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WYBRANE DANE FINANSOWE 

01.01.2012-
31.03.2012

(niezbadane)

01.01.2011-
31.03.2011

(niezbadane)

01.01.2012-
31.03.2012

(niezbadane)

01.01.2011-
31.03.2011

(niezbadane)

tys. zł tys. zł tys. EUR tys. EUR

Wynik z tytułu odsetek 318 710 295 806 76 338 74 432

Wynik z tytułu prow izji i opłat 225 247 242 650 53 951 61 056

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

(244 384) (234 903) (58 535) (59 107)

Zysk brutto 207 593 128 243 49 723 32 269

Zysk netto 167 391 102 454 40 094 25 780

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 166 560 100 012 39 895 25 165

Przepływ y pieniężne netto (493 630) (223 706) (118 235) (56 290)

Dane dotycz ące skonsolidowanego
sprawozdania finansowego

 

 

31.03.2012
(niezbadane)

31.12.2011 31.03.2012
(niezbadane)

31.12.2011

tys. zł tys. zł tys. EUR tys. EUR

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 40 113 241 40 471 365 9 638 899 9 163 051

Suma aktyw ów 55 268 609 53 542 074 13 280 615 12 122 368

Zobow iązania w obec innych banków  i instytucji f inansow ych 691 341 581 047 166 124 131 554

Zobow iązania w obec klientów 47 773 367 46 311 062 11 479 567 10 485 207

Suma zobow iązań 51 181 525 49 479 867 12 298 521 11 202 651

Kapitał w łasny ogółem 4 087 084 4 062 207 982 094 919 717

Kapitał w łasny przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej

4 083 285 4 058 548 981 182 918 889

Liczba akcji 953 763 097 953 763 097 953 763 097 953 763 097

Współczynnik  w ypłacalności 11,0% 9,9% 11,0% 9,9%

Dane dotycz ące skonsolidowanego
sprawozdania finansowego
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01.01.2012-
31.03.2012

(niezbadane)

01.01.2011-
31.03.2011

(niezbadane)

01.01.2012-
31.03.2012

(niezbadane)

01.01.2011-
31.03.2011

(niezbadane)

tys. zł tys. zł tys. EUR tys. EUR

Wynik z tytułu odsetek 303 669 282 221 72 735 71 013

Wynik z tytułu prow izji i opłat 206 442 182 949 49 447 46 034

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

(237 882) (228 984) (56 978) (57 618)

Zysk brutto 166 198 434 551 39 808 109 343

Zysk netto 130 052 353 325 31 150 88 905

Przepływ y pieniężne netto (506 779) (234 671) (121 384) (59 049)

Dane dotycz ące jednostkowego
sprawozdania finansowego

 

 

31.03.2012
(niezbadane)

31.12.2011 31.03.2012
(niezbadane)

31.12.2011

tys. zł tys. zł tys. EUR tys. EUR

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 41 782 729 42 015 650 10 040 064 9 512 690

Suma aktyw ów 55 085 207 53 318 374 13 236 545 12 071 720

Zobow iązania w obec innych banków  i instytucji f inansow ych 690 463 581 047 165 913 131 554

Zobow iązania w obec klientów 47 903 981 46 487 688 11 510 953 10 525 197

Suma zobow iązań 51 140 915 49 390 246 12 288 763 11 182 360

Kapitał w łasny ogółem 3 944 292 3 928 128 947 783 889 361

Liczba akcji 953 763 097 953 763 097 953 763 097 953 763 097

Współczynnik  w ypłacalności 11,3% 10,2% 11,3% 10,2%

Dane dotycz ące jednostkowego
sprawozdania finansowego

 

 

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 31 marca 2012 roku w wysokości 

1 EUR = 4,1616 zł oraz na 31 grudnia 2011 roku w wysokości 1 EUR = 4,4168 zł. 

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

pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych 

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

zakończony dnia 31 marca 2012 roku oraz 31 marca 2011 roku (odpowiednio: 1 EUR = 4,1750 zł  

i 1 EUR = 3,9742 zł). 
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2 
Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 28 stanowią jego integralną część 
 

I. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE 
FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2012 
ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF 

1. ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
 za okres 3 miesi ęcy zako ńczony dnia 31 marca 2012 roku 
 

01.01.2012-
31.03.2012

(niezbadane)

01.01.2011-
31.03.2011

(niezbadane)
tys. zł tys. zł

DZIAŁALNO ŚĆ KONTYNUOWANA

Przychody z tytułu odsetek 9.1 1 043 673 798 332

Koszty z tytułu odsetek 9.1 (724 963) (502 526)

Wynik z tytułu odsetek 318 710 295 806

Przychody z tytułu prow izji i opłat 9.2 302 454 336 875

Koszty z tytułu prow izji i opłat 9.2 (77 207) (94 225)

Wynik z tytułu prow izji i opłat 225 247 242 650

Przychody z tytułu dyw idend -                             767

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

(19 543) (15 729)

Wynik na pozostałych instrumentach f inansow ych 6.2 95 014 828

Wynik z pozycji w ymiany 28 886 43 568

Inne przychody operacyjne 19 417 16 764

Inne koszty operacyjne (19 409) (16 624)

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 104 365 29 574

Ogólne koszty administracyjne 9.3 (200 054) (204 884)

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

9.4 (244 384) (234 903)

Wynik z działalno ści operacyjnej 203 884 128 243

Udział w  zyskach/ (stratach) jednostek stow arzyszonych 3 709 -                                 

Zysk brutto 207 593 128 243

Podatek dochodow y 9.5 (40 202) (25 789)

Zysk netto 167 391 102 454

Zysk przypadający:

- akcjonariuszom jednostki dominującej 166 560 100 012

- akcjonariuszom niekontrolującym 831 2 442

Zysk na jedną akcję w  złotych:

- podstaw ow y z zysku za okres przypadającego 
akcjonariuszom jednostki dominującej

9.6 0,175 0,105

- rozw odniony z zysku za okres przypadającego 
akcjonariuszom jednostki dominującej

9.6 0,174 0,105

Nota
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3 
Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 28 stanowią jego integralną część 
 

2. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
 za okres 3 miesi ęcy zako ńczony dnia 31 marca 2012 roku 

 
01.01.2012-
31.03.2012

(niezbadane)

01.01.2011-
31.03.2011

(niezbadane)
tys. zł tys. zł

Zysk netto za okres 167 391 102 454

Różnice kursow e z przeliczenia jednostek zagranicznych (17) -                             

Wycena aktyw ów  f inansow ych dostępnych do sprzedaży 8 287 (7 206)

Podatek dochodow y dotyczący w yceny aktyw ów  finansow ych 
dostępnych do sprzedaży

9.5 (1 574) 1 369

Efekt rachunkow ości zabezpieczeń przepływ ów  pieniężnych 9.10 (154 731) (29 532)

Podatek dochodow y dotyczący rachunkow ości zabezpieczeń 
przepływ ów  pieniężnych

9.5 29 399 5 611

Inne całkow ite dochody netto (118 636) (29 758)

Całkow ite dochody za okres 48 755 72 696

Przypadające:

- akcjonariuszom jednostki dominującej 47 912 70 254

- akcjonariuszom niekontrolującym 843 2 442

Nota
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4 
Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 28 stanowią jego integralną część 
 

3. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FI NANSOWEJ 
na dzień 31 marca 2012 roku 

 
31.03.2012

(niezbadane)
31.12.2011

tys. zł tys. zł

AKTYWA

Kasa, środki w  Banku Centralnym 2 009 803 2 389 867

Należności od banków  i instytucji f inansow ych 2 364 336 3 300 753

Aktyw a finansow e przeznaczone do obrotu 7 017 18 245

Pochodne instrumenty f inansow e 336 104 90 118

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 9.7 40 113 241 40 471 365

Należności z tytułu leasingu finansow ego 1 480 050 1 364 098

Instrumenty f inansow e dostępne do sprzedaży 7 235 924 4 352 876

Inw estycje w  jednostki stow arzyszone 9.8 347 860 426 384

Wartości niematerialne 100 449 125 886

Rzeczow e aktyw a trw ałe 152 507 151 820

Nieruchomości inw estycyjne 37 238 36 008

Aktyw a z tytułu podatku dochodow ego, w  tym: 308 366 283 688

    Należności z tytułu bieżącego podatku dochodow ego -                       7 629

    Aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego 308 366 276 059

Inne aktyw a 774 678 529 930

Aktyw a sklasyfikow ane jako przeznaczone do sprzedaży 1 036 1 036

SUMA AKTYWÓW 55 268 609 53 542 074

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY

Zobow i ązania

Zobow iązania w obec innych banków  i instytucji f inansow ych 691 341 581 047

Pochodne instrumenty f inansow e 776 555 1 135 334

Zobow iązania w obec klientów 9.9 47 773 367 46 311 062

Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów  w artościow ych 1 323 888 811 673

Zobow iązania z tytułu podatku dochodow ego od osób praw nych 19 007 302

Pozostałe zobow iązania 580 485 625 850

Rezerw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego 54 -                        

Rezerw y 16 828 14 599

Suma zobow i ązań 51 181 525 49 479 867

Kapitał w łasny przypadaj ący akcjonariuszom jednostki dominuj ącej 4 083 285 4 058 548

Kapitał podstaw ow y 953 763 953 763

Skupione akcje w łasne – w artość nominalna -                       (696)

Niepodzielony w ynik z lat ubiegłych 619 898 (302 204)

Zysk netto 166 560 950 073

Pozostałe kapitały 2 343 064 2 457 612

Kapitały akcjonariuszy niekontroluj ących 3 799 3 659

Kapitał w łasny ogółem 4 087 084 4 062 207

SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 55 268 609 53 542 074

Nota
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5 
Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

załączone na stronach od 9 do 28 stanowią jego integralną część 
 

4. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KA PITALE WŁASNYM 

za okres 3 miesi ęcy zako ńczony dnia 31 marca 2012 roku    
 

Kapitał 
zapasowy

Kapitał z 
aktualizacji 

wy ceny

Różnice 
kursowe

Świadczenia w 
f ormie akcji

- skadnik 
kapitałowy

Pozostałe 
kapitały  

rezerwowe

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

Na dzień 01.01.2012 953 763 (696) 2 375 766 27 433 547 16 373 37 493 647 869 - 4 058 548 3 659 4 062 207

Całkowite dochody  za okres - - - (118 631) (17) - - - 166 560 47 912 843 48 755

Sprzedaż udziałów w jednostce zależnej - - - - - - - 1 668 - 1 668 - 1 668

Sprzedaż akcji własny ch - 696 2 577 - - - - - - 3 273 - 3 273

Opcje z akcjonariuszami niekontrolujący mi - - - - - - - (29 639) - (29 639) (703) (30 342)

Wy cena opcji menedżerskich - - - - - 1 523 - - - 1 523 - 1 523

Na dzień 31.03.2012 953 763 - 2 378 343 (91 198) 530 17 896 37 493 619 898 166 560 4 083 285 3 799 4 087 084

Kapitał 
własny  
ogółem

Przy padające akcjonariuszom jednostki dominującej

(niezbadane)

Skupione
akcje własne- 

wartość 
nominalna

RazemZy sk
netto

Niepodzielony  
wy nik z lat 

ubiegły ch

Pozostałe kapitałyKapitał
podstawowy

Kapitał
akcjonariuszy

niekontrolujący ch

 
 
 

za okres 3 miesi ęcy zako ńczony dnia 31 marca 2011 roku    
 

Kapitał 
zapasowy

Kapitał z 
aktualizacji 

wy ceny

Różnice 
kursowe

Świadczenia w 
f ormie akcji

- składnik 
kapitałowy

Pozostałe 
kapitały  

rezerwowe

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

Na dzień 01.01.2011 953 763 (696) 1 936 386 (50 078) 336 3 665 37 493 412 836 - 3 293 705 2 111 3 295 816

Całkowite dochody  za okres - - - (29 758) - - - - 100 012 70 254 2 442 72 696

Podział wy niku f inansowego za poprzedni rok - - 437 556 - - - - (437 556) - - - -

Dy widendy  dla akcjonariuszy  niekontrolujący ch - - - - - - - - - - (6 021) (6 021)

Opcje z akcjonariuszami niekontrolujący mi - - - - - - - (15 940) - (15 940) 3 752 (12 188)

Wy cena opcji menedżerskich - - - - - 809 - - - 809 25 834

Na dzień 31.03.2011 953 763 (696) 2 373 942 (79 836) 336 4 474 37 493 (40 660) 100 012 3 348 828 2 309 3 351 137

Kapitał 
własny  
ogółem

Przy padające akcjonariuszom jednostki dominującej

(niezbadane)

Skupione
akcje własne 

wartość 
nominalna

RazemZy sk
netto

Niepodzielony  
wy nik z lat 
ubiegły ch

Pozostałe kapitałyKapitał 
podstawowy

Kapitał 
akcjonariuszy  

niekontrolujący ch
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5. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  

za okres 3 miesi ęcy zako ńczony dnia 31 marca 2012 roku 
 

Nota
01.01.2012 -
31.03.2012

(niezbadane)

01.01.2011 -
31.03.2011

(niezbadane)
tys. zł tys. zł

Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści operacyjnej

Zysk netto 167 391 102 454

Korekty razem: (1 194 847) (789 292)

    Amortyzacja 9.3 14 462 15 303

Udział w (zyskach)/ stratach jednostek stowarzyszonych 9.8 (15 063) -                            

    (Zyski)/ straty z tytułu różnic kursowych (17) -                            

    Zysk z działalności inwestycyjnej 33 664 (268)

    Odsetki i  dywidendy 5 544 1 037

    Zmiana stanu należności od banków i instytucji finansowych 822 851 467 770

    Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu 11 228 (3 496)

    Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (aktywo) (287 317) (88 615)

    Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom 358 124 (1 417 194)

    Zmiana stanu należności z tytułu leasingu finansowego (115 952) (122 516)

    Zmiana stanu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży (2 876 347) (1 276 621)

    Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (32 307) 325

    Zmiana stanu innych aktywów (244 748) (4 627)

    Zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków i instytucji finansowych 110 294 55 508

    Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (zobowiązanie) (442 780) (609 614)

    Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 1 462 305 2 036 928

    Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (41 426) 36 751

    Zmiana stanu rezerw 2 283 8

    Zmiana stanu pozostałych zobowiązań (45 365) 103 709

    Pozostałe korekty 59 386 37 571

    Zapłacony podatek dochodowy (16 609) (37 341)

    Bieżący podatek dochodowy 9.5 42 943 16 090

Środki pieni ężne netto wykorzystane w działalno ści operacyjnej (1 027 456) (686 838)

Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści inwestycyjnej

Zbycie udziałów w jednostce zależnej 961 361 067

Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 366 842

Dywidendy otrzymane -                            767

Nabycie udziałów w jednostce zależnej -                            (28 195)

Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (18 871) (13 524)

Środki pieni ężne netto wykorzystane w działalno ści inwestycyjnej (17 544) 320 957

Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści finansowej

Wpływy z tytułu sprzedaży akcji własnych 3 273 -                            

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 9.12 766 641 150 000

Wykup wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 9.12 (213 000) -                            

Dywidendy wypłacone akcjonariuszom niekontrolującym -                            (6 021)

Zapłacone odsetki (5 544) (1 804)

Środki pieni ężne netto z działalno ści finansowej 551 370 142 175

Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (493 630) (223 706)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 3 140 776 2 520 169

Środki pieni ężne i ich ekw iwalenty na koniec okresu 2 647 146 2 296 463

w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania -                            -                             
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6. INFORMACJE OGÓLNE 

6.1 Opis organizacji Grupy Kapitałowej ze wskazanie m jednostek podlegaj ących konsolidacji 

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

(„Bank”, „Getin Noble Bank”, „jednostka dominująca”, „Emitent”) oraz jego spółek zależnych.  

Jednostką dominującą Grupy jest Getin Noble Bank S.A. do dnia 4 stycznia 2010 roku działający pod nazwą 

Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39B, zarejestrowany na podstawie 

postanowienia Sądu Rejonowego w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy w dniu 31 października 

1990 roku w Rejestrze Handlowym Dział B, pod numerem H 1954. W dniu 8 czerwca 2001 roku Bank został 

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000018507. Jednostce dominującej nadano numer 

statystyczny REGON 004184103. Podstawą prawną działalności jednostki dominującej jest Statut sporządzony 

w  formie aktu notarialnego z dnia 21 września 1990 roku (z późniejszymi zmianami).  

Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.  

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec całej Grupy Getin Noble Bank S.A. jest Get Bank S.A.  

Podmiotem dominującym całej Grupy Kapitałowej Get Bank S.A. jest dr Leszek Czarnecki. 

Do dnia 2 stycznia 2012 roku podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Grupy Getin Noble Bank S.A. był 

Getin Holding S.A. W wyniku podziału spółki Getin Holding S.A. nastąpiło przeniesienie do spółki Get Bank S.A. 

893 786 767 akcji Getin Noble Banku S.A. co stanowi 93,71% kapitału zakładowego i uprawnia do 893 786 767 

(93,71%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. W wyniku przeniesienia wyżej wymienionych akcji Getin 

Holding S.A. przestał posiadać bezpośrednio jakiekolwiek akcje Getin Noble Banku S.A., natomiast poprzez Get 

Bank S.A. posiadał pośrednio 93,71% kapitału zakładowego Getin Noble Banku S.A. W dniu 19 stycznia 2012 

roku w wyniku dojścia do skutku emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H Get Bank S.A., udział pośredni Getin 

Holding S.A. w kapitale zakładowym Getin Noble Banku S.A., za pośrednictwem Get Bank S.A. i PDK S.A., 

zmniejszył się do 4,51% w wyniku czego Getin Holding S.A. przestał być podmiotem dominującym wobec Getin 

Noble Bank S.A. oraz Get Bank S.A.  

Podstawowym przedmiotem działania Grupy jest: 

Bankowość 

Przedmiotem działalności Grupy w tym obszarze jest świadczenie usług bankowych oraz prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie określonym w Statucie jednostki dominującej oraz Statucie Idea Banku S.A. 

Grupa prowadzi działalność na terenie całego kraju, świadczy usługi głównie dla osób fizycznych, zarówno 

w polskich złotych, jak i walutach obcych. 

Pośrednictwo finansowe i działalność maklerska 

Przedmiotem działalności w obszarze pośrednictwa finansowego jest świadczenie usług związanych z szeroko 

pojętymi finansami osobistymi, główne obszary to doradztwo finansowe, pośrednictwo kredytowe, pośrednictwo 

depozytowe, inwestycyjne i maklerskie, analizy i komentarze z rynku finansowego. 

Zarządzanie aktywami i funduszami inwestycyjnymi  

Przedmiotem tej działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego proponowania 

jednostek uczestnictwa, doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi, zarządzanie pakietami papierów 

wartościowych na zlecenie, tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi: skarbowym, akcyjnym 

i mieszanym.  
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Na dzień 31 marca 2012 roku w skład Grupy Kapitałowej wchodził Getin Noble Bank S.A. oraz jego jednostki 

zależne konsolidowane metodą pełną: 

31.03.2012 31.12.2011

Noble Funds Tow arzystw o 
Funduszy Inw estycyjnych S.A.

ul. Domaniew ska 39, Warszaw a
zarządzanie funduszami 
inw estycyjnymi

100,00% 70,00%

Noble Securities S.A. ul. Królew ska 57, Kraków usługi maklerskie 97,74% 97,74%

Noble Concierge Sp. z o.o. ul. Domaniew ska 39, Warszaw a
działalność w spomagająca 
usługi f inansow e

100,00% 100,00%

Getin Leasing S.A. ul. Pow stańców  Śl. 2-4, Wrocław leasing 93,18% 93,18%

Getin Services S.A. ul. Pow stańców  Śl. 2-4, Wrocław
obecnie nie prow adzi 
działalności operacyjnej

93,18%1) 93,18%1)

Pośrednik Finansow y Sp. z o.o. ul. Pow stańców  Śl. 2-4, Wrocław
pośrednictw o 
ubezpieczeniow e

93,18%1) 93,18%1)

Getin Finance Plc Londyn, Wielka Brytania
obecnie nie prow adzi 
działalności operacyjnej

99,99% 99,99%

Jednostka
Podstawowy przedmiot 

działalno ści
Siedziba

Procentow y udział
Banku w  kapitale

 

1) pośrednio zależna poprzez jednostkę podporządkowaną Getin Leasing S.A. 

Grupa posiadała także udziały w jednostce stowarzyszonej konsolidowanej metodą praw własności: 

31.03.2012 31.12.2011

Open Finance S.A. ul. Domaniew ska 39, Warszaw a pośrednictw o f inansow e 48,85% 48,85%

Jednostka
Podstawowy przedmiot 

działalno ści
Siedziba

Procentow y udział
Banku w  kapitale

 
 
Na dzień 31 marca 2012 roku oraz 31 grudnia 2011 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 31 marca 2012 roku 

i 31 grudnia 2011 roku wynosił 98,10%. 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd jednostki 

dominującej w dniu 11 maja 2012 roku. 

6.2 Wskazanie skutków zmian w strukturze Grupy Kapi tałowej 

W dniu 2 stycznia 2012 roku akcjonariusze niekontrolujący spółki zależnej Noble Funds TFI S.A., posiadający 

łącznie 30% akcji spółki, złożyli zawiadomienia o wykonaniu opcji wyjścia, czyli przysługującego im prawa do 

sprzedaży posiadanych przez nich akcji Noble Funds TFI S.A. na rzecz Getin Noble Banku S.A. Przeniesienie 

własności akcji spółki nastąpiło w dniu 1 marca 2012 roku za cenę 58 965 tys. zł. W związku z powyższą 

transakcją od dnia 1 marca 2012 roku Getin Noble Bank S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym 

Noble Funds TFI S.A. 

W dniu 24 stycznia 2012 roku Getin Noble Bank S.A. zbył 150 000 akcji spółki zależnej Introfactor S.A. 

reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki na rzecz LC Corp B.V. z siedzibą w Parnassustoren oraz 

JA Investment Holding B.V. z siedzibą w Alkmaar za cenę 961 tys. zł.  

W dniu 16 marca 2012 roku Getin Noble Bank S.A. zbył na rzecz Getin Holding S.A. całość posiadanego pakietu 

9 872 629 akcji jednostki stowarzyszonej Idea Bank S.A., reprezentujących 37,05% kapitału zakładowego oraz 

uprawniających do 39,44% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki. Płatność za sprzedane akcje zgodnie 

z umową sprzedaży została odroczona do dnia 28 lutego 2013 roku, a przychód ujęto w wartości 

zdyskontowanej. 
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Poniżej zaprezentowano rozliczenie wyniku Grupy Getin Noble Banku S.A. na transakcji sprzedaży akcji Idea 

Bank S.A. Zysk z rozliczenia został ujęty w wyniku na pozostałych instrumentach finansowych. 

01.01.2012-
31.03.2012

tys. zł

Przychód ze sprzedaży akcji Idea Bank S.A. 198 530

Dyskonto odroczonej płatności (10 665)

Wartość inw estycji w  Idea Bank S.A. na dzień utraty kontroli (93 587)

Zysk brutto ze sprzeda ży 94 278

Podatek dochodow y (10 573)

Zysk netto ze sprzeda ży 83 705  

6.3 Skład Zarz ądu i Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A. 

Skład Zarządu Getin Noble Banku S.A. na dzień 31 marca 2012 roku był następujący: 

Funkcja w Zarz ądzie  

Prezes Zarządu Krzysztof Rosiński 

Członkowie Zarządu Karol Karolkiewicz 

 Maurycy Kühn 

 Krzysztof Spyra 

 Radosław Stefurak 

 Maciej Szczechura 

 Grzegorz Tracz 

 

Według stanu na dzień 31 marca 2012 roku skład Rady Nadzorczej Banku przedstawiał się następująco: 

Funkcja w Radzie Nadzorczej  

Przewodniczący Rady Nadzorczej Leszek Czarnecki 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Radosław Boniecki 

Członkowie Rady Nadzorczej Remigiusz Baliński 

 Michał Kowalczewski 

 Dariusz Niedośpiał 

 

W ciągu raportowanego okresu oraz do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie było 

zmian w składzie Zarządu ani Rady Nadzorczej Banku. 

7. PODSTAWA SPORZĄDZENIA ORAZ ISTOTNE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWO ŚCI 

7.1 Podstawa sporz ądzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdani a 

finansowego 

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Getin Noble Bank S.A. obejmuje 

okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2012 roku oraz zawiera dane porównywalne za okres 3 miesięcy 

zakończony dnia 31 marca 2011 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku. 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie 

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

Europejską, a w szczególności zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa. 
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Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces 

wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Grupę działalność, w zakresie stosowanych przez 

Grupę zasad rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami 

MSSF zatwierdzonymi przez UE za wyjątkiem „carve out” w MSR 39 zatwierdzonym przez UE jak opisano 

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

2011 roku. Spółka zastosowała przepisy MSR 39 dotyczące rachunkowości zabezpieczeń zgodnie z MSR 39 

zatwierdzonym przez UE. 

MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 

(„KIMSF”).  

Za wyjątkiem spółki Open Finance S.A., która stosuje MSSF, jednostki Grupy prowadzą swoje księgi rachunkowe 

zgodnie z polityką (zasadami) rachunkowości określonymi przez Ustawę z dnia 29 września 1994 roku 

o rachunkowości („Ustawa”) z późniejszymi zmianami i wydanymi na jej podstawie przepisami („polskie 

standardy rachunkowości”). Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty nie zawarte 

w księgach rachunkowych jednostek Grupy wprowadzone w celu doprowadzenia sprawozdań finansowych tych 

jednostek do zgodności z MSSF.  

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie 

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

skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („zł”), a wszystkie wartości, o ile 

nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach złotych („tys. zł”). 

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 niniejszego sprawozdania 

finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności 

przez spółki Grupy. Planowane połączenie Getin Noble Banku S.A. z Get Bankiem S.A. nie spowoduje 

ograniczenia działalności obecnie prowadzonej przez Bank. 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień 

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

skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku. 

Dane kwartalne za I kwartał 2012 roku oraz I kwartał 2011 roku nie podlegały przeglądowi ani badaniu przez 

biegłego rewidenta. 

7.2 Zmiany stosowanych zasad  rachunkowo ści  

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 2011 roku, z wyjątkiem 

zastosowania następujących zmian do standardów oraz nowych interpretacji obowiązujących dla okresów 

rocznych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2012 roku:  

• Zmiana do MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnienia” – „Ujawnienia – Przeniesienie aktywów finansowych” 

– mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub później. 

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu wymogów dotyczących ujawnienia informacji na temat 

przeniesień aktywów finansowych skutkujących usunięciem aktywów z bilansu w przypadku, gdy jednostka 
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nadal utrzymuje zaangażowanie w przeniesionych aktywach oraz przeniesień, które nie powodują usunięcia 

aktywów z bilansu, ale skutkują powstaniem odpowiadającego im zobowiązania. 

• Zmiany w MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” – „Głęboka hiperinflacja i usunięcie sztywnych dat” 

– mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub później. Zmiany 

dotyczą odniesienia do stałej daty „1 stycznia 2004” jako daty zastosowania MSSF po raz pierwszy i zmieniają 

ją na „dzień zastosowania MSSF po raz pierwszy” w celu wyeliminowania konieczności przekształcania 

transakcji, które miały miejsce przed dniem przejścia jednostki na stosowanie MSSF. Ponadto, do standardu 

zostają dodane wskazówki odnośnie ponownego zastosowania MSSF w okresach, które następują po 

okresach znaczącej hiperinflacji, uniemożliwiającej pełną zgodność z MSSF. 

• Zmiana MSR 12 „Podatek dochodowy” – „Realizacja podatkowa aktywów” – mająca zastosowanie dla 

okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2012 roku lub później. Zmiana doprecyzowuje m.in. 

sposób wyceny aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego w przypadku nieruchomości inwestycyjnych 

wycenianych zgodnie z modelem wartości godziwej określonym w MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne. 

Wejście w życie zmienionego standardu spowoduje też wycofanie interpretacji SKI 21 Podatek dochodowy – 

odzyskiwalność przeszacowanych aktywów niepodlegających amortyzacji.  

Zastosowanie powyższych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani na wyniki działalności Grupy. 

7.3 Wybrane zasady rachunkowo ści 

Zasady rachunkowości Grupy zostały zaprezentowane w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 

Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku, opublikowanym dnia 

29 lutego 2012 roku i dostępnym na stronie internetowej http://inwestorzy.noblebank.pl/  

Poniżej przedstawiono wybrane zasady rachunkowości stosowane przez Grupę: 

Zasady konsolidacji 

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe 

Getin Noble Banku S.A. oraz sprawozdania jednostek zależnych Banku sporządzone za okres 3 miesięcy 

zakończony dnia 31 marca 2012 roku. Sprawozdania finansowe jednostek zależnych po uwzględnieniu korekt 

doprowadzających do zgodności z MSSF sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie 

jednostki dominującej, przy wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości, w oparciu o jednolite zasady 

rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym charakterze. W celu eliminacji 

jakichkolwiek rozbieżności w stosowanych zasadach rachunkowości wprowadza się korekty. 

Wszystkie znaczące salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy, w tym niezrealizowane zyski wynikające 

z transakcji w ramach Grupy, zostały w całości wyeliminowane. Niezrealizowane straty są eliminowane, chyba że 

dowodzą wystąpienia utraty wartości.  

Jednostki zależne podlegają konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad nimi kontroli przez Grupę, a przestają być 

konsolidowane od dnia ustania kontroli. Sprawowanie kontroli przez jednostkę dominującą ma miejsce wtedy, gdy 

posiada ona bezpośrednio lub pośrednio, poprzez swoje jednostki zależne, więcej niż połowę liczby głosów 

w danej spółce, chyba, że możliwe jest do udowodnienia, że taka własność nie stanowi o sprawowaniu kontroli.  

Sprawowanie kontroli ma miejsce również wtedy, gdy jednostka dominująca ma możliwość wpływania na politykę 

finansową i operacyjną danej jednostki. 

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

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

udziałach w jednostce zależnej Grupa dokonuje korekty wartości bilansowej udziałów kontrolujących oraz 
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udziałów niekontrolujących. Wszelkie różnice pomiędzy kwotą korekty udziałów niekontrolujących a wartością 

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

dominującej.  

Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej 

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu 

kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.  

Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są 

przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu 

sprawozdawczego średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe 

z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych lub, 

w przypadkach określonych zasadami (polityką) rachunkowości, kapitalizowane w wartości aktywów. Aktywa 

i zobowiązania niepieniężne ujmowane według kosztu historycznego wyrażonego w walucie obcej są 

wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane 

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

wartości godziwej. 

Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej: 
 

Waluta 31.03.2012 31.12.2011

1 EUR 4,1616 4,4168

1 USD 3,1191 3,4174

1 CHF 3,4540 3,6333

1 GBP 4,9908 5,2691

100 JPY 3,7979 4,4082  

 

8. NIEPEWNOŚĆ SZACUNKÓW I PROFESJONALNY OS ĄD 

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 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2012 roku nie wystąpiły korekty błędów podstawowych ani 

zmiany obszarów, dla których Grupa dokonała szacunków oraz profesjonalnego osądu. 
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9. DODATKOWE NOTY OBJA ŚNIAJĄCE 

9.1 Przychody i koszty z tytułu odsetek 
 

01.01.2012-
31.03.2012

(niezbadane)

01.01.2011-
31.03.2011

(niezbadane)
tys. zł tys. zł

Z tytułu depozytów  w  innych bankach 8 161 5 619

Z tytułu kredytów  i pożyczek udzielonych klientom 674 310 560 780

Z tytułu instrumentów  f inansow ych dostępnych do sprzedaży 96 551 43 865

Z tytułu pochodnych instrumentów  f inansow ych 213 765 158 103

Z tytułu leasingu f inansow ego 33 474 18 754

Z tytułu rezerw y obow iązkow ej 17 412 11 211

Razem 1 043 673 798 332

Przychody z tytułu odsetek

 
 
 

01.01.2012-
31.03.2012

(niezbadane)

01.01.2011-
31.03.2011

(niezbadane)
tys. zł tys. zł

Z tytułu depozytów  banków  i innych instytucji f inansow ych 6 524 7 452

Z tytułu zobow iązań w obec klientów 645 791 445 719

Z tytułu pochodnych instrumentów  finansow ych 53 213 46 751

Z tytułu w łasnej emisji papierów  dłużnych 18 211 1 599

Pozostałe koszty z tytułu odsetek 1 224 1 005

Razem 724 963 502 526

Wynik z tytułu odsetek 318 710 295 806

Koszty z tytułu odsetek

 
 

9.2 Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat  

01.01.2012-
31.03.2012

(niezbadane)

01.01.2011-
31.03.2011

(niezbadane)

tys. zł tys. zł
Z tytułu udzielonych kredytów  i pożyczek 22 164 37 002

Z tytułu obsługi rachunków  i operacji rozliczeniow o-gotów kow ych 9 777 9 512

Z tytułu kart płatniczych i kredytow ych 5 958 4 864

Z tytułu pośrednictw a w  sprzedaży kredytów  i leasingu 1 104 23 249

Z tytułu produktów  inw estycyjnych i depozytow ych 156 867 121 237

Z tytułu ubezpieczeń 86 272 108 232

Z tytułu sprzedaży jednostek uczestnictw a TFI i zarządzania aktyw ami 10 182 15 875

Z tytułu działalności maklerskiej 7 404 16 155

Pozostałe przychody z tytułu prow izji i opłat 2 726 749

Razem 302 454 336 875

Przychody z tytułu prow izji i opłat
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01.01.2012-
31.03.2012

(niezbadane)

01.01.2011-
31.03.2011

(niezbadane)
tys. zł tys. zł

Z tytułu kredytów  i pożyczek 6 889 7 783

Z tytułu kart płatniczych i kredytow ych 4 429 3 890

Z tytułu pośrednictw a w  sprzedaży kredytów  i leasingu 509 14 105

Z tytułu produktów  inw estycyjnych i depozytow ych 45 269 40 280

Z tytułu ubezpieczeń 12 408 15 283

Z tytułu sprzedaży jednostek uczestnictw a TFI i zarządzania aktyw ami 1 685 2 826

Z tytułu działalności maklerskiej 3 205 7 549

Pozostałe koszty z tytułu prow izji i opłat 2 813 2 509

Razem 77 207 94 225

Wynik z tytułu prow izji 225 247 242 650

Koszty z tytułu prow izji i opłat

 

W I kwartale 2011 roku w przychodach i kosztach prowizyjnych z tytułu pośrednictwa w sprzedaży kredytów 

i leasingu oraz z tytułu produktów inwestycyjnych i depozytowych ujęto przychody i koszty spółki zależnej Open 

Finance S.A., której konsolidowania zaprzestano z dniem 1 kwietnia 2011 roku (kwoty łącznie po korektach 

konsolidacyjnych odpowiednio 46 656 tys. zł przychodów i 20 329 tys. zł kosztów). 
 

9.3 Ogólne koszty administracyjne  

01.01.2012-
31.03.2012

(niezbadane)

01.01.2011-
31.03.2011

(niezbadane)

tys. zł tys. zł
Św iadczenia pracow nicze 88 876 78 866

Zużycie materiałów  i energii 8 743 9 104

Usługi obce, w  tym: 71 012 86 741

   - marketing, reprezentacja i reklama 13 820 27 825

   - usługi IT 5 027 4 580

   - w ynajem i dzierżaw a 25 030 26 667

   - usługi ochrony i cash processingu 2 148 1 979

   - usługi telekomunikacyjne i pocztow e 12 852 13 365

   - usługi praw ne i doradcze 1 595 1 710

   - inne usługi obce 10 540 10 615

Podatki i opłaty 2 988 3 215

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

12 047 9 785

Amortyzacja 14 462 15 303

Pozostałe koszty 1 926 1 870

Razem 200 054 204 884

Ogólne koszty administracyjne

 
 

W I kwartale 2011 roku w ogólnych kosztach administracyjnych Grupy ujęto koszty spółki zależnej Open 

Finance S.A., której konsolidowania zaprzestano z dniem 1 kwietnia 2011 roku (kwota kosztów po korektach 

konsolidacyjnych 30 603 tys. zł). 
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9.4 Odpisy aktualizuj ące z tytułu utraty warto ści aktywów finansowych i rezerwy na zobowi ązania pozabilansowe 

korporacyjne samochodowe hipoteczne konsumpcyjne

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

Warto ść odpisów  aktualizuj ących/rezerw
na pocz ątek okresu

217 505 683 428 1 323 172 1 403 395 3 627 500 191 59 098 1 294 3 688 083

Utw orzenie 285 133 93 727 470 942 89 044 938 846 - 7 200 1 552 947 598

Rozw iązanie (261 022) (76 994) (266 011) (97 679) (701 706) (190) (566) (752) (703 214)

Zmiana stanu rezerw netto uj ę ta w  RZiS 24 111 16 733 204 931 (8 635) 237 140 (190) 6 63 4 800 244 384

Wykorzystanie - spisane (58) (6 620) (4) (9 614) (16 296) - - - (16 296)

Wykorzystanie - sprzeda ż portfela (18 700) (42 503) (25 130) (182 864) (269 197) - - - (269 197)

Inne zw iększenia 203 - - - 203 2 - - 205

Inne zmniejszenia (1 522) (3 369) (47 171) (4 035) (56 097) - - - (56 097)

Inne zw i ększenia/zmniejszenia netto (1 319) (3 369) (47 171) (4 035) (55 894) 2 - - (55 892)

Warto ść odpisów  aktualizuj ących/rezerw
na koniec okresu

221 539 647 669 1 455 798 1 198 247 3 523 253 3 65 732 2 094 3 591 082

01.01.2012 - 31.03.2012
(niezbadane)

RazemKredyty i po życzki udzielone klientom Suma Nale żności
od banków

Należności
z tyt. leasingu

Zobowiazania 
pozabilansowe

  
 
 

korporacyjne samochodowe hipoteczne konsumpcyjne

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

Warto ść odpisów  aktualizuj ących/rezerw
na pocz ątek okresu

150 898 538 607 583 157 1 305 858 2 578 520 223 39 999 1 541 2 620 283

Utw orzenie 204 149 141 203 186 745 168 786 700 883 68 5 776 1 893 708 620

Rozw iązanie (188 195) (77 045) (87 377) (118 791) (471 408) (16) (1 265) (1 028) (473 717)

Zmiana stanu rezerw netto uj ę ta w  RZiS 15 954 64 158 99 368 49 995 229 475 52 4 511 865 2 34 903

Wykorzystanie - spisane (14 448) (4 360) (193) (2 444) ( 21 445) -                    -                    -                    (21 445)

Inne zw iększenia -                     -                     -                     321 321 6 1 265 -                    1 592

Inne zmniejszenia (108) (3 280) (13 224) (9 953) (26 565) -                     -                    -                    (26 565)

Inne zw i ększenia/zmniejszenia netto (108) (3 280) (13 224) (9 63 2) (26 244) 6 1 265 -                     (24 973)

Warto ść odpisów  aktualizuj ących/rezerw
na koniec okresu

152 296 595 125 669 108 1 343 777 2 760 306 281 45 775 2 406 2 808 768

01.01.2011 - 31.03.2011
(niezbadane)

RazemKredyty i po życzki udzielone klientom Suma Nale żności
od banków

Należności
z tyt. leasingu

Zobowiazania 
pozabilansowe
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9.5 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. Efektywna stawka podatkowa 

Grupy w I kwartale 2012 roku wyniosła 19,4%.  

Główne składniki obciążenia podatkowego za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2012 roku i 31 marca 

2011 roku przedstawiają się następująco: 

01.01.2012-
31.03.2012

(niezbadane)

01.01.2011-
31.03.2011

(niezbadane)

tys. zł tys. zł
Skonsolidowany rachunek zysków  i strat

Bieżący podatek dochodowy 42 943 16 090

Bieżące obciążenie podatkow e 41 959 16 586

Korekty dotyczące bieżącego podatku z lat ubiegłych 984 (496)

Odroczony podatek dochodowy (2 741) 9 699

Zw iązany z pow staniem i odw róceniem się różnic przejściow ych (2 741) (57 928)

Strata podatkow a z lat ubiegłych - 67 627

Obciążenie podatkowe wykazane w  skonsolidow anym rachunku 
zysków i strat

40 202 25 789

Skonsolidowane spraw ozdanie z całkow itych dochodów

Bieżący podatek dochodowy - -

Odroczony podatek dochodowy (27 825) (6 980)

Zw iązany z pow staniem i odw róceniem się różnic przejściow ych, w  tym: (27 825) (6 980)

zw iązany z instrumentami f inansow ymi dostępnymi do sprzedaży 1 574 (1 369)

zw iązany z efektem rachunkow ości zabezpieczeń przepływ ów  
pieniężnych

(29 399) (5 611)

Obciążenie podatkowe wykazane w  skonsolidow anym spraw ozda niu 
z całkow itych dochodów

(27 825) (6 980)

Razem podstawowe składniki obci ążenia podatkowego w  
skonsolidowanym rachunku zysków i strat oraz skonso lidowanym 
sprawozdaniu z całkow itych dochodów

12 377 18 809

 

 
9.6 Zysk przypadaj ący na jedn ą akcj ę 

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.  
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Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 28 stanowią jego integralną część 
 

 

 

 

 

Średnia ważona liczba akcji za I kwartał 2011 i 2012 roku została skorygowana o liczbę akcji zwykłych 

odkupionych przez Bank ważoną wskaźnikiem odzwierciedlającym okres występowania tych akcji. 

Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję 

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

przypadającego na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych 

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

wyemitowane na konwersji wszystkich rozwadniających potencjalnych instrumentów kapitałowych w akcje 

zwykłe.  

 

Zgodnie z MSR 33 Zysk na akcję, Bank sporządza kalkulację rozwodnionego zysku na jedną akcję, 

uwzględniając przyznane prawa do objęcia warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Getn 

Noble Banku S.A. w ramach Programu Opcji Menedżerskich realizowanego przez Bank.  

Akcje rozwadniające wylicza się jako liczbę akcji, które zostałyby wyemitowane, gdyby nastąpiła realizacja 

wszystkich opcji na akcje po cenie rynkowej ustalonej jako średniokwartalna cena zamknięcia akcji Banku. 

9.7 Kredyty i po życzki udzielone klientom 

31.03.2012
(niezbadane)

31.12.2011

tys. zł tys. zł

Kredyty i pożyczki 42 976 555 43 409 700

Skupione w ierzytelności 472 399 480 897

Należności z tytułu kart płatniczych i kredytow ych 187 459 208 187

Zrealizow ane gw arancje i poręczenia 81 81

Razem 43 636 494 44 098 865

Odpisy aktualizujące w artość należności (3 523 253) (3 627 500)

Razem netto 40 113 241 40 471 365

 

Rozwodniony zysk na akcj ę
01.01.2012-
31.03.2012

01.01.2011-
31.03.2011

Zysk za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w  tys. zł) 166 560 100 012

Średnia w ażona liczba akcji zw ykłych 953 214 362 953 067 517

Średnia w ażona liczba potencjalnych akcji zw ykłych 3 608 245                   -      

Rozwodniony zysk przypadaj ący na jedn ą akcj ę (w  zł) 0,174 0,105

Podstawowy zysk na akcj ę
01.01.2012-
31.03.2012

01.01.2011-
31.03.2011

Zysk za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w  tys. zł) 166 560 100 012

Średnia w ażona liczba akcji zw ykłych 953 214 362 953 067 517

Podstawowy zysk przypadaj ący na jedn ą akcj ę (w  zł) 0,175 0,105
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18 
Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 28 stanowią jego integralną część 
 

Warto ść brutto 
bez utraty 
warto ści

Warto ść brutto 
z utrat ą 

w arto ści

Odpisy na 
kredyty i 

pożyczki bez 
utraty warto ści

Odpisy na 
kredyty i 

pożyczki z 
utrat ą warto ści

Razem warto ść 
netto

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

kredyty korporacyjne 2 339 690 305 196 (29 964) (191 575) 2 423 347

kredyty samochodow e 3 221 604 844 130 (51 396) (596 273) 3 418 065

kredyty hipoteczne 30 439 130 2 680 273 (323 619) (1 132 179) 31 663 605

kredyty konsumpcyjne 2 273 622 1 532 849 (47 450) (1 150 797) 2 608 224

Razem 38 274 046 5 362 448 (452 429) (3 070 824) 40 113 241

31.03.2012
(niezbadane)

 
 
 

Warto ść brutto 
bez utraty 
warto ści

Warto ść brutto
z utrat ą 

w arto ści

Odpisy na 
kredyty i 

pożyczki bez 
utraty warto ści

Odpisy na 
kredyty i 

pożyczki z
utrat ą warto ści

Razem warto ść 
netto

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

kredyty korporacyjne 2 104 927 305 370 (26 545) (190 960) 2 192 792

kredyty samochodow e 3 243 182 887 626 (52 558) (630 870) 3 447 380

kredyty hipoteczne 31 156 212 2 511 134 (327 308) (995 864) 32 344 174

kredyty konsumpcyjne 2 147 968 1 742 446 (49 849) (1 353 546) 2 487 019

Razem 38 652 289 5 446 576 (456 260) (3 171 240) 40 471 365

31.12.2011

 
 

W I kwartale 2012 roku Getin Noble Bank S.A. dokonał sprzedaży wierzytelności, na które składały się kredyty 

mieszkaniowe, samochodowe, korporacyjne i konsumpcyjne z utratą wartości. Nominalna wartość kapitału 

portfela objętego umowami cesji wynosiła łącznie 343 302 tys. zł.  

W dniu 8 marca 2012 roku Bank zawarł na okres trzech lat umowę o subpartycypację wierzytelności, której 

przedmiotem jest nabycie przez subpartycypanta wyłącznego prawa do przepływów pieniężnych z określonych 

w umowie wierzytelności Banku, obejmujących portfel wymagalnych kredytów konsumpcyjnych z utratą wartości. 

Nominalna wartość kapitału portfela objętego subpartycypacją wynosiła 146 128 tys. zł. Wierzytelności objęte 

subpartycypacją ze względu na  zapisy zawarte w umowie nie podlegają wyłączeniu z bilansu Banku. 

 

9.8 Inwestycje w jednostki stowarzyszone 

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

skorygowany o udział w zmianie aktywów netto) na dzień 31 marca 2012 roku prezentuje poniższa tabela: 
 

 

31.03.2012
(niezbadane)

31.12.2011

tys. zł tys. zł

Open Finance S.A. 347 860 333 039

Idea Bank S.A. - 93 345

Razem 347 860 426 384

Nazwa jednostki
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Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 28 stanowią jego integralną część 
 

01.01.2012-
31.03.2012

(niezbadane)

01.01.2011-
31.12.2011

tys. zł tys. zł

Stan na pocz ątek okresu 426 384 -

Nabycie/(zbycie) udziałów  (93 587) 642 380

Udział w  zysku/(stracie) 15 063 30 143

Korekta w artości bilansow ej inw estycji w  jednostki stow arzyszone                     -       (246 139)

Stan na koniec okresu 347 860 426 384

Zmiana stanu inw estycji w  podmioty stowarzyszone

 

W dniu 16 marca 2012 roku Getin Noble Bank S.A. zbył całość posiadanego pakietu akcji jednostki 

stowarzyszonej Idea Bank S.A. Rozliczenie wyniku ze sprzedaży akcji zostało zaprezentowane w nocie 6.2 

niniejszego sprawozdania. 

Skrócone informacje dotyczące jednostek stowarzyszonych według stanu na dzień 31 marca 2012 roku i za okres 

3 miesięcy zakończony 31 marca 2012 roku zostały przedstawione poniżej: 

Warto ść 
aktywów

Warto ść 
zobow i ązań

Warto ść 
przychodów

Zysk
netto

% udziałów

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Open Finance S.A. 600 443 312 047 133 044 30 338 48,85%

Nazwa jednostki

  

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

na dzień 31 marca 2012 roku wynosiła 375 240 tys. zł. 

9.9 Zobowi ązania wobec klientów 

31.03.2012
(niezbadane)

31.12.2011

tys. zł tys. zł

Zobow i ązania wobec podmiotów  gospodarczych 8 079 952 8 253 3 81

Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N 965 741 799 572

Depozyty terminow e 7 114 211 7 453 809

Zobow i ązania wobec jednostek bud żetowych 1 921 855 1 490 242

Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N 693 793 997 725

Depozyty terminow e 1 228 062 492 517

Zobow i ązania wobec ludno ści 37 771 560 36 567 439

Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N 2 481 571 2 338 364

Depozyty terminow e 35 289 989 34 229 075

Razem 47 773 367 46 311 062  
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Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 28 stanowią jego integralną część 
 

31.03.2012
(niezbadane)

31.12.2011

tys. zł tys. zł

Rachunki bieżące i depozyty O/N 4 141 105 4 135 661

Zobow iązania terminow e o okresie spłaty: 43 632 262 42 175 401

do 1 miesiąca 7 191 950 8 687 761

od 1 miesiąca do 3 miesięcy 17 035 540 15 011 404

pow yżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 10 977 935 10 557 836

pow yżej 6 miesięcy do 1 roku 6 357 414 5 583 161

od 1 roku  do 5 lat 1 601 798 2 091 631

pow yżej 5 lat 467 625 243 608

Razem 47 773 367 46 311 062

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

 
 

31.03.2012
(niezbadane)

31.12.2011

tys. zł tys. zł

Wartość zobow iązań w obec klientów  oprocentow anych stopą zmienną 4 602 014 4 639 073

Wartość zobow iązań w obec klientów  oprocentow anych stopą stałą 42 904 363 41 421 466

Zobow iązania nieoprocentow ane  -  odsetki 266 990 250 523

 

9.10 Rachunkowo ść zabezpiecze ń 

Bank dokonuje zabezpieczenia zmienności przepływów pieniężnych dla portfela kredytów hipotecznych 

indeksowanych do waluty CHF wydzielonym portfelem jednoznacznie określonych transakcji zabezpieczających 

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

w PLN wydzielonym z rzeczywistych transakcji CIRS portfelem jednoznacznie określonych transakcji 

zabezpieczających IRS fixed-to-float. W trakcie okresu zabezpieczenia 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 (amortyzacji) 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 31 marca 2012 roku wynosi -94 064 tys. zł. Przepływy pieniężne z tytułu pozycji 

zabezpieczanej będą realizowane w okresie od 2 kwietnia 2012 roku do 11 lipca 2016 roku tj. do daty 

zapadalności najdłuższej transakcji CIRS. 

Poniżej przedstawiono zapadalność transakcji zabezpieczających CIRS według stanu na dzień 31 marca 2012 

roku i 31 grudnia 2011 roku: 

Do 1 m-ca Powy żej
1 m-ca

do 3 m-cy

Powyżej
3 m-cy

do 1 roku

Powyżej
1 roku

do 5 lat

Razem

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

Należności - - 4 787 458 10 689 705 15 477 163

Zobow iązania - - 4 718 910 11 244 450 15 963 360

31.03.2012
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Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 28 stanowią jego integralną część 
 

Do 1 m-ca Powy żej
1 m-ca

do 3 m-cy

Powyżej
3 m-cy

do 1 roku

Powyżej
1 roku

do 5 lat

Razem

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

Należności - 183 945 1 348 775 12 803 180 14 335 900

Zobow iązania - 181 665 1 362 488 13 897 372 15 441 525

31.12.2011

 

Zmiana wartości godziwej zabezpieczeń przepływów pieniężnych odnoszona na kapitał własny została 

przedstawiona poniżej: 

01.01.2012-
31.03.2012

(niezbadane)

01.01.2011-
31.03.2011

(niezbadane)

tys. zł tys. zł

Skumulowane całkow ite dochody na pocz ątek okresu (brutto) 38 602 (53 494)

Zyski/(straty) na instrumencie zabezpieczającym 832 528 506 700

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

(987 259) (536 232)

przychody odsetkow e (147 159) (95 382)

zyski/(straty) z tytułu różnic kursow ych (840 100) (440 850)

Skumulowane całkow ite dochody na koniec okresu (bru tto) (116 129) (83 026)

Efekt podatkowy 22 065 15 775

Skumulowane całkow ite dochody na koniec okresu (net to) (94 064) (67 251)

Nieefektyw na cz ęść zabezpieczenia przepływów  pieni ężnych 
rozpoznana w  rachunku zysków  i strat

19 902 17 309

Wpływ w  okresie na całkow ite dochody (brutto) (154 7 31) (29 532)

Podatek odroczony z tytułu zabezpieczenia przepływó w  pieni ężnych 29 399 5 611

Wpływ w  okresie na całkow ite dochody (netto) (125 33 2) (23 921)

Całkow ite dochody z tytułu
zabezpieczenia przepływ ów pieni ężnych

 

9.11 Sezonowo ść 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. 

9.12 Informacje dotycz ące emisji, wykupu i spłaty papierów warto ściowych 

W I kwartale 2012 roku miały miejsce następujące emisje i wykupy obligacji przez Getin Noble Bank S.A.: 
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Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 28 stanowią jego integralną część 
 

Warto ść 
nominalna

tys. zł

Obligacja Getin Noble Bank Transza 1/2012 2012-02-17 2012-05-17 1 100 110 000

Obligacja Getin Noble Bank Transza 2/2012 2012-02-17 2012-08-17 150 15 000

Obligacja Getin Noble Bank Transza 3/2012 2012-02-17 2012-05-17 350 35 000

Obligacja Getin Noble Bank Transza 4/2012 2012-02-22 2012-08-17 500 50 000

Obligacja Getin Noble Bank Transza 5/2012 2012-03-02 2012-12-04 150 15 000

Obligacja Getin Noble Bank Transza 6/2012 2012-03-02 2012-06-01 700 70 000

Obligacja Getin Noble Bank Transza 7/2012 2012-03-16 2013-03-15 200 20 000

Obligacja Getin Noble Bank Transza 8/2012 2012-03-16 2012-12-14 100 10 000

Obligacja Getin Noble Bank Transza 9/2012 2012-03-16 2012-06-15 400 40 000

Obligacja Getin Noble Bank Transza PP I 2012-02-23 2018-02-23 200 000 200 000

Obligacja Getin Noble Bank Transza PP II 2012-02-23 2018-02-23 41 641 41 641

Obligacja Getin Noble Bank Transza PP III 2012-03-23 2018-03-23 160 000 160 000

405 291 766 641

Rodzaje wyemitowanych papierów
Data

emisji
Data

wykupu
Liczba 

papierów

Razem

 
 

Warto ść 
nominalna

tys. zł

Obligacja Getin Noble Bank Transza 13/2011 2011-11-08 2012-02-17 1 000 100 000

Obligacja Getin Noble Bank Transza 14/2011 2011-11-09 2012-02-17 150 15 000

Obligacja Getin Noble Bank Transza 15/2011 2011-12-02 2012-03-02 270 27 000

Obligacja Getin Noble Bank Transza 16/2011 2011-12-16 2012-03-16 710 71 000

2 130 213 000

Rodzaje wykupionych papierów
Data

emisji
Data

wykupu
Liczba 

papierów

Razem

 

W dniu 20 stycznia 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez 

Getin Noble Bank S.A., w związku z publiczną ofertą obligacji na okaziciela w ramach Pierwszego Publicznego 

Programu Emisji Obligacji. Oferującym obligacje w ramach niniejszego Programu jest Noble Securities S.A. 

Obligacje w ramach Programu emitowane będą w wielu seriach do maksymalnej kwoty 1 mld zł. Wartość 

nominalna 1 obligacji wynosi 1 tys. zł. 

W I kwartale 2012 roku Bank wyemitował 401 641 obligacji w trzech seriach (PP-I, PP-II i PP-III) o łącznej 

wartości nominalnej 401 641 tys. zł. W dniu 23 marca 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę 

na zaliczenie do funduszy uzupełniających Getin Noble Banku S.A. 241 641 tys. zł pozyskanych przez Bank 

z tytułu emisji obligacji serii PP-I oraz serii PP-II. W dniu 18 kwietnia 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego 

wyraziła zgodę na zaliczenie do funduszy uzupełniających Banku 160 mln zł pozyskanych przez Bank w drodze 

emisji obligacji serii PP-III. 

9.13 Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty  

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

W dniu 3 kwietnia 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Getin Noble Banku S.A. podjęło 

decyzję o przeznaczeniu zysku Banku za 2011 rok w wysokości 556 953 tys. zł w całości na podwyższenie 

kapitału zapasowego. 

W dniu 27 marca 2012 roku spółka zależna Banku - Noble Funds TFI S.A. dokonała wypłaty dywidendy 

w kwocie 19 655 tys. zł, stanowiącej zysk spółki za 2011 rok. Wartość dywidendy na 1 akcję zwykłą wyniosła 

w zaokrągleniu 196,47 zł.  
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9.14 Zobowi ązania warunkowe 

Bank posiada zobowiązania do udzielenia kredytów. Na zobowiązania te składają się zatwierdzone a nie 

uruchomione w pełni kredyty, niewykorzystane limity na kartach kredytowych oraz limity zadłużenia w rachunku 

bieżącym. Bank wystawia gwarancje i akredytywy, które stanowią zabezpieczenie wywiązania się klientów Banku 

ze swoich zobowiązań wobec podmiotów trzecich. Z tytułu udzielonych zobowiązań warunkowych Bank pobiera 

prowizje, które są rozliczane zgodnie z charakterystyką danego instrumentu. 

Na zobowiązania warunkowe dotyczące finansowania obarczone ryzykiem wystąpienia straty z tytułu utraty 

wartości aktywów tworzone są rezerwy. Jeśli na dzień bilansowy w odniesieniu do zobowiązań warunkowych 

istnieją obiektywne dowody utraty wartości aktywów, Bank tworzy rezerwę równą różnicy pomiędzy statystycznie 

oszacowaną częścią zaangażowania pozabilansowego (ekwiwalent bilansowy bieżących pozycji 

pozabilansowych) i wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych. Wobec pozabilansowej 

formy zobowiązania warunkowego wartość wyliczonej rezerwy nie obniża wartości bilansowej aktywów i jest 

ujmowana w bilansie Banku w pozycji „Rezerwy” oraz w rachunku zysków i strat.  

 

31.03.2012
(niezbadane)

31.12.2011

tys. zł tys. zł
Zobow i ązania warunkowe udzielone 2 235 120 1 985 943

f inansow e 2 218 142 1 974 770

gw arancyjne 16 978 11 173

Zobow i ązania warunkowe otrzymane 311 180 318 891

f inansow e 104 040 110 420

gw arancyjne 207 140 208 471

Zobow i ązania zw i ązane z realizacj ą operacji kupna/sprzeda ży 36 353 791 38 603 969

Pozostałe pozycje pozabilansowe 13 361 055 13 016 881

Razem 52 261 146 53 925 684  

9.15 Współczynnik wypłacalno ści 

Na dzień 31 marca 2012 roku oraz 31 grudnia 2011 roku kalkulacji współczynnika wypłacalności i funduszy 

własnych stanowiących podstawę wyliczenia współczynnika, dokonano w oparciu o następujące przepisy: 

• Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2002 roku Nr 72, poz. 665, z późn. zm), 

• Uchwała nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zakresu 

i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, 

• Uchwała nr 325/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie innych 

pomniejszeń funduszy podstawowych, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy 

podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających, ich wysokości, 

zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy uzupełniających banku, pomniejszeń funduszy 

uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy uzupełniających banku; 

oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczania funduszy własnych, 

• Uchwała nr 208/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych 

zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji 

zaangażowań i limitu dużych zaangażowań. 
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31.03.2012
(niezbadane)

31.12.2011

tys. zł tys. zł

Fundusze podstawowe (Tier 1) 3 717 370 3 515 580

Kapitał podstaw ow y 953 763 953 763

Kapitał zapasow y 2 378 343 2 375 766

Niepodzielony w ynik z lat ubiegłych 619 898 -

Pozostałe kapitały rezerw ow e 37 493 37 493

Kapitały akcjonariuszy niekontrolujących 3 799 3 659

Skupione akcje w łasne - (696)

Wynik bieżącego okresu w  części zw eryf ikow anej przez biegłego rew identa - 791 222

Pomniejszenia: (275 926) (645 627)

Wartości niematerialne (100 449) (125 886)

Niezrealizow ane straty na instrumentach f inansow ych dostępnych do sprzedaży (1 547) (4 345)

Niepodzielony w ynik z lat ubiegłych - (302 204)

Zaangażow anie kapitałow e w  jednostki f inansow e (173 930) (213 192)

Fundusze uzupełniaj ące (Tier 2) 472 488 187 763

Zobow iązania podporządkow ane zaliczone do funduszy uzupełniających 641 641 400 000

Niezrealizow ane zyski na instrumentach f inansow ych dostępnych do sprzedaży 4 247 408

Różnice kursow e z przeliczenia jednostek zagranicznych 530 547

Pomniejszenia: (173 930) (213 192)

Zaangażow anie kapitałow e w  jednostki f inansow e (173 930) (213 192)

Kapitał krótkoterminow y (Tier 3) 3 448 3 845

RAZEM FUNDUSZE WŁASNE 4 193 306 3 707 188

Wymogi kapitałow e

Ryzyko kredytow e 2 763 812 2 775 996

Ryzyko kredytow e kontrahenta 631 657

Ryzyko operacyjne 290 408 222 495

Ryzyko ogólne stóp procentow ych 1 125 804

Pozostałe ryzyka 1 692 2 384

CAŁKOWITY WYMÓG KAPITAŁOWY 3 057 668 3 002 336

WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNO ŚCI 11,0% 9,9%  
 

Ryzyko koncentracji oraz wymóg kapitałowy wyliczany na pokrycie tego ryzyka kalkulowane są w oparciu 

o zapisy wyżej wymienionych uchwał. Zarówno na dzień 31 marca 2012 roku oraz 31 grudnia 2011 roku 

w portfelu Grupy nie było należności, które kwalifikowałyby się jako należności przekraczające limity koncentracji, 

w związku z tym ryzyko koncentracji oceniane jest przez Grupę jako nieistotne. 
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9.16 Informacje dotycz ące segmentów działalno ści 

W ramach Grupy istnieją następujące sprawozdawcze segmenty operacyjne: 

• Bankowość 

Przedmiotem działalności w tym segmencie jest świadczenie usług bankowych oraz prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie: przyjmowania wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem 

oznaczonego terminu, prowadzenie rachunków tych wkładów, prowadzenie innych rachunków bankowych, 

udzielanie kredytów, udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie 

akredytyw, emitowanie bankowych papierów wartościowych, przeprowadzanie bankowych rozliczeń 

pieniężnych, udzielanie pożyczek pieniężnych, operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których 

przedmiotem są warranty, wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu, terminowe 

operacje finansowe, nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych, przechowywanie przedmiotów 

i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, prowadzenie skupu i sprzedaży wartości 

dewizowych, udzielanie i potwierdzanie poręczeń, wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją 

papierów wartościowych, pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie 

dewizowym. Grupa prowadzi działalność w danym segmencie na terenie całego kraju, świadczy usługi private 

banking – rachunki bieżące dla klientów indywidualnych, rachunki oszczędnościowe, depozyty, kredyty 

konsumpcyjne i hipoteczne, lokaty terminowe, zarówno w złotych jak i walutach obcych. 

Przychody segmentu obejmują wszelkie przychody rozpoznane przez Getin Noble Bank S.A., Grupę Getin 

Leasing S.A., Noble Concierge Sp. z o.o. i Getin Finance Plc. W przychodach segmentu bankowości 

prezentowany jest także udział w zysku jednostki stowarzyszonej Idea Bank S.A. Aktywa segmentu obejmują 

aktywa Getin Noble Banku S.A., Grupy Getin Leasing S.A. oraz Noble Concierge Sp. z o.o. i Getin 

Finance Plc.  

• Pośrednictwo finansowe 

Przedmiotem działalności Grupy w tym obszarze jest świadczenie usług z zakresu pośrednictwa finansowego 

- pośrednictwo kredytowe, depozytowe, oszczędnościowe, inwestycyjne. Usługi z zakresu finansów 

osobistych obejmują informacje prawne, porady ekspertów, zestawienia ofert bankowych. Szeroko rozumiane 

pośrednictwo inwestycyjne obejmuje oferty i analizy oferowanych planów oszczędnościowych, depozytów, 

programów walutowych, funduszy inwestycyjnych.  

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 w zakresie obrotu papierami wartościowymi, zarządzanie 

pakietami papierów wartościowych na zlecenie, tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. 

Przychody segmentu obejmują przychody rozpoznane przez spółkę Noble Funds TFI S.A. Aktywa segmentu 

obejmują aktywa wykazywane przez spółkę Noble Funds TFI S.A. 

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 Grupy. 
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Ceny transakcyjne stosowane przy transakcjach pomiędzy segmentami operacyjnymi są ustalane na zasadach 

rynkowych podobnie jak przy transakcjach ze stronami niepowiązanymi.  

Bankowo ść 1) Pośrednictwo 
finansowe

Zarządzanie 
aktywami i 
funduszami

Korekty Razem

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

Przychody

   - zewnętrzne 1 411 278 28 372 10 352 23 608 1 473 610

   - wewnętrzne 34 076 10 032 391 (44 499) -               

Przychody segmentu ogółem 1 445 354 38 404 10 743 (20 8 91) 2) 1 473 610

Zysk brutto

   - zewnętrzne 162 499 13 026 6 044 26 024 207 593

   - wewnętrzne 4 283 9 718 (682) (13 319) -               

Zysk / (strata) segmentu 166 782 22 744 5 362 12 705 3) 207 593

Aktywa segmentu na dzie ń 31.03.2012 56 663 571 217 489 15 172 (1 627 623) 4) 55 268 609

01.01.2012 - 31.03.2012
(niezbadane)

 

1) Przychody w segmencie Bankowości zawierają przychody z tytułu odsetek w wysokości 1 065 180 tys. zł, 

a w zysku brutto ujęte są dodatkowo koszty z tytułu odsetek w wysokości 756 143 tys. zł 

2) Przychody prezentowane w segmentach nie zawierają korekt konsolidacyjnych. 

3) Zysk brutto prezentowany w segmentach nie zawiera korekt konsolidacyjnych. 

Analiza segmentów operacyjnych przeprowadzana jest przez Zarząd jednostki dominującej na poziomie 

zysku brutto i nie obejmuje podatku dochodowego. 

4) Aktywa prezentowane w segmentach nie zawierają korekt konsolidacyjnych. 

  
Bankowo ść 1) Pośrednictwo 

finansowe
Zarządzanie 
aktywami i 
funduszami

Korekty Razem

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

Przychody

   - zewnętrzne 1 419 135 82 473 16 133 (320 607) 1 197 134

   - wewnętrzne 41 974 44 634 318 (86 926) -               

Przychody segmentu ogółem 1 461 109 127 107 16 451 (407  533) 2) 1 197 134

Zysk brutto

   - zewnętrzne 426 443 1 053 12 084 (311 337) 128 243

   - wewnętrzne 13 824 34 651 (4 722) (43 753) -               

Zysk / (strata) segmentu 440 267 35 704 7 362 (355 090) 3) 128 243

Aktywa segmentu na dzie ń 31.12.2011 54 798 841 231 695 28 842 (1 517 304) 4) 53 542 074

01.01.2011 - 31.03.2011
(niezbadane)

 

1) Przychody w segmencie Bankowości zawierają przychody z tytułu odsetek w wysokości 810 471 tys. zł, 

a w zysku brutto ujęte są dodatkowo koszty z tytułu odsetek w wysokości 520 371 tys. zł 

2) Przychody prezentowane w segmentach nie zawierają korekt konsolidacyjnych. 

3) Zysk brutto prezentowany w segmentach nie zawiera korekt konsolidacyjnych. 

Analiza segmentów operacyjnych przeprowadzana jest przez Zarząd jednostki dominującej na poziomie 

zysku brutto i nie obejmuje podatku dochodowego. 

4) Aktywa prezentowane w segmentach nie zawierają korekt konsolidacyjnych. 
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9.17 Transakcje z podmiotami powi ązanymi 

Przez podmioty powiązane Grupa Getin Noble Banku S.A. rozumie bezpośrednią jednostkę dominującą – Get 

Bank S.A., 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 6.1. Transakcje zawierane przez jednostki 

wchodzące w skład Grupy w I kwartale 2012 i 2011 roku były realizowane na warunkach nie różniących się 

istotnie od warunków rynkowych. Wszelkie transakcje, za wyjątkiem opisanych poniżej umów, wynikały z bieżącej 

działalności. 

Inne transakcje z podmiotami powiązanymi 

W dniu 24 stycznia 2012 roku Getin Noble Bank S.A. zbył 150 000 akcji spółki zależnej Introfactor S.A. 

reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki na rzecz LC Corp B.V. z siedzibą w Parnassustoren oraz 

JA Investment Holding B.V. z siedzibą w Alkmaar. 

W dniu 16 marca 2012 roku Getin Noble Bank S.A. zbył na rzecz Getin Holding S.A. całość posiadanego pakietu 

9 872 629 akcji jednostki stowarzyszonej Idea Bank S.A., reprezentujących 37,05% kapitału zakładowego oraz 

uprawniających do 39,44% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.  

W dniu 12 marca 2012 roku Bank zbył w transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. 

w Warszawie wszystkie posiadane akcje własne tj. 695 580 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda na rzecz 

LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie za łączną cenę 3 276 tys. zł. Zbyte akcje stanowiły na dzień 12 marca 

2012 roku 0,07 % kapitału zakładowego Banku, co daje prawo do 0,07 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

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 

za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku. 

W dniu 2 stycznia 2012 roku akcjonariusze niekontrolujący spółki zależnej Noble Funds TFI S.A. (członkowie 

Zarządu Noble Funds TFI S.A. – pan Mariusz Staniszewski, pan Paweł Homiński i pani Sylwia Magott oraz pan 

Mariusz Błachut), posiadający łącznie 30% akcji spółki, złożyli zawiadomienia o wykonaniu opcji wyjścia, czyli 

przysługującego im prawa do sprzedaży posiadanych przez nich akcji Noble Funds TFI S.A. na rzecz Getin Noble 

Banku S.A. Przeniesienie własności akcji spółki nastąpiło w dniu 1 marca 2012 roku za cenę 58 965 tys. zł. 

W związku z powyższą transakcją od dnia 1 marca 2012 roku Getin Noble Bank S.A. posiada 100% udziału 

w kapitale zakładowym Noble Funds TFI S.A. 

Z tytułu wyceny opcji kupna akcji Noble Securities S.A. przyznanej na postawie umowy z dnia 25 listopada 2010 

roku panu Czciborowi Dawidowi, będącemu na dzień 31 marca 2012 roku Prezesem Zarządu Noble 

Securities S.A. oraz opcji sprzedaży posiadanych przez niego akcji na rzecz Getin Noble Banku S.A., w I kwartale 

2012 roku Grupa rozpoznała koszty w wysokości 758 tys. zł ujmowane w korespondencji z zobowiązaniami. 

W przypadku braku wykonania opcji sprzedaży, Bank ma prawo żądania do wezwania pana Czcibora Dawida 

do sprzedaży akcji (opcja odkupu). 

W I kwartale 2012 roku rozpoznano w kosztach wynagrodzeń oraz w pozostałych kapitałach kwotę 410 tys. zł 

z  tytułu wyceny Programu Opcji Menedżerskich przyznanych panu Krzysztofowi Rosińskiemu, będącemu 

na dzień 31 marca 2012 roku Prezesem Zarządu Getin Noble Banku S.A., realizowanego na podstawie umowy 

zawartej w dniu 18 listopada 2009 roku pomiędzy Getin Holding S.A. a panem Krzysztofem Rosińskim.   
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Z tytułu wyceny Programu Opcji Menedżerskich realizowanego przez Getin Noble Bank S.A. w I kwartale 2012 

roku Grupa rozpoznała kwotę 1 113 tys. zł  ujętą w kosztach wynagrodzeń oraz w pozostałych kapitałach. 

9.18 Zdarzenia nast ępujące po zako ńczeniu okresu sprawozdawczego 

W dniu 3 kwietnia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. podjęło uchwałę 

o połączeniu z Get Bankiem S.A. poprzez przeniesienie całego majątku Getin Noble Banku S.A. na Get 

Bank S.A. oraz wyraziło zgodę na Plan połączenia uzgodniony pomiędzy bankami i zaakceptowany przez Rady 

Nadzorcze banków. 

Walne Zgromadzenie podjęło także uchwałę o przeznaczeniu zysku Getin Noble Banku S.A. za 2011 rok 

w wysokości 556 953 tys. zł w całości na podwyższenie kapitału zapasowego. 

W dniu 18 kwietnia 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na zaliczenie do funduszy 

uzupełniających Getin Noble Banku S.A. środków pieniężnych w kwocie 160 mln zł, pozyskanych w drodze emisji 

obligacji serii PP-III wyemitowanych przez Bank w dniu 23 marca 2012 roku w ramach Pierwszego Publicznego 

Programu Emisji Obligacji na okres 6 lat. 

W dniu 8 maja 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na połączenie Get Banku S.A. i Getin 

Noble Banku S.A. przez przeniesienie majątku Getin Noble Banku S.A. na Get Bank S.A. 

Po dniu 31 marca 2012 roku nie wystąpiły inne zdarzenia nieujęte w niniejszym sprawozdaniu, a mogące 

w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. 

 



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

za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2012 roku 
(dane w tys. zł) 

 

29 
 
 

 
 

 

Podpisy Członków Zarz ądu Getin Noble Banku S.A.: 

 

 

 

11 maja 2012 roku, Krzysztof Rosiński  - Prezes Zarządu            ……………………………… 

 

 

11 maja 2012 roku, Karol Karolkiewicz  - Członek Zarządu    ……………………………… 

 

 

11 maja 2012 roku, Maurycy Kühn   - Członek Zarządu              ……………………………… 

 

 

11 maja 2012 roku, Krzysztof Spyra   - Członek Zarządu    ……………………………… 

 

 

11 maja 2012 roku,  Radosław Stefurak  - Członek Zarządu          ……………………………… 

 

 

11 maja 2012 roku,   Maciej Szczechura  - Członek Zarządu    ……………………………… 

 

 

11 maja 2012 roku,  Grzegorz Tracz   - Członek Zarządu      ……………………………… 

 

 

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksi ąg rachunkowych:  

 
 
 
11 maja 2012 roku, Barbara Kruczyńska-Nurek    - Główny Księgowy Dyrektor Banku   ……………………...... 
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Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania 

finansowego załączone na stronach od 35 do 38 stanowią jego integralną część 
 

II. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSO WE 
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2012 ROKU 
SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF 

1. ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
 za okres 3 miesi ęcy zako ńczony dnia 31 marca 2012 roku 
 

01.01.2012-
31.03.2012

(niezbadane)

01.01.2011-
31.03.2011

(niezbadane)
tys. zł tys. zł

DZIAŁALNO ŚĆ KONTYNUOWANA

Przychody z tytułu odsetek 1 031 655 785 230

Koszty z tytułu odsetek (727 986) (503 009)

Wynik z tytułu odsetek 303 669 282 221

Przychody z tytułu prow izji i opłat 273 830 247 068

Koszty z tytułu prow izji i opłat (67 388) (64 119)

Wynik z tytułu prow izji i opłat 206 442 182 949

Przychody z tytułu dyw idend 19 655 14 050

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

(23 533) (15 729)

Wynik na pozostałych instrumentach f inansow ych 57 294 319 315

Wynik z pozycji w ymiany 29 017 43 486

Inne przychody operacyjne 12 180 9 818

Inne koszty operacyjne (15 968) (14 623)

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 78 645 356 317

Ogólne koszty administracyjne (184 676) (157 952)

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

(237 882) (228 984)

Wynik z działalno ści operacyjnej 166 198 434 551

Zysk brutto 166 198 434 551

Podatek dochodow y (36 146) (81 226)

Zysk netto 130 052 353 325  
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finansowego załączone na stronach od 35 do 38 stanowią jego integralną część 
 

2. ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DO CHODÓW 
 za okres 3 miesi ęcy zako ńczony dnia 31 marca 2012 roku 
 

01.01.2012-
31.03.2012

(niezbadane)

01.01.2011-
31.03.2011

(niezbadane)
tys. zł tys. zł

Zysk netto za okres 130 052 353 325

Wycena aktyw ów  f inansow ych dostępnych do sprzedaży 8 207 (7 206)

Podatek dochodow y dotyczący w yceny aktyw ów  f inansow ych dostępnych
do sprzedaży

(1 559) 1 369

Efekt rachunkow ości zabezpieczeń przepływ ów  pieniężnych (154 731) (29 532)

Podatek dochodow y dotyczący rachunkow ości zabezpieczeń przepływ ów  
pieniężnych

29 399 5 611

Inne całkow ite dochody netto (118 684) (29 758)

Całkow ite dochody za okres 11 368 323 567
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finansowego załączone na stronach od 35 do 38 stanowią jego integralną część 
 

3. ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINAN SOWEJ 
na dzień 31 marca 2012 roku  

 
31.03.2012

(niezbadane)
31.12.2011

tys. zł tys. zł

AKTYWA

Kasa, środki w  Banku Centralnym 2 009 798 2 389 862

Należności od banków  i instytucji f inansow ych 2 312 857 3 262 725

Aktyw a f inansow e przeznaczone do obrotu - 8 045

Pochodne instrumenty finansow e 334 591 88 204

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 41 782 729 42 015 650

Instrumenty f inansow e dostępne do sprzedaży 7 235 256 4 352 302

Inw estycje w  jednostki zależne i stow arzyszone 7.1 175 928 248 423

Wartości niematerialne 96 019 96 150

Rzeczow e aktyw a trw ałe 146 564 146 377

Nieruchomości inw estycyjne 37 238 36 008

Aktyw a z tytułu podatku dochodow ego, w  tym: 225 171 209 945

    Należności z tytułu bieżącego podatku dochodow ego - 7 629

    Aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego 225 171 202 316

Inne aktyw a 728 020 463 647

Aktyw a trw ałe sklasyf ikow ane jako przeznaczone do sprzedaży 1 036 1 036

SUMA AKTYWÓW 55 085 207 53 318 374

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY

Zobow i ązania

Zobow iązania w obec innych banków  i instytucji f inansow ych 690 463 581 047

Pochodne instrumenty finansow e 776 458 1 135 135

Zobow iązania w obec klientów 47 903 981 46 487 688

Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów  w artościow ych 1 323 888 811 673

Zobow iązania z tytułu podatku dochodow ego od osób praw nych 18 091 -

Pozostałe zobow iązania 411 660 360 855

Rezerw y 16 374 13 848

Suma zobow i ązań 51 140 915 49 390 246

Kapitał w łasny 3 944 292 3 928 128

Kapitał podstaw ow y 953 763 953 763

Skupione akcje w łasne – w artość nominalna - (696)

Niepodzielony w ynik z lat ubiegłych 556 953 -

Zysk netto 130 052 556 953

Pozostałe kapitały 2 303 524 2 418 108

Kapitał w łasny ogółem 3 944 292 3 928 128

SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 55 085 207 53 318 374

Nota



GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A. 
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2012 roku 

(dane w tys. zł)            

 

33 
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4. ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPIT ALE WŁASNYM 

za okres 3 miesi ęcy zako ńczony dnia 31 marca 2012 roku 
 

Kapitał

zapasowy

Kapitał z 

aktualizacji 

wy ceny

Świadczenia w 

f ormie akcji- 

skadnik 
kapitałowy

Pozostałe 

kapitały  

rezerwowe

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

Na dzień 01.01.2012 953 763 (696) 556 953 - 2 337 319 26 923 16 373 37 493 3 928 128

Całkowite dochody  za okres - - - 130 052 - (118 684) - - 11 368

Sprzedaż akcji własny ch - 696 - - 2 577 - - - 3 273

Wy cena opcji menadżerskich - - - - - - 1 523 - 1 523

Na dzień 31.03.2012 953 763 - 556 953 130 052 2 339 896 (91 761) 17 896 37 493 3 944 292

Skupione

akcje własne- 

wartość 
nominalna

Kapitał własny  

ogółem

Zy sk

netto

Niepodzielony  

wy nik

z lat ubiegły ch

Pozostałe kapitałyKapitał

podstawowy

 
 
 

za okres 3 miesi ęcy zako ńczony dnia 31 marca 2011 roku 
 

Kapitał

zapasowy

Kapitał z 

aktualizacji 
wy ceny

Świadczenia w 

f ormie akcji- 
skadnik 

kapitałowy

Pozostałe 

kapitały  
rezerwowe

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

Na dzień 01.01.2011 953 763 (696) 435 925 - 1 901 394 (50 078) 3 665 37 493 3 281 466

Całkowite dochody  za okres - - - 353 325 - (29 759) - - 323 566

Podział wy niku f inansowego za poprzedni rok - - 932 - 435 925 - - - 436 857

Wy cena opcji menadżerskich - - - - - - 809 - 809

Na dzień 31.03.2011 953 763 (696) 436 857 353 325 2 337 319 (79 837) 4 474 37 493 4 042 698

Skupione
akcje własne- 

wartość 
nominalna

Kapitał własny  
ogółem

Zy sk
netto

Niepodzielony  
wy nik

z lat ubiegły ch

Pozostałe kapitałyKapitał
podstawowy
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5. ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIE NIĘŻNYCH  

za okres 3 miesi ęcy zako ńczony dnia 31 marca 2012 roku  
 

01.01.2012 -
31.03.2012

(niezbadane)

01.01.2011 -
31.03.2011

(niezbadane)
tys. zł tys. zł

Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści operacyjnej

Zysk netto 130 052 353 325

Korekty razem: (1 191 419) (1 077 701)

    Amortyzacja 13 807 12 161

    Zysk z działalności inwestycyjnej 72 317 (241)

    Odsetki i dywidendy (14 111) (12 246)

    Zmiana stanu należności od banków i instytucji finansowych 823 153 418 924

    Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu 8 045 -                            

    Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (aktywo) (287 718) (88 615)

    Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom 232 921 (1 295 266)

    Zmiana stanu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży (2 876 306) (1 244 068)

    Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (22 855) 71 641

    Zmiana stanu innych aktywów (264 373) (74 568)

    Zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków i instytucji finansowych 109 416 99 352

    Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (zobowiązanie) (442 678) (609 614)

    Zmiana stanu zobowiązań wobec kl ientów 1 416 293 1 802 789

    Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (41 426) 36 751

    Zmiana stanu rezerw 2 526 383

    Zmiana stanu pozostałych zobowiązań 50 805 (168 115)

    Pozostałe korekty 3 045 (5 971)

    Zapłacony podatek dochodowy (5 441) (23 602)

    Bieżący podatek dochodowy 31 161 2 604

Środki pieni ężne netto wykorzystane w działalno ści operacyjnej (1 061 367) (724 376)

Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści inwestycyjnej

Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 329 659

Zbycie udziałów w jednostce zależnej 961 361 067

Dywidendy otrzymane 19 655 14 050

Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (17 727) (6 072)

Nabycie udziałów w jednostce zależnej -                            (28 195)

Środki pieni ężne netto z działalno ści inwestycyjnej 3 218 341 509

Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści finansowej

Emisja dłużnych papierów wartościowych 766 641 150 000

Sprzedaż/(wykup) akcji własnych 3 273 -                            

Zapłacone odsetki (5 544) (1 804)

Wykup wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych (213 000) -                            

Środki pieni ężne netto z działalno ści finansowej 551 370 148 196

Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (506 779) (234 671)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 3 102 111 2 446 110

Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 2 595 332 2 211 439

w tym środki pieniężne o ograniczonej możl iwości dysponowania -                            -                             
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Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego  skróconego jednostkowego sprawozdania 

finansowego załączone na stronach od 35 do 38 stanowią jego integralną część 

6. PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA 

Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Getin Noble Bank S.A. obejmuje okres 

3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2012 roku oraz zawiera dane porównywalne za okres 3 miesięcy 

zakończony dnia 31 marca 2011 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku.  

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez Unię Europejską,  w szczególności 

zgodnie z MSR 34 Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa.  

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego jednostkowego 

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

Banku za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku, z wyjątkiem zastosowania zmian do standardów oraz nowych 

interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2012 roku, 

które zostały opisane w nocie 7.2  śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Grupy Getin Noble Bank S.A. zaprezentowanego w niniejszym raporcie. Ponadto, zasady (polityki) 

rachunkowości zastosowane przy sporządzeniu sprawozdania Banku nie różnią się od opisanych 

w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Getin Noble Bank S.A., za wyjątkiem metody wyceny spółek zależnych. 

Inwestycje w jednostkach zależnych Banku w sprawozdaniu jednostkowym ujęte są według ceny nabycia.  

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień 

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

sprawozdaniem finansowym Getin Noble Banku S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku. 

Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez 

Zarząd Banku w dniu 11 maja 2012 roku. Bank jako jednostka dominująca sporządził również sprawozdanie 

skonsolidowane Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. zatwierdzone i opublikowane w dniu 11 maja 2012 

roku. Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe nie podlegało przeglądowi 

ani badaniu przez biegłego rewidenta. 

7. DODATKOWE NOTY I OBJA ŚNIENIA 

7.1 Inwestycje w jednostki zale żne i stowarzyszone 

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

31.03.2012
(niezbadane)

31.12.2011

tys. zł tys. zł

Noble Funds TFI S.A. 63 076 4 112

Introfactor S.A. - - *

Noble Concierge Sp. z o.o. 469 469

Noble Securities S.A. 41 871 41 112

Getin Finance Plc 71 71

Getin Leasing S.A. 25 166 25 166

Open Finance S.A. 45 275 45 275

Idea Bank S.A. - 132 218

Razem 175 928 248 423

Warto ść bilansowa inwestycji
w  jednostki zale żne i stowarzyszone

 
* objęty 100% odpisem aktualizującym wartość inwestycji 
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W dniu 2 stycznia 2012 roku akcjonariusze niekontrolujący spółki zależnej Noble Funds TFI S.A., posiadający 

łącznie 30% akcji spółki, złożyli zawiadomienia o wykonaniu opcji wyjścia, czyli przysługującego im prawa do 

sprzedaży posiadanych przez nich akcji Noble Funds TFI S.A. na rzecz Getin Noble Banku S.A. Przeniesienie 

własności akcji spółki nastąpiło w dniu 1 marca 2012 roku za cenę 58 965 tys. zł. W związku z powyższą 

transakcją od dnia 1 marca 2012 roku Getin Noble Bank S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym 

Noble Funds TFI S.A. 

W dniu 24 stycznia 2012 roku Getin Noble Bank S.A. zbył 150 000 akcji spółki zależnej Introfactor S.A. 

reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki na rzecz LC Corp B.V. z siedzibą w Parnassustoren oraz 

JA Investment Holding B.V. z siedzibą w Alkmaar za cenę 961 tys. zł.  

W dniu 16 marca 2012 roku Getin Noble Bank S.A. zbył na rzecz Getin Holding S.A. całość posiadanego pakietu 

9 872 629 akcji jednostki stowarzyszonej Idea Bank S.A., reprezentujących 37,05% kapitału zakładowego oraz 

uprawniających do 39,44% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki. Płatność za sprzedane akcje zgodnie 

z umową sprzedaży została odroczona do dnia 28 lutego 2013 roku, a przychód ujęto w wartości 

zdyskontowanej. 

Poniżej zaprezentowano rozliczenie wyniku Getin Noble Banku S.A. na transakcji sprzedaży akcji Idea Bank S.A. 

Zysk z rozliczenia został ujęty w wyniku na pozostałych instrumentach finansowych. 

01.01.2012-
31.03.2012

tys. zł

Przychód ze sprzedaży akcji Idea Bank S.A. 198 530

Dyskonto odroczonej płatności (10 665)

Wartość inw estycji w  Idea Bank S.A. na dzień utraty kontroli (132 218)

Zysk brutto ze sprzeda ży 55 647

Podatek dochodow y (10 573)

Zysk netto ze sprzeda ży 45 074  

7.2 Sezonowo ść 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. 

7.3 Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty 

W okresie sprawozdawczym Bank nie wypłacił ani nie zaproponował do wypłaty dywidendy. W dniu 3 kwietnia 

2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Getin Noble Banku S.A. podjęło decyzję 

o przeznaczeniu zysku Banku za 2011 rok w wysokości 556 953 tys. zł w całości na podwyższenie kapitału 

zapasowego. 

7.4 Współczynnik wypłacalno ści 

Na dzień 31 marca 2012 roku oraz 31 grudnia 2011 roku kalkulacji współczynnika wypłacalności i funduszy 

własnych stanowiących podstawę wyliczenia współczynnika, dokonano w oparciu o następujące przepisy: 

• Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2002 roku Nr 72, poz. 665, z późn. zm), 

• Uchwała nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zakresu 

i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, 
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• Uchwała nr 325/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie innych 

pomniejszeń funduszy podstawowych, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy 

podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających, ich wysokości, 

zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy uzupełniających banku, pomniejszeń funduszy 

uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy uzupełniających banku; 

oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczania funduszy własnych, 

• Uchwała nr 208/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych 

zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji 

zaangażowań i limitu dużych zaangażowań. 

 
31.03.2012

(niezbadane)
31.12.2011

tys. zł tys. zł

Fundusze podstawowe (Tier 1) 3 702 810 3 546 358

Kapitał podstaw ow y 953 763 953 763

Kapitał zapasow y 2 339 896 2 337 319

Niepodzielony w ynik z lat ubiegłych 556 953 -

Pozostałe kapitały rezerw ow e 37 493 37 493

Skupione akcje w łasne -  (696)

Wynik bieżącego okresu w  części zw eryfikow anej przez biegłego rew identa - 442 951

Pomniejszenia:  (185 295)  (224 472)

Wartości niematerialne  (96 019)  (96 150)

Niezrealizow ane straty na instrumentach f inansow ych dostępnych do sprzedaży  (1 547)  (4 345)

Zaangażow anie kapitałow e w  jednostki f inansow e  (87 729)  (123 977)

Fundusze uzupełniaj ące (Tier 2) 557 714 276 023

Zobow iązania podporządkow ane zaliczone do funduszy uzupełniających 641 641 400 000

Niezrealizow ane zyski na instrumentach f inansow ych dostępnych do sprzedaży 3 803 -

Pomniejszenia:  (87 730)  (123 977)

Zaangażow anie kapitałow e w  jednostki f inansow e  (87 730)  (123 977)

Kapitał krótkoterminowy (Tier 3) 1 434 2 021

RAZEM FUNDUSZE WŁASNE 4 261 958 3 824 402

Wymogi kapitałowe

Ryzyko kredytow e 2 771 711 2 781 500

Ryzyko kredytow e kontrahenta 280 326

Ryzyko operacyjne 255 288 205 657

Ryzyko ogólne stóp procentow ych 1 154 730

Pozostałe ryzyka - 965

CAŁKOWITY WYMÓG KAPITAŁOWY 3 028 433 2 989 178

WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNO ŚCI 11,3% 10,2%
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7.5 Pozostałe informacje dodatkowe 

Pozostałe informacje dodatkowe, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku 

finansowego Banku zostały zamieszczone w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Kapitałowej Getin Noble 

Bank S.A., które stanowi część niniejszego raportu. 

7.6 Zdarzenia nast ępujące po zako ńczeniu okresu sprawozdawczego 

W dniu 3 kwietnia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. podjęło uchwałę 

o połączeniu z Get Bankiem S.A. poprzez przeniesienie całego majątku Getin Noble Banku S.A. na Get 

Bank S.A. oraz wyraziło zgodę na Plan połączenia uzgodniony pomiędzy bankami i zaakceptowany przez Rady 

Nadzorcze banków. 

Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. podjęło także uchwałę o przeznaczeniu zysku Banku za 2011 rok 

w wysokości 556 953 tys. zł w całości na podwyższenie kapitału zapasowego. 

W dniu 18 kwietnia 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na zaliczenie do funduszy 

uzupełniających Getin Noble Banku S.A. środków pieniężnych w kwocie 160 mln zł, pozyskanych w drodze emisji 

obligacji serii PP-III wyemitowanych przez Bank w dniu 23 marca 2012 roku w ramach Pierwszego Publicznego 

Programu Emisji Obligacji na okres 6 lat. 

W dniu 8 maja 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na połączenie Get Banku S.A. i Getin 

Noble Banku S.A. przez przeniesienie majątku Getin Noble Banku S.A. na Get Bank S.A. 

Po dniu 31 marca 2012 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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Podpisy Członków Zarz ądu Getin Noble Banku S.A.: 

 

 

 

11 maja 2012 roku, Krzysztof Rosiński  - Prezes Zarządu            ……………………………… 

 

 

11 maja 2012 roku, Karol Karolkiewicz  - Członek Zarządu    ……………………………… 

 

 

11 maja 2012 roku, Maurycy Kühn   - Członek Zarządu              ……………………………… 

 

 

11 maja 2012 roku, Krzysztof Spyra   - Członek Zarządu    ……………………………… 

 

 

11 maja 2012 roku,  Radosław Stefurak  - Członek Zarządu          ……………………………… 

 

 

11 maja 2012 roku,   Maciej Szczechura  - Członek Zarządu    ……………………………… 

 

 

11 maja 2012 roku,  Grzegorz Tracz   - Członek Zarządu      ……………………………… 

 

 

 

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksi ąg rachunkowych:  

 
 
 
11 maja 2012 roku, Barbara Kruczyńska-Nurek    - Główny Księgowy Dyrektor Banku   ……………………...... 
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III.  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA  

1. Wyniki finansowe i sytuacja maj ątkowa Grupy Kapitałowej i Emitenta w I kwartale 201 2 

roku 

W I kwartale 2012 roku skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy 

Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. wyniósł 166 560 tys. zł. Zysk brutto wyniósł 207 593 tys. zł i był o 62% wyższy 

niż w pierwszym kwartale 2011 roku. 

Przychody z tytułu odsetek oraz prowizji i opłat w I kwartale 2012 roku wzrosły łącznie o 19% w ujęciu rok do roku 

osiągając poziom 1 346 127 tys. zł. Dzięki intensywnej akcji sprzedażowej, utrzymaniu wysokiej efektywności 

oraz elastycznej modyfikacji oferty produktowej, wartość sprzedanych przez Bank kredytów w okresie 3 miesięcy 

2012 roku osiągnęła poziom 2,8 mld zł, a saldo kredytów wzrosło w przeciągu roku o 15%. Bank utrzymał udział 

w rynku kredytów dla osób fizycznych na poziomie 8,1%. 

Koszty odsetkowe poniesione w okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2012 roku wzrosły o 44% 

w stosunku do kosztów poniesionych w analogicznym okresie 2011 roku. Bezpośrednią przyczyną był wzrost 

wolumenu depozytów klientowskich – od 31 marca 2011 roku do końca I kwartału 2012 roku saldo zobowiązań 

wobec klientów wzrosło o 22%, czyli o 8 710 745 tys. zł. Tym samym Bank zwiększył udziały w rynku depozytów 

osób fizycznych o 0,11 p.p. do poziomu 8,3%. 

Istotny wpływ na osiągnięty w I kwartale 2012 roku wynik Grupy Getin Noble Bank S.A. miała transakcja 

sprzedaży posiadanego pakietu akcji jednostki stowarzyszonej Idea Bank S.A., w wyniku której rozpoznano 

83 705 tys. zł zysku. 

Według stanu na dzień 31 marca 2012 roku suma bilansowa Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. wyniosła 

55 269 mln zł i była wyższa o 23% w porównaniu z końcem I kwartału 2011 roku. 

2. Opis istotnych dokona ń Grupy Kapitałowej i Emitenta 

W I kwartale 2012 roku Getin Noble Bank S.A. zanotował dalszy wzrost udziału rynkowego w zakresie depozytów 

osób fizycznych o 0,11 pp. do poziomu 8,3% oraz utrzymał udział rynkowy w zakresie kredytów dla osób 

fizycznych na poziomie 8,1%. 

W zestawieniu dziennika Rzeczpospolita, Getin Noble Bank S.A. zajął pierwsze miejsce wśród polskich banków 

pod względem efektywności (wskaźnik ROE 30,6%) w 2011 roku. Bank odnotował również najwyższy wśród 

10 największych banków wzrost sumy bilansowej. 

Oferta Getin Noble Banku S.A. po raz kolejny znalazła się w czołówkach najpopularniejszych rankingów 

produktów bankowych. Kredyty gotówkowe, samochodowe oraz oferta Getin Online zajęły pierwsze miejsca 

w rankingach Totalmoney.pl. Dodatkowo, kredyt gotówkowy zdobył drugie miejsce w internetowym konkursie 

Złoty Bankier. 

W rankingu Gazety Giełdy Parkiet (za structus.pl), wśród 15 najlepszych produktów strukturyzowanych 

zakończonych w 2011 roku, znalazło się aż 8 produktów Getin Noble Banku S.A. Liderem został Szybki Kurs 

na Zysk (1) Noble Banku, który w ciągu 2 lat przyniósł klientom ponad 60% zysku. 

Getin Noble Bank S.A. zajął drugie miejsce w styczniowym rankingu Comperia.pl „Najlepszy Bank Hipoteczny”. 

Eksperci docenili przede wszystkim szeroki zakres oferty kredytowej oraz jej dostępność. 

W zaledwie 10 miesięcy od wprowadzenia do oferty kredytów ratalnych stanowią one 20% wszystkich kredytów 

detalicznych udzielanych przez Getin Noble Bank S.A. Od kwietnia 2011 roku Bank nawiązał aktywną 
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współpracę z ponad 8 tys. sklepów na terenie całego kraju. Wzbogacenie oferty o kredyty ratalne było kolejnym 

etapem rozwoju Getin Noble Banku S.A. jako instytucji w pełni uniwersalnej, świadczącej usługi we wszystkich 

kluczowych segmentach rynku. Sukces uruchomienia nowego kanału sprzedaży w niecałe pół roku od podjęcia 

decyzji, po raz kolejny potwierdził zdolność Banku do  szybkiego i skutecznego wdrażania strategicznych 

projektów biznesowych. 

Według najnowszego raportu Związku Polskiego Leasingu (ZPL), organizacji skupiającej kluczowe firmy z branży 

leasingowej w Polsce, Getin Leasing S.A. odnotował w 2011 roku aż 120% wzrost sprzedaży. Rynek leasingu 

w Polsce rozwija się systematycznie od kilku lat - według ZPL w 2011 roku urósł on o kolejne 12%, a aż o 31% 

powiększył się segment leasingu samochodów osobowych. Znaczący był tu udział należącej do grupy Getin 

Noble Bank S.A. spółki Getin Leasing S.A., która dzięki wysokiej dynamice wzrostu sprzedaży awansowała 

po 2011 roku na 7 miejsce w ogólnym rankingu firm leasingowych pod względem wielkości sprzedaży 

oraz na 4 miejsce w Polsce pod względem leasingu aut osobowych i ciężarowych do 3,5 t. 

3. Opis czynników i zdarze ń, w szczególno ści o nietypowym charakterze, maj ących znacz ący 

wpływ na osi ągnięte wyniki finansowe 

W dniu 16 marca 2012 roku Getin Noble Bank S.A. zbył na rzecz Getin Holding S.A. całość posiadanego pakietu 

9 872 629 akcji jednostki stowarzyszonej Idea Bank S.A., reprezentujących 37,05% kapitału zakładowego oraz 

uprawniających do 39,44% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki. Płatność za sprzedane akcje zgodnie 

z umową sprzedaży została odroczona do dnia 28 lutego 2013 roku, a przychód ujęto w wartości 

zdyskontowanej. W skonsolidowanym rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej ujęto zysk z tego tytułu 

w kwocie 83 705 tys. zł. 

4. Stanowisko Zarz ądu odno śnie mo żliwo ści zrealizowania wcze śniej publikowanych 

prognoz wyników na dany rok 

Getin Noble Bank S.A. nie publikował prognoz wyników na 2012 rok. 

5. Informacja na temat akcjonariuszy i zmian w stru kturze własno ści  

Na dzień 11 maja 2012 roku i 31 grudnia 2011 roku struktura własności kapitału podstawowego jednostki 

dominującej była następująca: 

11.05.2012
Liczba 

posiadanych
akcji

Liczba 
posiadanych 
głosów  na 

WZA

% udział
w  kapitale 

podstawowym

% głosów
na WZA

Get Bank S.A. 893 786 767 893 786 767 93,71% 93,71%

ASK Investments S.A. 14 069 840 14 069 840 1,48% 1,48%

A. Nagelkerken Holding B.V. 5 150 000 5 150 000 0,54% 0,54%

International Consultancy Strategy 
Implementation B.V.

3 761 539 3 761 539 0,39% 0,39%

LC Corp B.V. 2 931 287 2 931 287 0,31% 0,31%

Leszek Czarnecki (bezpośrednio) 1 939 420 1 939 420 0,20% 0,20%

Pozostali akcjonariusze 32 124 244 32 124 244 3,37% 3,37%

Razem 953 763 097 953 763 097 100,00% 100,00%
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31.12.2011
Liczba 

posiadanych
akcji

Liczba 
posiadanych 

głosów na 

% udział
w  kapitale 

podstawow ym

% głosów
na WZA

Getin Holding S.A. 893 786 767 893 786 767 93,71% 93,71%

ASK Investments S.A. 14 819 840 14 819 840 1,55% 1,55%

A. Nagelkerken Holding B.V. 5 150 000 5 150 000 0,54% 0,54%

International Consultancy Strategy 
Implementation B.V.

4 270 000 4 270 000 0,45% 0,45%

Leszek Czarnecki (bezpośrednio) 1 939 420 1 939 420 0,20% 0,20%

Akcje w łasne posiadane przez Bank 695 580 695 580 0,07% 0,07%

Pozostali akcjonariusze 33 101 490 33 101 490 3,48% 3,48%

Razem 953 763 097 953 763 097 100,00% 100,00%

 

W okresie sprawozdawczym miały miejsce następujące zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji 

jednostki dominującej: 

W dniu 2 stycznia 2012 roku w wyniku podziału spółki Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu nastąpiło 

przeniesienie do spółki Get Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 893 786 767 akcji Getin Noble Banku S.A. 

co stanowi 93,71% kapitału zakładowego i uprawnia do 893 786 767 (93,71%) głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Banku. W wyniku przeniesienia wyżej wymienionych akcji Getin Holding S.A. przestał posiadać bezpośrednio 

jakiekolwiek akcje Getin Noble Banku S.A.  

6. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Emit enta lub uprawnie ń do nich przez osoby 

zarządzające i nadzoruj ące Emitenta 

Stan posiadania akcji Getin Noble Banku S.A. przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku na dzień 

zatwierdzenia raportu za I kwartał 2012 roku oraz zmiany, które miały miejsce w okresie sprawozdawczym 

prezentuje poniższa tabela: 

Członkow ie Rady Nadzorczej/ 
Zarządu

Stan na dzie ń
31.12.2011

Nabycie/ (zbycie) akcji w  
okresie 

sprawozdawczym

Stan na dzie ń
11.05.2012

Remigiusz Baliński 79 254 - 79 254

Radosław  Boniecki 5 500 - 5 500

Leszek  Czarnecki 1) 4 147 079 895 740 808 899 887 887

Karol Karolkiew icz 20 590 - 20 590

Maurycy Kühn 2) 10 135 994 (250 000) 9 885 994

Krzysztof Rosiński 12 494 - 12 494

Krzysztof Spyra 3) 9 209 947 (758 461) 8 451 486

1) poprzez: Jako osoba pryw atna 1 939 420
Get Bank S.A. 893 786 767
Fundacja JLC 1 230 413
LC Corp B.V. 2 931 287

899 887 887

2) poprzez:  ASK Investments S.A. 4 689 947
A. Nagelkerken Holding B.V. 5 150 000
Jako osoba pryw atna 46 047

9 885 994

3) poprzez: ASK Investments S.A. 4 689 947

International Consultancy 
Strategy Implementation B.V.

3 761 539

8 451 486
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7. Informacje o istotnych post ępowaniach 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. 

8. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez  jednostk ę od niego zale żną poręczeń 

kredytu lub po życzki lub udzieleniu gwarancji o warto ści co najmniej 10% kapitałów 

własnych Emitenta 

W I kwartale 2012 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. 

9. 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 I kwartale 2012 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. 

 

10. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta b ędą miały wpływ na osi ągnięte przez 

niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego k wartału 

W dniu 3 kwietnia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. podjęło uchwałę 

o połączeniu z Get Bankiem S.A. poprzez przeniesienie całego majątku Banku na Get Bank S.A. oraz wyraziło 

zgodę na Plan połączenia uzgodniony pomiędzy bankami i zaakceptowany przez Rady Nadzorcze banków. 

Połączenie Get Banku oraz Getin Noble Banku ma  przynieść korzyści każdemu z banków, ich klientom, a także 

akcjonariuszom (w tym mniejszościowym). W wyniku transakcji powstanie Bank o charakterze w pełni 

uniwersalnym, dysponujący bogatą ofertą produktową, zarówno w zakresie finansowania, oszczędzania 

i inwestowania, szerokim wachlarzem usług dodatkowych oraz przedstawiający bogatą ofertę dla klientów 

indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych korporacji. 

Połączenie posiadanego przez oba banki know-how rynkowego i dokładna diagnoza poszczególnych obszarów 

działania pozwolą osiągnąć oczekiwane synergie, zarówno operacyjne, w tym optymalizacje działań, jak też 

finansowe – efektywność wynikającą z korzyści skali, wyższą rentowność produktów i wzmocnioną pozycję 

rynkową. Dzięki synergii oczekiwanych przychodów i kosztów, połączony Bank umocni swoją pozycję rynkową 

oraz atrakcyjność dla akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów, ze względu na: 

• stworzenie jednego silnego podmiotu o znaczącej pozycji na rynku bankowości detalicznej w Polsce, 

• optymalizację kosztów związanych z zarządzaniem Bankami, 

• łatwiejszy dostęp do tańszego kapitału dla Banków poprzez czytelne definiowanie docelowej grupy 

inwestorów zainteresowanych inwestycjami, 

• poprawienie efektywności i rentowności prowadzonej działalności, 

• zwiększenie wartości połączonego Banku dla akcjonariuszy. 
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Czynniki makroekonomiczne mające wpływ na dalszy rozwój i przyszłe wyniki Grupy: 

• sytuacja na rynku finansowym oraz kształtowanie się kursów walutowych – niekorzystna sytuacja na rynku 

finansowym oraz znaczny wzrost kursów walutowych ponad założenia Grupy mogą niekorzystnie wpłynąć na 

wyniki, poziom adekwatności kapitałowej oraz płynność spółek Grupy, 

• ryzyko kredytowe i związane z tym odpisy aktualizacyjne – istotne pogorszenie sie sytuacji 

makroekonomicznej, w tym w zakresie koniunktury gospodarczej i sytuacji na rynku pracy mogą mieć 

negatywny wpływ na poziom odpisów aktualizujących ich wartość oraz wielkość wypracowanego zysku. 

Działalność spółek Grupy jest ściśle związana z rozwojem gospodarczym kraju oraz sytuacją na rynkach 

finansowych. Sytuacja na rynku pracy oraz skłonność ludności do oszczędzania są istotnymi elementami 

w zakresie osiągnięcia planowanego rozwoju działalności depozytowej.  

11. 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.: 

 

 

 

11 maja 2012 roku, Krzysztof Rosiński  - Prezes Zarządu            ……………………………… 

 

 

11 maja 2012 roku, Karol Karolkiewicz  - Członek Zarządu    ……………………………… 

 

 

11 maja 2012 roku, Maurycy Kühn   - Członek Zarządu              ……………………………… 

 

 

11 maja 2012 roku, Krzysztof Spyra   - Członek Zarządu    ……………………………… 

 

 

11 maja 2012 roku,  Radosław Stefurak  - Członek Zarządu          ……………………………… 

 

 

11 maja 2012 roku,   Maciej Szczechura  - Członek Zarządu    ……………………………… 

 

 

11 maja 2012 roku,  Grzegorz Tracz   - Członek Zarządu      ……………………………… 

 


