakcyjne warunki, a także partnerska współpraca z Klientami, już po raz drugi zapewniły Getin 

Bankowi zwycięstwo w tym prestiżowym zestawieniu.   

• Getin Noble Bank oraz Getin Leasing zostały laureatami Effie Awards 2014 (konkursu organizowanego przez 

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR) za najbardziej efektywną komunikację marketingową. Jury 

konkursu przyznało srebrną i brązową nagrodę w kategorii „bankowość” za kampanię rebrandingową Getin 

UP i kampanię dla Getin Leasing oraz srebrną w nowej kategorii „technology and innovation” za wielokrotnie 

nagradzaną Kartę MasterCard Display.  

• Getin Bank wydał pierwszą na świecie kartę płatniczą z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych (wspólne 

innowacyjne rozwiązanie MasterCard i firmy Zwipe), przy pomocy której dokonano pierwszej na świecie 

transakcji potwierdzonej odciskiem palca przez czytnik linii papilarnych wbudowany w kartę. Innowacyjna 

karta biometryczna będzie dostępna dla Klientów Getin Banku w I półroczu 2015 roku. To kolejny produkt 

w ofercie Banku, który w praktyczny i wygodny sposób wykorzystuje najnowocześniejszą technologię. 

• Dziennik Rzeczpospolita (z dnia 3 lipca 2014 roku) wyróżnił Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus oraz Noble 

Fund Global Return jako najlepsze fundusze w swojej kategorii pod względem osiągniętych zysków w okresie 

od 24 czerwca 2013 roku do 24 czerwca 2014 roku. 

• W okresie 3 kwartałów 2014 roku Grupa Getin Leasing S.A. zrealizowała sprzedaż na poziomie 1,8 mld zł 

i zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby zarejestrowanych leasingowanych samochodów według 

danych opublikowanych przez Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Według danych Związku 

Polskiego Leasingu (ZPL) po trzecim kwartale 2014 roku Getin Leasing S.A. zajmuje piąte miejsce w rankingu 
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firm leasingowych (całość sprzedaży) oraz drugie miejsce wśród firm leasingowych w finansowaniu 

samochodów do 3,5 tony. 

Getin Bank jako pierwszy w Polsce wprowadził innowacyjną wielofunkcyjną kartę Visa SimplyOne – 

umożliwiającą użytkownikom wybór jednej z dwóch funkcji kart płatniczych Visa zapisanych na jednym "plastiku" 

z mikroprocesorem. Karta umożliwia klientom korzystanie z funkcji debetowej i kredytowej, czyli realizowanie 

transakcji w ciężar środków dostępnych na koncie osobistym lub w ciężar limitu kredytowego. 

W 2014 roku Getin Noble Bank S.A. wdrożył pierwsze samoobsługowe oddziały Getin Point. Bank zainstalował 

6 punktów tego typu, z których mogą korzystać klienci w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Gdańsku oraz 

w Katowicach. Za pośrednictwem samoobsługowego oddziału Getin Point można m.in. założyć rachunek 

osobisty, od razu odebrać przypisaną do konta kartę płatniczą, założyć lokatę, sprawdzić stan środków na 

rachunku, wykonać przelew oraz wpłacić gotówkę na lokatę, rachunek lub spłatę karty kredytowej. Integracja 

z wewnętrznymi systemami Banku umożliwia w pełni samodzielne wykorzystanie możliwości tradycyjnego 

oddziału. Każdy Getin Point jest także wyposażony w narzędzia umożliwiające wideokonferencje z konsultantem 

Infolinii, który odpowie na wszystkie pytania, a w razie potrzeby przeprowadzi Klienta przez kolejne etapy 

identyfikacji i pomoże skorzystać z oferowanych produktów oraz usług.  

W dniu 19 maja 2014 roku Noble Funds TFI S.A. uruchomiło innowacyjną na rynku usługę Noble Funds Online, 

umożliwiającą zdalne składanie zleceń i dyspozycji w kanale online (sieć Internet) oraz w kanale mobile 

(za pośrednictwem aplikacji mobilnych). Wdrożona usługa umożliwia zawieranie umów z jednoczesnym zakupem 

funduszy inwestycyjnych całkowicie online, bez konieczności podpisywania jakichkolwiek dokumentów czy wizyty. 

W III kwartale spółka zakończyła prace nad pierwszym na rynku mobilnym kanałem sprzedaży i uruchomiła 

produkcyjnie aplikacje mobilne w ramach usługi Noble Funds Online na systemy operacyjne iOS oraz Android, 

umożliwiające składanie zleceń zakupu i sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz dające 

dostęp do notowań mobilnych.   

3. Opis czynników i zdarze ń, w szczególno ści o nietypowym charakterze, maj ących znacz ący 

wpływ na osi ągnięte wyniki finansowe 

W okresie  9 miesięcy 2014 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 1,1 mld zł. 

W odpowiedzi na zmieniający się model zachowań klientów oraz dynamiczny rozwój nowoczesnych kanałów 

dystrybucji Zarząd Banku podjął w II kwartale 2014 roku decyzję o reorganizacji dotychczasowej struktury 

zatrudnienia. W wyniku restrukturyzacji kanałów sprzedaży o najniższej rentowności oraz dostosowaniu skali 

działalności obszarów wsparcia do potrzeb realizowanej strategii, Bank zmniejszył zatrudnienie o około 400 osób. 

W październiku 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego udostępniła wyniki zaawansowanego przeglądu jakości 

aktywów (AQR) przeprowadzonego według stanu na 31 grudnia 2013 roku zgodnie z metodyką Europejskiego 

Banku Centralnego (EBC) oraz wyniki stress testów. Getin Noble Bank S.A. pomyślnie przeszedł najważniejszy 

i najbardziej rygorystyczny test warunków skrajnych w wariancie szokowym tzw. „adverse scenario”. Historyczny 

niewielki niedobór kapitałowy wskazany w scenariuszu bazowym (0,1%) został z nadwyżką uzupełniony w roku 

2014 (+0,9%).  

W dniu 22 października 2014 roku Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę zatwierdzającą nową treść Polityki 

dywidendowej Getin Noble Banku S.A. na lata 2014–2016. W celu utrzymania współczynnika wypłacalności na 

wymaganym poziomie, Bank zakłada w 2014 i 2015 roku pełną akumulację wypracowanych zysków, tj. nie 

wypłacanie dywidendy z osiągniętego zysku w 2013 i 2014 roku.  
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Po dacie AQR Bank zaliczył za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego zysk netto skonsolidowanej ostrożnościowo 

Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. za I półrocze 2014 roku w  kwocie 258,5 mln zł do funduszy własnych. 

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 2014 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 III kwartałach 2014 roku nie wystąpiły 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 2014 roku w Grupie nie wystąpiły istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów 

trwałych. Na dzień 30 września 2014 roku nie występowały istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu 

rzeczowych aktywów trwałych. 

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 2014 roku została 

zaprezentowana w poniższej tabeli: 

Odpisy aktualizuj ące warto ść aktywów 
30.09.2014 31.12.2013 
(niezbadane)  

tys. zł  tys. zł  
Należności od banków i instytucji finansowych 764 710 

Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży 12 586 12 470 

Wartości niematerialne 18 426 18 426 

Rzeczowe aktywa trwałe 14 406 15 247 

Nieruchomości inwestycyjne 1 242 - 

Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 116 905 

Inne aktywa 16 296 12 362 

Razem 63 836 60 120 

 

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 III kwartałach 2014 roku Grupa dokonała odwrócenia odpisów aktualizujących z tytułu utraty 

wartości innych aktywów w wysokości 337 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 danych makro potwierdzają spowolnienie polskiej gospodarki. Tempo wzrostu PKB 

w II kwartale 2014 roku spadło do poziomu 3,3% r/r w porównaniu z 3,4% odnotowanym w I kwartale. III kwartał 

2014 roku przyniósł ze sobą dalsze pogorszenie perspektyw makroekonomicznych. Wyraźnie gorsze okazały się 
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odczyty dynamiki produkcji przemysłowej w lipcu i sierpniu, kiedy wyniosły odpowiednio 2,4% r/r i -1,9% r/r, 

jednak wrześniowy odczyt na poziomie 4,2% r/r był wyraźnie lepszy od prognoz rynkowych i okazał się 

pozytywnym zaskoczeniem. Gorsze nastroje potwierdzają niskie odczyty predykcyjnego wskaźnika PMI, który 

w całym III kwartale utrzymywał się poniżej granicy 50 pkt, wskazując na niższą aktywność polskiego przemysłu. 

Słabsze odczyty notowała także sprzedaż detaliczna, która w kolejnych miesiącach kwartału rosła odpowiednio 

o 2,1% r/r, 1,7% r/r oraz 1,6% r/r. Stagnacja na rynku pracy, utrzymujące się napięcia związane z kwestią 

konfliktu militarno-politycznego w regionie oraz gorsza kondycja głównych partnerów handlowych Polski, dają 

słabe podstawy dla polepszenia prognoz gospodarczych w nadchodzących miesiącach.  

Analiza zachowań cen w kolejnych miesiącach III kwartału 2014 roku wykazała ujemną dynamikę. Indeks CPI 

kształtował się odpowiednio na poziomie -0,2%, -0,3% oraz -0,3% r/r. Deflacyjny charakter dynamiki cen stanowi 

zagrożenie dla wzrostu gospodarczego i jest największym argumentem za kolejnymi obniżkami stóp 

procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.  

W III kwartale 2014 roku kurs PLN pozostawał zmienny w paśmie wahań EUR/PLN 4,12 - 4,23 oraz USD/PLN 

3,00-3,36. Aprecjacja dolara względem euro, gorsze perspektywy europejskiej gospodarki oraz obawy 

o eskalację kryzysu na Ukrainie doprowadziły do globalnego wzrostu awersji do ryzyka i stanowią główny czynnik 

zagrożenia dla wartości walut z rynków wschodzących, w tym z Polski.  

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, 

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 oraz zmiany, które miały miejsce 

w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego przedstawiają się następująco: 

Członkowie Rady Nadzorczej 
i Zarządu Banku 

Liczba akcji Banku  
na własnym rachunku 

na dzień 12.08.2014 

Nabycie/ (zbycie) akcji w 
okresie sprawozdawczym 

Liczba akcji Banku  
na własnym rachunku 

na dzień 12.11.2014 

Leszek Czarnecki 1) 264 626 609 - 264 626 609 

Remigiusz Baliński  521 530 - 521 530 

Krzysztof Rosiński  2 110 573 - 2 110 573 

Marcin Dec 13 762 - 13 762 

Karol Karolkiewicz 76 737 - 76 737 

Krzysztof Spyra 2) - - - 

Radosław Stefurak  126 315 - 126 315 

Maciej Szczechura 22 936 - 22 936 

Grzegorz Tracz 192 691 - 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. - 1 011 728 750 akcji, Getin Holding S.A. - 200 314 774 akcje, 
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. 

2) Zgodnie z najlepszą wiedzą Pana Krzysztofa Spyry, Członka Zarządu Banku, podmioty zależne od niego posiadają 
następujące akcje Banku: KKBBK Investments Ltd. – 16 029 083 akcje. 
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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 III kwartałach 2014 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 III kwartałach 2014 roku w Grupie Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. 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 III kwartałach 2014 roku w Grupie Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. nie wystąpiły zmiany w zakresie zasad 

wyceny instrumentów finansowych. 

14. Informacje dotycz ące zmian w klasyfikacji aktywów finansowych w wynik u zmiany celu lub 

wykorzystania tych aktywów 

W III kwartałach 2014 roku w Grupie Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. nie wystąpiło przekwalifikowanie 

aktywów pomiędzy poszczególnymi kategoriami. 

15. Czynniki, które w ocenie Emitenta b ędą miały wpływ na osi ągnięte przez niego wyniki 

w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 

Działalność spółek Grupy jest ściśle związana z sytuacją na rynkach finansowych oraz z rozwojem 

gospodarczym kraju. Najistotniejszymi czynnikami mogącymi mieć wpływ na dalszy rozwój i przyszłe wyniki 

Grupy są: 

• spadek stóp procentowych wynikający między innymi z podjętej w dniu 8 października 2014 roku decyzji Rady 

Polityki Pieniężnej o obniżeniu stopy referencyjnej z 2,5% do 2% oraz stopy  lombardowej z 4% do 3%. 

Zmniejszenie stopy kredytu lombardowego wpływa na obniżenie z 16% do 12% maksymalnego 

oprocentowania kredytów konsumenckich – zarówno czynnych, jak i nowo udzielanych. Zmiana ta będzie 

miała w najbliższym okresie negatywny wpływ na poziom realizowanego wyniku odsetkowego.      
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• istotne zmiany kursów walutowych oraz niekorzystna sytuacja na rynku finansowym mogą mieć negatywny 

wpływ na wyniki, poziom adekwatności kapitałowej oraz płynność spółek Grupy,  

• ryzyko pogarszającej się kondycji polskiej gospodarki, niekorzystne trendy na rynku pracy oraz w zakresie 

konsumpcji indywidualnej mogą przekładać się na niską aktywność inwestorów na rynku wtórnym, 

• działalność spółek Grupy (w szczególności Noble Securities S.A. i Noble Funds TFI S.A.) jest silnie 

powiązania z nastrojami panującymi na polskich i światowych rynkach finansowych. Negatywne nastawienie 

klientów do inwestycji na rynku kapitałowym oraz obniżenie marż spowodowane znaczną konkurencją wśród 

Domów Maklerskich i Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, mogą mieć negatywny wpływ na działalność 

i wyniki finansowe spółek. 

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 S.A. regulują zaciągnięte zobowiązania w terminie. 

Nie zidentyfikowano istotnych zmian oceny możliwości realizacji zobowiązań przez spółki. 
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Podpisy Członków Zarz ądu Getin Noble Banku S.A.: 

 

 

 

Krzysztof Rosiński - Prezes Zarządu                            ……………………………… 

 

 

Marcin Dec  - Członek Zarządu                    ……………………………… 

 

 

Karol Karolkiewicz - Członek Zarządu          ……………………………… 

 

 

Krzysztof Spyra  - Członek Zarządu          ……………………………… 

 

 

Radosław Stefurak - Członek Zarządu               ……………………………… 

 

 

Maciej Szczechura - Członek Zarządu          ……………………………… 

 

 

Grzegorz Tracz  - Członek Zarządu            ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 12 listopada 2014 roku 


