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GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013 roku
(dane w tys. zł)

WYBRANE DANE FINANSOWE

Dane dotyczące skonsolidow anego
spraw ozdania finansow ego

01.01.201331.03.2013

01.01.201231.03.2012

01.01.201331.03.2013

01.01.201231.03.2012

(niezbadane)

(przekształcone

(niezbadane)

(przekształcone

niezbadane)

tys. zł

niezbadane)

tys. zł

tys. EUR

tys. EUR

Wynik z tytułu odsetek

288 502

318 214

69 122

76 219

Wynik z tytułu prow izji i opłat

138 550

226 054

33 195

54 145

(197 574)

(247 719)

(47 337)

(59 334)

Zysk brutto

81 052

208 897

19 419

50 035

Zysk netto

60 617

167 771

14 523

40 185

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki
dominującej

60 436

156 460

14 480

37 475

(375 397)

(516 452)

(89 941)

(123 701)

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

Przepływ y pieniężne netto

Dane dotyczące skonsolidow anego
spraw ozdania finansow ego
Należności od banków i instytucji finansow ych
Kredyty i pożyczki udzielone klientom oraz należności
z tytułu leasingu finansow ego

31.03.2013

31.12.2012

(niezbadane)

tys. zł

31.03.2013

31.12.2012

(niezbadane)

tys. zł

tys. EUR

tys. EUR

2 922 300

2 104 758

699 550

514 837

45 393 804

44 227 942

10 866 521

10 818 439

Suma aktyw ów

59 809 981

58 794 443

14 317 514

14 381 499

Zobow iązania w obec klientów

49 882 600

50 185 371

11 941 064

12 275 664

2 400 082

1 965 968

574 540

480 888

Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów
w artościow ych
Suma zobow iązań

55 040 630

54 072 800

13 175 810

13 226 554

Kapitał w łasny ogółem

4 769 351

4 721 643

1 141 703

1 154 944

Kapitał w łasny przypadający akcjonariuszom jednostki
dominującej

4 766 192

4 718 665

1 140 947

1 154 216

2 650 143 319

2 650 143 319

2 650 143 319

2 650 143 319

12,52%

12,24%

12,52%

12,24%

Liczba akcji
Współczynnik w ypłacalności
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Dane dotyczące jednostkow ego
spraw ozdania finansow ego

01.01.201331.03.2013

01.01.201231.03.2012

01.01.201331.03.2013

01.01.201231.03.2012

(niezbadane)

(przekształcone
niezbadane)

(niezbadane)

(przekształcone
niezbadane)

tys. zł

tys. zł

tys. EUR

tys. EUR

Wynik z tytułu odsetek

279 608

303 168

66 991

72 615

Wynik z tytułu prow izji i opłat

123 908

207 890

29 687

49 794

(190 606)

(241 217)

(45 667)

(57 777)

Zysk brutto

91 836

168 474

22 003

40 353

Zysk netto

73 109

131 269

17 516

31 442

(646 303)

(531 430)

(154 848)

(127 289)

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

Przepływ y pieniężne netto

Dane dotyczące jednostkow ego
spraw ozdania finansow ego
Należności od banków i instytucji f inansow ych
Kredyty i pożyczki udzielone klientom

31.03.2013

31.12.2012

(niezbadane)

tys. zł

31.03.2013

31.12.2012

(niezbadane)

tys. zł

tys. EUR

tys. EUR

2 505 694

1 966 330

599 821

480 977

45 713 240

44 947 400

10 942 988

10 994 423

Suma aktyw ów

59 572 809

59 188 181

14 260 738

14 477 810

Zobow iązania w obec klientów

50 590 463

51 113 735

12 110 514

12 502 748

2 105 413

1 674 416

504 001

409 573

54 970 251

54 645 819

13 158 963

13 366 719

4 602 558

4 542 362

1 101 776

1 111 091

Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów
w artościow ych
Suma zobow iązań
Kapitał w łasny ogółem

Liczba akcji
Współczynnik w ypłacalności

2 650 143 319 2 650 143 319 2 650 143 319 2 650 143 319
12,53%

12,47%

12,53%

12,47%

Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego
przeliczono na euro według następujących zasad:
•

poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 31 marca 2013 roku w wysokości
1 EUR = 4,1774 zł oraz na 31 grudnia 2012 roku w wysokości 1 EUR = 4,0882 zł.

•

poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz pozycje dotyczące sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych
przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okres 3 miesięcy
zakończony dnia 31 marca 2013 oraz 2012 roku (odpowiednio: 1 EUR = 4,1738 zł i 1 EUR = 4,1750 zł).

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013 roku
(dane w tys. zł)

SPIS TREŚCI:
I.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.................................. 2
1.

ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT .................................................... 2

2.

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW .................... 3

3.

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ............................ 4

4.

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM .............. 5

5.

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ................... 6

II.

NOTY

DO

ŚRODROCZNEGO

SKRÓCONEGO

SKONSOLIDOWANEGO

SPRAWOZDANIA

FINANSOWEGO .............................................................................................................................................. 7
1.

INFORMACJE OGÓLNE .............................................................................................................................. 7

2.

ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO .................................. 11

3.

ISTOTNE ZASADY (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI ............................................................................... 11

4.

ISTOTNE WARTOŚCI OPARTE NA PROFESJONALNYM OSĄDZIE I SZACUNKACH ......................... 17

5.

KOREKTY BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW ................................................................................... 17

6.

PRZYCHODY I KOSZTY Z TYTUŁU ODSETEK........................................................................................ 18

7.

PRZYCHODY I KOSZTY Z TYTUŁU PROWIZJI I OPŁAT......................................................................... 18

8.

POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE ............................................................................ 19

9.

OGÓLNE KOSZTY ADMINISTRACYJNE .................................................................................................. 20

10. ODPISY AKTUALIZUJĄCE Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH I
REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE .............................................................................. 21
11. PODATEK DOCHODOWY ......................................................................................................................... 22
12. ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ ............................................................................................ 23
13. KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM ..................................................................................... 23
14. INWESTYCJE W JEDNOSTKACH STOWARZYSZONYCH ..................................................................... 24
15. ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW ..................................................................................................... 25
16. REZERWY .................................................................................................................................................. 25
17. RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ ........................................................................................................ 26
18. SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI .............................................................................................................. 27
19. EMISJE, WYKUPY I SPŁATY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.............................................................. 27
20. DYWIDENDY WYPŁACONE I ZAPROPONOWANE DO WYPŁATY ........................................................ 28
21. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE .............................................................................................................. 29
22. WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI....................................................................................................... 29
23. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI ................................................................. 31
24. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI ..................................................................................... 33
25. ZDARZENIA NASTĘPUJĄCE PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO .......................... 33
III. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ...................................... 35
1.

ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ......................................................... 35

2.

ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ......................... 36

3.

ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ................................. 37

4.

ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ................... 38

5.

ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ........................ 39

IV. NOTY DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 40
1.

PODSTAWA SPORZĄDZENIA .................................................................................................................. 40

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013 roku
(dane w tys. zł)
2.

INWESTYCJE W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH ............................................. 42

3.

SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI .............................................................................................................. 42

4.

DYWIDENDY WYPŁACONE I ZAPROPONOWANE DO WYPŁATY ........................................................ 42

5.

WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI....................................................................................................... 43

6.

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE ............................................................................................. 44

7.
V.

ZDARZENIA NASTĘPUJĄCE PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO .......................... 44
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA.............................................. 46
1.

Wyniki finansowe i sytuacja majątkowa Grupy Kapitałowej i Emitenta po I kwartale 2013 roku ........... 46

2.

Opis istotnych dokonań Grupy Kapitałowej i Emitenta .......................................................................... 47

3.

Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na
osiągnięte wyniki finansowe .................................................................................................................. 48

4.

Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników
na dany rok ........................................................................................................................................... 48

5.

Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną transakcji z podmiotami
powiązanymi, jeżeli są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe ...................... 48

6.

Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych ..................... 49

7.

Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych
aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich
odpisów ................................................................................................................................................. 49

8.

Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają
istotny wpływ na wartość godziwą aktywów i zobowiązań finansowych ............................................... 49

9.

Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i
nadzorujące Emitenta oraz zmiany, które miały miejsce w okresie od przekazania poprzedniego
raportu kwartalnego .............................................................................................................................. 50

10.

Informacje o toczących się postępowaniach sądowych dotyczących zobowiązań lub wierzytelności
Emitenta oraz istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych ........................................................... 50

11.

Informacje o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji o wartości co
najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta .......................................................................................... 50

12.

Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu
lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu
sprawozdawczego ................................................................................................................................ 51

13.

W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie
sposobu (metody) jej ustalania ............................................................................................................. 51

14.

Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub
wykorzystania tych aktywów ................................................................................................................. 51

15.

Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w
perspektywie co najmniej kolejnego kwartału ....................................................................................... 51

16.

Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej,
finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości
realizacji zobowiązań przez Emitenta ................................................................................................... 52

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013 roku
(dane w tys. zł)

I. ŚRÓDROCZNE
FINANSOWE
1.

SKRÓCONE

SKONSOLIDOWANE

SPRAWOZDANIE

ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota

01.01.201331.03.2013

01.01.201231.03.2012

(niezbadane)

(przekształcone
niezbadane)

tys. zł

tys. zł

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
Przychody z tytułu odsetek

II.6

1 004 848

1 054 098

Koszty z tytułu odsetek

II.6

(716 346)

(735 884)

288 502

318 214

Wynik z tytułu odsetek
Przychody z tytułu prow izji i opłat

II.7

191 636

305 047

Koszty z tytułu prow izji i opłat

II.7

(53 086)

(78 993)

138 550

226 054

Wynik z tytułu prow izji i opłat
Przychody z tytułu dyw idend

2

-

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

6 654

(19 211)

Wynik na pozostałych instrumentach f inansow ych

1 918

106 762

Wynik z pozycji w ymiany

18 181

28 433

Inne przychody operacyjne

II.8

62 416

21 978

Inne koszty operacyjne

II.8

(26 168)

(22 454)

63 003

115 508

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
Ogólne koszty administracyjne

II.9

(208 254)

(206 605)

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

II.10

(197 574)

(247 719)

Wynik z działalności operacyjnej

84 227

205 452

Udział w zyskach/ (stratach) jednostek stow arzyszonych

(3 175)

3 445

Zysk brutto

81 052

208 897

(20 435)

(41 126)

60 617

167 771

60 436

156 460

181

11 311

Podatek dochodow y

II.11

Zysk netto
Przypadający:
- akcjonariuszom jednostki dominującej
- akcjonariuszom niekontrolującym
Zysk na jedną akcję w złotych:
- podstaw ow y z zysku za okres przypadającego akcjonariuszom
jednostki dominującej

II.12

0,02

0,07

- rozw odniony z zysku za okres przypadającego akcjonariuszom
jednostki dominującej

II.12

0,02

0,07

Szczegóły przekształceń danych za I kwartał 2012 roku zostały zaprezentowane w nocie II 3.5 Zmiany stosowanych zasad
rachunkowości – dane porównywalne.

2
Noty śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 7 do 33 stanowią jego
integralną część.
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2.

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Nota

Zysk netto za okres

01.01.201331.03.2013

01.01.201231.03.2012

(niezbadane)

(przekształcone
niezbadane)

tys. zł

tys. zł

60 617

Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikow ane na zyski lub straty

-

Pozycje, które zostaną przeklasyfikow ane na zyski lub straty, w tym :

(12 909)

Różnice kursow e z przeliczenia jednostek zagranicznych

-

Wycena aktyw ów finansow ych dostępnych do sprzedaży

167 771
(117 527)
(17)

(25 529)

9 656

Efekt rachunkow ości zabezpieczeń przepływ ów pieniężnych

II.16

9 592

(154 731)

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

II.11

3 028

27 565

(12 909)

(117 527)

47 708

50 244

47 527

38 921

181

11 323

Inne całkow ite dochody netto
Całkow ite dochody za okres
Przypadające:
- akcjonariuszom jednostki dominującej
- akcjonariuszom niekontrolującym

3
Noty śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 7 do 33 stanowią jego
integralną część.
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(dane w tys. zł)

3. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
31.03.2013
Nota

31.12.2012

(niezbadane)

tys. zł

tys. zł

AKTYWA
Kasa, środki w Banku Centralnym

2 082 772

2 906 944

Należności od banków i instytucji finansow ych

2 922 300

2 104 758

13 621

16 115

Aktyw a finansow e przeznaczone do obrotu
Pochodne instrumenty finansow e

92 499

182 128

43 436 148

42 393 501

Należności z tytułu leasingu finansow ego

1 957 656

1 834 441

Instrumenty finansow e, w tym:

7 317 237

7 199 792

7 275 160

7 199 792

Kredyty i pożyczki udzielone klientom

II.13

dostępne do sprzedaży
utrzymyw ane do terminu w ymagalności
Inw estycje w jednostkach stow arzyszonych

42 077
II.14

-

338 895

386 075

Wartości niematerialne

128 974

124 426

Rzeczow e aktyw a trw ałe

290 256

295 324

Nieruchomości inw estycyjne

36 012

32 204

508 114

511 903

należności z tytułu bieżącego podatku dochodow ego

1 937

2 547

aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego

506 177

509 356

683 330

802 310

Aktyw a z tytułu podatku dochodow ego, w tym:

II.11

Inne aktyw a
Aktyw a sklasyfikow ane jako przeznaczone do sprzedaży
SUMA AKTYWÓW

2 167

4 522

59 809 981

58 794 443

1 426 721

794 937

787 365

658 019

49 882 600

50 185 371

2 400 082

1 965 968

854

1 063

520 848

446 782

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
Zobow iązania
Zobow iązania w obec banków i instytucji finansow ych
Pochodne instrumenty finansow e
Zobow iązania w obec klientów

II.15

Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów w artościow ych
Zobow iązania z tytułu podatku dochodow ego od osób praw nych
Pozostałe zobow iązania
Rezerw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego

II.11

Rezerw y

II.16

Sum a zobow iązań

76

-

22 084

20 660

55 040 630

54 072 800

Kapitał w łasny przypadający akcjonariuszom jednostki dom inującej

4 766 192

4 718 665

Kapitał podstaw ow y

2 650 143

2 650 143

Niepodzielony w ynik z lat ubiegłych

53 809

(317 337)

Zysk netto

60 436

371 146

2 001 804

2 014 713

3 159

2 978

Pozostałe kapitały
Kapitały akcjonariuszy niekontrolujących
Kapitał w łasny ogółem
SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO

4 769 351

4 721 643

59 809 981

58 794 443
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4. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Razem

Kapitał
akcjonariuszy
niekontrolujących

Kapitał
własny
ogółem

tys. zł

tys. zł

tys. zł

Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitał
Niepodzielony
podstawowy
wynik z lat
ubiegłych

(niezbadane)

tys. zł

Na dzień 01.01.2013

tys. zł

2 650 143

Całkow ite dochody za okres

-

Na dzień 31.03.2013

2 650 143

Zysk
netto

Pozostałe kapitały

tys. zł

53 809

-

-

60 436

53 809

60 436

Kapitał
zapasowy

Kapitał z
aktualizacji
wyceny

tys. zł

tys. zł

2 090 186
2 090 186

Świadczenia
w formie akcji
- składnik
kapitałowy
tys. zł

Pozostałe
kapitały
rezerwowe
tys. zł

(120 347)

7 381

37 493

(12 909)

-

-

(133 256)

7 381

37 493

4 718 665

2 978

47 527

181

47 708

4 766 192

3 159

4 769 351

Razem

Kapitał
akcjonariuszy
niekontrolujących

tys. zł

tys. zł

Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej

(przekształcone
niezbadane)

Kapitał
Niepodzielony
podstawowy
wynik z lat
ubiegłych

tys. zł

Na dzień 01.01.2012

103 060

tys. zł

-

-

Całkow ite dochody za okres

-

-

2 287 083
-

Pozostałe kapitały

tys. zł

278 705

Rozliczenie połączenia banków
Emisja akcji
Koszty emisji akcji
Sprzedaż akcji w łasnych

Zysk
netto

-

Kapitał
zapasowy

Kapitał
z aktualizacji
wyceny

Różnice
kursowe

Świadczenia w
formie akcji
- składnik
kapitałowy

Pozostałe
kapitały
rezerwowe

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

-

3 761 854

-

(6 059 486)

156 460
-

3 783 317
(2 644)
3 273

26 699
(117 522)
-

547
(17)
-

16 373

37 493

4 224 731

-

-

(6 059 486)

-

-

38 921

-

-

6 070 400
(2 644)
3 273

Sprzedaż udziałów w jednostce zależnej

-

1 668

-

-

-

-

-

-

1 668

Opcje z akcjonariuszami niekontrolującymi

-

(29 639)

-

-

-

-

-

-

(29 639)

Wycena opcji menedżerskich
Na dzień 31.03.2012

2 390 143

250 734

156 460

1 486 314

(90 823)

530

1 523

-

17 896

37 493

1 523
4 248 747

4 721 643

Kapitał
własny
ogółem

tys. zł

2 475

4 227 206

(9 293) (6 068 779)
11 323
(703)
3 802

50 244
6 070 400
(2 644)
3 273
1 668
(30 342)
1 523
4 252 549
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5. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Nota

01.01.201331.03.2013

01.01.201231.03.2012

(niezbadane)

(przekształcone
niezbadane)

tys. zł

tys. zł

Przepływ y środków pieniężnych z działalności operacyj nej
Zysk netto

60 617

167 771

Korekty razem:

(1 024 453)

(1 216 192)

Amortyzacja

17 199

15 557

3 175

(3 445)

Udział w (zyskach)/ stratach jednostek stowarzyszonych
(Zyski)/ straty z tytułu różnic kursowych
(Zysk)/ strata z działalności inwestycyjnej
Odsetki i dywidendy
Zmiana stanu należności od banków i instytucji finansowych

302

(17)

(129 635)

33 616

32 290

5 544

(350 760)

822 929

Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu

2 494

11 228

Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (aktywo)

94 407

(287 229)

Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom

(634 242)

297 481

Zmiana stanu należności z tytułu leasingu finansowego

(123 215)

(115 952)

(96 047)

(2 931 980)

Zmiana stanu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

3 179

(31 123)

Zmiana stanu innych aktywów

119 443

(244 336)

Zmiana stanu zobowiązań wobec banków i instytucji finansowych

142 723

119 927

Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (zobowiązanie)

132 338

(443 453)

(302 771)

1 547 236

(4 242)

(41 426)

Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań
Pozostałe korekty
Zapłacony podatek dochodowy
Bieżący podatek dochodowy
Środki pieniężne netto w ykorzystane w działalności operacyj nej

1 340

(1 795)

72 227

(42 840)

(5 059)

47 552

(13 750)

(16 593)

14 151

42 927

(963 836)

(1 048 421)

155 614

961

123

453

Przepływ y środków pieniężnych z działalności inw estycyj nej
Zbycie udziałów w jednostce zależnej/stowarzyszonej
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Dywidendy otrzymane
Nabycie udziałów w jednostce zależnej, po potrąceniu nabytych środków
pieniężnych
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Środki pieniężne netto w ykorzystane w działalności inw estycyj nej

2

-

(55 174)

-

(22 181)

(20 815)

78 384

(19 401)

Przepływ y środków pieniężnych z działalności finansow ej
Wpływy z tytułu sprzedaży akcji własnych
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów
Wykup wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych

823 356
103 991
(385 000)

3 273
766 641
(213 000)

Zapłacone odsetki

(32 292)

(5 544)

Środki pieniężne netto z działalności finansow ej

510 055

551 370

Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

(375 397)

(516 452)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu

4 017 609

3 186 408

Środki pieniężne i ich ekw iw alenty na koniec okresu

3 642 212

2 669 956
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II. NOTY DO ŚRODROCZNEGO SKRÓCONEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SKONSOLIDOWANEGO

1. INFORMACJE OGÓLNE
Jednostką dominującą Grupy jest Getin Noble Bank S.A. („Bank”, „jednostka dominująca”, „Emitent”) do dnia
1 czerwca 2012 roku działający pod nazwą Get Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39,
zarejestrowany na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 kwietnia 2008 roku pod numerem KRS 0000304735.
Jednostce dominującej nadano numer statystyczny REGON 141334039. Podstawą prawną działalności Banku
jest Statut sporządzony w formie aktu notarialnego z dnia 5 marca 2008 roku (z późniejszymi zmianami).
Struktura własności znacznych pakietów akcji jednostki dominującej na dzień przekazania niniejszego
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z informacjami posiadanymi
przez Bank przedstawiała się następująco:

Na dzień 09.05.2013
LC Corp B.V.
Leszek Czarnecki (bezpośrednio)

Liczba
posiadanych
akcji

Liczba
% udział
posiadanych
w kapitale
głosów na WZA podstaw ow ym

% głosów
na WZA

1 033 035 603

1 033 035 603

38,98%

38,98%

271 307 949

271 307 949

10,24%

10,24%

ING Otw arty Fundusz Emerytalny

192 352 805

192 352 805

7,26%

7,26%

Getin Holding S.A.

150 096 884

150 096 884

5,66%

5,66%

Pozostali akcjonariusze

1 003 350 078

1 003 350 078

37,86%

37,86%

Razem

2 650 143 319

2 650 143 319

100,00%

100,00%

Podmiotem dominującym Banku i Grupy Kapitałowej jest dr Leszek Czarnecki, który bezpośrednio oraz
za pośrednictwem podmiotów zależnych posiada w sumie 55,02% akcji Getin Noble Banku S.A. Dane dotyczące
akcji posiadanych przez dr. Leszka Czarneckiego i jego podmioty zależne przedstawiono w poniższej tabeli:

Na dzień 09.05.2013
LC Corp B.V.

Liczba
posiadanych
akcji
1 033 035 603

Liczba
% udział
posiadanych
w kapitale
głosów na WZA podstaw ow ym

% głosów
na WZA

1 033 035 603

38,98%

38,98%

Leszek Czarnecki (bezpośrednio)

271 307 949

271 307 949

10,24%

10,24%

Getin Holding S.A.

150 096 884

150 096 884

5,66%

5,66%

3 608 129

3 608 129

0,14%

0,14%

104 422

104 422

0,004%

0,004%

7 995

7 995

0,0003%

0,0003%

1 458 160 982

1 458 160 982

55,02%

55,02%

skonsolidowanego

sprawozdania

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich
RB Investcom sp. z o.o.
Idea Expert S.A.
Razem

1.1. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Banku
Na

dzień

zatwierdzenia

niniejszego

śródrocznego

skróconego

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

Krzysztof Rosiński

Członkowie Zarządu

Karol Karolkiewicz
Maurycy Kühn
Krzysztof Spyra
Radosław Stefurak
Maciej Szczechura
Grzegorz Tracz

Rada Nadzorcza Getin Noble Banku S.A.
Przewodniczący Rady Nadzorczej

dr Leszek Czarnecki

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Rafał Juszczak

Członkowie Rady Nadzorczej

Remigiusz Baliński
Michał Kowalczewski
Jacek Lisik

W okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2013 roku oraz do dnia zatwierdzenia niniejszego
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie wystąpiły zmiany w składzie
Zarządu i Rady Nadzorczej Banku.

1.2. Informacje o Grupie Kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji
Grupa Kapitałowa Getin Noble Bank S.A. („Grupa Kapitałowa”, „Grupa”) składa się z Getin Noble Banku S.A. jako
podmiotu dominującego oraz jego spółek zależnych. Bank posiada także udziały w jednostce stowarzyszonej.
Czas trwania poszczególnych jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.
Grupa prowadzi działalność w zakresie:
•

usług bankowych,

•

usług leasingowych,

•

usług pośrednictwa finansowego,

•

funduszy inwestycyjnych,

•

usług maklerskich

Getin Noble Bank S.A. jest bankiem uniwersalnym, który dysponuje bogatą ofertą produktową w zakresie
finansowania oraz oszczędzania i inwestowania, a także zapewnia szeroki wachlarz usług dodatkowych,
dostępnych przy wykorzystaniu rożnych kanałów kontaktu z klientem, m.in. w tradycyjnych placówkach
bankowych oraz platformy internetowej.
Bankowość detaliczną Bank prowadzi pod marką Getin Bank, który specjalizuje się w sprzedaży kredytów
gotówkowych i hipotecznych, jest także liderem pod względem sprzedaży kredytów samochodowych. Getin Bank
oferuje szereg produktów inwestycyjnych i depozytów oraz jest aktywnym podmiotem w segmencie usług
finansowych skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządowych.
Pion bankowości prywatnej (private banking) dedykowany dla zamożnych klientów prowadzony jest pod marką
Noble Bank. Oprócz standardowych produktów finansowych, Noble Bank oferuje doradztwo na rynku
nieruchomości, wsparcie prawno-podatkowe, art banking, usługi maklerskie i concierge.
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Ofertę własną Banku uzupełniają produkty spółek zależnych: Noble Funds Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A., dom maklerski Noble Securities S.A., Noble Concierge sp. z o.o. oraz Getin Leasing S.A.
W ramach współpracy z wymienionymi podmiotami Getin Noble Bank S.A. umożliwia swoim klientom dostęp
między innymi do usług maklerskich, concierge, jednostek uczestnictwa i certyfikatów funduszy inwestycyjnych
oraz produktów leasingowych. W dniu 28 marca 2013 roku do Grupy Getin Noble Bank S.A. dołączył Dexia
Kommunalkredit Bank Polska S.A. („DKBP”) wyspecjalizowany w obsłudze samorządów lokalnych, podmiotów
zależnych od samorządów oraz projektów infrastrukturalnych.
Poniżej zaprezentowano graficzne ujęcie spółek zależnych i stowarzyszonych objętych niniejszym śródrocznym
skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. wraz
z informacją dotyczącą rodzaju powiązań w Grupie na dzień 31 marca 2013 roku:

* od kwietnia 2013 roku BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.

Na dzień 31 marca 2013 oraz 31 grudnia 2012 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Bank
w podmiotach zależnych i stowarzyszonych jest równy udziałowi Banku w kapitałach tych jednostek, z wyjątkiem
spółki Noble Securities S.A., w której udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu na dzień 31 marca 2013 roku
wynosił 97,26%.
W związku z przeprowadzoną w grudniu 2012 roku transakcją sekurytyzacji wierzytelności z portfela kredytów
samochodowych Getin Noble Banku S.A. dokonano analizy ryzyk, korzyści oraz istoty działalności spółki
specjalnego przeznaczenia GNB Auto Plan Sp. z o. o. („Spółka Specjalnego Przeznaczenia”, „SPV”) w świetle
zapisów MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe oraz Interpretacji SKI 12 Konsolidacja –
jednostki specjalnego przeznaczenia. Na bazie wyciągniętych wniosków uznano, iż z istoty powiązań między SPV
a Bankiem wynika, że SPV jest kontrolowana przez Bank. W związku z tym SPV została objęta konsolidacją metodą
pełną, pomimo iż Grupa nie posiada żadnego zaangażowania kapitałowego w tej jednostce.
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1.3. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej w I kwartale 2013 roku
W dniu 7 listopada 2012 roku zawarto wstępną umowę nabycia 104 000 akcji Dexia Kommunalkredit Bank
Polska S.A. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej
104 000 000 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego spółki oraz uprawnia do 100% głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy. DKBP jest instytucją finansową wyspecjalizowaną w obsłudze samorządów
lokalnych, podmiotów zależnych od samorządów oraz projektów infrastrukturalnych. Umowa nabycia akcji została
zawarta pomiędzy Getin Noble Bank S.A. oraz jedynym akcjonariuszem DKBP, tj. Dexia Kommunalkredit
Bank AG z siedzibą w Wiedniu. W związku ze spełnieniem wszystkich warunków zawieszających zawartych
w umowie, w dniu 28 marca 2013 roku nastąpiło przejście tytułu prawnego do akcji DKBP na rzecz Getin Noble
Bank S.A. Celem akwizycji, oprócz pozyskania atrakcyjnego źródła finansowania w postaci środków
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego („EBI”), jest dalsze wzmocnienie kapitałowe Getin Noble Banku S.A.
Nabyty podmiot będzie prowadził działalność bankową jako podmiot zależny Getin Noble Banku S.A. Od kwietnia
2013 roku DKBP funkcjonuje pod zmienioną nazwą, która otrzymała brzmienie BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.
Łączna cena nabycia akcji wyniosła 57 084 tys. zł. Za zgodą Dexia AG, Getin Holding S.A. przystąpił jako dłużnik
solidarny do zobowiązania wynikającego z zapłaty ceny za akcje DKBP bezpośrednio na rachunek Dexia AG.
W celu zwolnienia się przez Getin Noble Bank S.A. z długu, Bank przeniósł w trybie przepisu art. 453 kodeksu
cywilnego na rzecz Getin Holding S.A. 3 590 182 posiadanych akcji Open Finance S.A.
Na dzień 31 marca 2013 roku podstawowe wielkości finansowe Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A.
wynosiły:
−

suma aktywów: 471 074 tys. zł,

−

należności od banków: 19 896 tys. zł,

−

kredyty i pożyczki udzielone klientom: 408 405 tys. zł,

−

instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności: 42 077 tys. zł,

−

zobowiązania wobec banków: 384 768 tys. zł,

Wartość godziwa należności z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom wynosiła 399 507 tys. zł. Wartość
brutto należności z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom wynikająca z zawartych umów wynosiła
409 254 tys. zł. Gdyby połączenie miało miejsce na początku okresu sprawozdawczego, skonsolidowany zysk
netto Grupy wyniósłby 61 127 tys. zł, a przychody z kontynuowanej działalności wyniosłyby 1 267 642 tys. zł.
W związku z opisaną powyżej transakcją zakupu spółki DKBP poniżej wartości księgowej powstał zysk
z okazyjnego nabycia. Poniżej przedstawiono rozliczenie nabycia jednostki zależnej zgodnie z MSSF 3. Wynik
z rozliczenia został ujęty w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w pozycji pozostałe przychody operacyjne.
31.03.2013
(niezbadane)

tys. zł
Wartość możliw ych do zidentyfikow ania nabytych aktyw ów

471 074

Wartość możliw ych do zidentyfikow ania przejętych zobow iązań

386 767

Wartość aktyw ów netto na dzień przejęcia

84 307

Wartość godziw a przekazanej zapłaty na dzień przejęcia

53 108

Zysk brutto z okazyjnego nabycia

31 199

Podatek dochodow y *

(9 681)

Zysk netto z okazyjnego nabycia

21 518

* Podstawę obliczenia podatku stanowi zysk brutto z tytułu rozliczenia transakcji przeniesienia akcji Open Finance S.A.
i nabycia akcji Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. ujęty w jednostkowym wyniku finansowym Banku.
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Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. podlegał konsolidacji na dzień 31 marca 2013 roku.

2. ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez
Zarząd jednostki dominującej w dniu 9 maja 2013 roku.

3. ISTOTNE ZASADY (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI
3.1. Oświadczenie o zgodności
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez UE,
a w zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994
roku o rachunkowości („Ustawa”) z późniejszymi zmianami i wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi („polskie standardy rachunkowości”), jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów
papierów wartościowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na
rynku oficjalnych notowań giełdowych.
MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
(„KIMSF”).
Grupa stosuje „carve out” w MSR 39 zatwierdzone przez UE jak opisano w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym Grupy za okres 12 miesięcy zakończonym dnia 31 grudnia 2012 roku.

3.2. Podstawa sporządzenia
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie
z zasadą kosztu historycznego, poza instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej.
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres
co najmniej 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego. Na dzień zatwierdzenia śródrocznego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd Banku nie stwierdza istnienia okoliczności wskazujących
na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy Kapitałowej.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień
wymaganych

w

rocznym

skonsolidowanym

sprawozdaniu

finansowym

i

należy

je

czytać

łącznie

ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku. Dane za
I kwartał 2013 roku oraz I kwartał 2012 roku nie podlegały przeglądowi ani badaniu przez biegłego rewidenta.

3.3. Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych
(„zł”), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach złotych („tys. zł”). Polski złoty jest
walutą funkcjonalną jednostki dominującej i innych spółek uwzględnionych w niniejszym skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym oraz walutą sprawozdawczą skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
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3.4. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości
Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w 2013 roku
Zasady

(polityki)

rachunkowości

zastosowane

do

sporządzenia

śródrocznego

skróconego

skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku, z wyjątkiem
zastosowania następujących zmian do istniejących standardów oraz nowych interpretacji obowiązujących
dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2013 roku:
•

Zmiany do MSSF 13 Ustalenie wartości godziwej, zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 (obowiązujący
w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie),

•

Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy – silna hiperinflacja i usunięcie sztywnych terminów
dla stosujących MSSF po raz pierwszy, zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący
w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie),

•

Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji - kompensowanie aktywów finansowych
i zobowiązań finansowych, zatwierdzone w UE w dniu 13 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu
do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie),

•

Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych - prezentacja składników innych całkowitych
dochodów, zatwierdzone w UE w dniu 5 czerwca 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów
rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2012 roku lub po tej dacie),

•

Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy - Podatek odroczony: realizacja wartości aktywów, zatwierdzone
w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się
1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie),

•

Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze - poprawki do rachunkowości świadczeń po okresie
zatrudnienia, zatwierdzone w UE w dniu 5 czerwca 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie).

Zastosowanie powyższych zmian do standardów nie miało istotnego wpływu na dotychczas stosowaną politykę
rachunkowości Grupy ani na jej sytuację finansową i wyniki działalności.
Standardy i interpretacje, które zostały już opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie weszły w życie
Następujące standardy, zmiany standardów i interpretacji zostały opublikowane i zatwierdzone do
stosowania w UE, ale nie weszły jeszcze w życie:
•

MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe – zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku
(obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej
dacie),

•

MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne – zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący
w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),

•

MSSF 12 Ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach – zatwierdzone w UE w dniu
11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
2014 roku lub po tej dacie),

•

MSR 27 (znowelizowany w roku 2011) Jednostkowe sprawozdania finansowe – zatwierdzone w UE w dniu
11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
2014 roku lub po tej dacie),
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•

MSR 28 (znowelizowany w roku 2011) Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych
przedsięwzięciach – zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),

•

Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja – kompensowanie aktywów finansowych
i zobowiązań finansowych, zatwierdzone w UE w dniu 13 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu
do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),

•

Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (2012)” – zatwierdzone w UE w dniu 27 marca 2013 roku
(obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 lub po tej dacie),

•

Wskazówki odnośnie przepisów przejściowych (Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12) – zatwierdzone
w UE w dniu 4 kwietnia 2013 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się
1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie).

Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego standardu, interpretacji lub zmiany, która
została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie.

3.5. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości – dane porównywalne
Dane za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2012 roku prezentowane w niniejszym śródrocznym
skróconym

skonsolidowanym

sprawozdaniu

finansowym

zostały

doprowadzone

do

porównywalności

i przekształcone tak, jakby Get Bank S.A. i Getin Noble Bank S.A. były połączone od początku okresu.
Wprowadzone korekty mają na celu ujednolicenie sposobu prezentacji wybranych pozycji przychodów i kosztów
w Get Banku S.A. i Getin Noble Banku S.A. przed połączeniem.
Łączny wpływ zmian prezentacyjnych na skonsolidowane dane porównywalne za okres 3 miesięcy zakończony
dnia 31 marca 2012 roku został przedstawiony poniżej:
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Rachunek zysków i strat za okres
01.01.2012 - 31.03.2012

Grupa
Kapitałow a
Get Bank S.A.

Korekty

Przekształcone
dane skonsolidow ane

tys. zł

tys. zł

tys. zł

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
Przychody z tytułu odsetek

1 065 846

Koszty z tytułu odsetek

(735 884)

Wynik z tytułu odsetek

329 962

(11 748) 1)

1 054 098
(735 884)

(11 748)

318 214

Przychody z tytułu prow izji i opłat

305 047

Koszty z tytułu prow izji i opłat

(78 796)

(197) 2)

(78 993)

Wynik z tytułu prow izji i opłat

226 251

(197)

226 054

Przychody z tytułu dyw idend
Wynik na instrumentach finansow ych w ycenianych
do w artości godziw ej przez w ynik finansow y
Wynik na pozostałych instrumentach finansow ych

305 047

-

-

(19 211)
95 014

(19 211)
11 748 1)

106 762

25 515

(3 537) 3)

21 978

Inne koszty operacyjne

(19 548)

(2 906) 4)

(22 454)

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto

110 203

Wynik z pozycji w ymiany

28 433

Inne przychody operacyjne

Ogólne koszty administracyjne
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty w artości aktyw ów
finansow ych i rezerw y na zobow iązania pozabilansow e
Wynik z działalności operacyjnej
Udział w zyskach/ (stratach) jednostek stow arzyszonych

(213 245)

28 433

5 305
6 640 2),3),4)

(247 719)
205 452

208 897

Podatek dochodow y

(41 126)

Zysk netto

167 771

(206 605)
(247 719)

-

205 452

-

208 897

3 445

Zysk brutto

115 508

3 445

(41 126)
-

167 771

1) Zmiana prezentacji wyniku na sprzedaży instrumentów dłużnych z portfela instrumentów finansowych
dostępnych do sprzedaży stanowiącego element wyceny tych papierów w wysokości 11 748 tys. zł przeniesienie z pozycji „Przychody z tytułu odsetek” do pozycji „Wynik na pozostałych instrumentach
finansowych”,
2) Zmiana prezentacji kosztów dotyczących operacji kartami w wysokości 197 tys. zł - przeniesienie z pozycji
„Ogólne koszty administracyjne” do pozycji „Koszty z tytułu prowizji i opłat”,
3) Zmiana prezentacji wykorzystania części rezerwy restrukturyzacyjnej w wysokości 3 537 tys. zł pomniejszenie „Innych przychodów operacyjnych” oraz „Ogólnych kosztów administracyjnych”,
4) Zmiana prezentacji refakturowanych kosztów czynszów w wysokości 2 906 tys. zł – przeniesienie z pozycji
„Ogólne koszty administracyjne” do pozycji „Inne koszty operacyjne”.

3.6. Wybrane zasady rachunkowości
Zasady rachunkowości Grupy zostały zaprezentowane w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku zatwierdzonym dnia
28 lutego 2013 roku i opublikowanym dnia 4 marca 2013 roku, dostępnym na stronie internetowej http://gnb.pl/
Poniżej przedstawiono wybrane zasady rachunkowości stosowane przez Grupę:
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Zasady konsolidacji
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe Getin Noble Banku S.A. oraz
sprawozdania jednostek zależnych Banku. Sprawozdania finansowe jednostek zależnych sporządzane są za ten
sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie jednostki dominującej. W celu eliminacji jakichkolwiek rozbieżności
w stosowanych zasadach rachunkowości przez Bank oraz jego jednostki zależne wprowadza się korekty
konsolidacyjne.
Jednostki zależne
Jednostki zależne to podmioty kontrolowane przez jednostkę dominującą, co oznacza, iż jednostka dominująca
w sposób bezpośredni lub pośredni, poprzez swoje jednostki zależne, wpływa na politykę finansową i operacyjną
danej jednostki w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z jej działalności.
Przyjmuje się, że jednostka dominująca sprawuje kontrolę, jeżeli posiada bezpośrednio lub pośrednio więcej niż
połowę praw głosu w danej jednostce, chyba że w wyjątkowych okolicznościach można udowodnić, że taka
własność nie powoduje sprawowania kontroli. O sprawowaniu kontroli można mówić również wtedy, gdy
jednostka dominująca posiada połowę lub mniej praw głosu w danym podmiocie i jeżeli:
•

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

•

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

•

posiada zdolność mianowania lub odwoływania większości członków zarządu lub odpowiadającego mu
organu zarządzającego, gdzie taki zarząd lub organ sprawuje kontrolę nad jednostką lub

•

dysponuje większością głosów na posiedzeniach zarządu lub odpowiadającego mu organu zarządzającego,
gdzie taki zarząd lub organ sprawuje kontrolę nad jednostką.

Jednostki zależne podlegają pełnej konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad nimi kontroli przez jednostkę
dominującą do dnia ustania kontroli.
Proces konsolidacji sprawozdań finansowych jednostek zależnych metodą pełną polega na sumowaniu
poszczególnych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej, rachunku zysków i strat jednostki dominującej oraz
jednostek

zależnych

Banku

w pełnej

wysokości

oraz

dokonaniu

odpowiednich

korekt

i

wyłączeń

konsolidacyjnych. Wyłączeniu podlega bilansowa wartość udziałów posiadanych przez Bank w jednostkach
zależnych oraz kapitał własny tych jednostek na moment ich nabycia. Wyłączeniu podlegają w całości:
•

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

•

przychody i koszty operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją,

•

zyski lub straty powstałe w wyniku operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi
konsolidacją, zawarte w wartości aktywów jednostek podlegających konsolidacji, za wyjątkiem strat, które
wskazują na występowanie utraty wartości,

•

dywidendy naliczone lub wypłacone przez jednostki zależne jednostce dominującej i innym jednostkom,
objętym konsolidacją,

•

wzajemne przepływy w rachunku przepływów pieniężnych.

Zmiany w udziale własnościowym jednostki dominującej, które nie skutkują utratą kontroli nad jednostką zależną
są ujmowane jako transakcje kapitałowe. W takich przypadkach w celu odzwierciedlenia zmian we względnych
udziałach w jednostce zależnej Grupa dokonuje korekty wartości bilansowej udziałów kontrolujących oraz
udziałów niekontrolujących. Wszelkie różnice pomiędzy kwotą korekty udziałów niekontrolujących a wartością
godziwą kwoty zapłaconej lub otrzymanej odnoszone są na kapitał własny i przypisywane do właścicieli jednostki
dominującej.
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Jednostki stowarzyszone
Jednostkami stowarzyszonymi są te jednostki, na które Grupa wywiera znaczący wpływ, lecz nie sprawuje
kontroli nad polityką finansową i operacyjną, co zwykle towarzyszy posiadaniu od 20% do 50% ogólnej liczby
głosów w organach stanowiących.
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych ujmuje się początkowo według ceny nabycia, a następnie rozlicza się
metodą praw własności. Udział Grupy w wyniku finansowym jednostek stowarzyszonych od dnia nabycia ujmuje
się w rachunku zysków i strat, zaś jej udział w zmianach stanu innych całkowitych dochodów od dnia nabycia –
w innych całkowitych dochodach. Wartość bilansową inwestycji koryguje się o łączne zmiany stanu
poszczególnych elementów kapitału od dnia ich nabycia. Gdy udział Grupy w stratach jednostki stowarzyszonej
staje się równy lub większy od udziału Grupy w tej jednostce stowarzyszonej, obejmującego ewentualne inne niż
zabezpieczone należności, Grupa zaprzestaje ujmować dalsze straty, chyba że wzięła na siebie obowiązki lub
dokonała płatności w imieniu danej jednostki.
Niezrealizowane zyski z tytułu „oddolnych” i „odgórnych” transakcji pomiędzy Bankiem i jego jednostkami
zależnymi a jednostką stowarzyszoną eliminuje się proporcjonalnie do udziału Grupy w jednostkach
stowarzyszonych. Niezrealizowane straty również są eliminowane, chyba, że transakcja dostarcza dowodów na
wystąpienie utraty wartości przekazywanego składnika aktywów.
Każdorazowo na koniec okresu sprawozdawczego Grupa ocenia istnienie przesłanek, które wskazują, czy
wystąpiła utrata wartości inwestycji dokonanych w jednostkach stowarzyszonych. W przypadku istnienia takiej
przesłanki Grupa dokonuje oszacowania wartości odzyskiwalnej, tj. wartości użytkowej inwestycji lub wartości
godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży składnika aktywów, w zależności od tego, która z nich jest wyższa.
A w przypadku gdy wartość bilansowa składnika aktywów przewyższa jego wartość odzyskiwalną, Grupa ujmuje
w rachunku zysków i strat odpis z tytułu utraty wartości.
Połączenie jednostek nie pozostających pod wspólną kontrolą
Połączenie jednostek nie pozostających pod wspólną kontrolą, to połączenie odrębnych jednostek w jedną
jednostkę sprawozdawczą. Wynikiem połączenia jednostek gospodarczych jest objęcie kontroli przez
jednostkę dominującą nad jednostkami przejmowanymi. Połączenia jednostek gospodarczych, nie
pozostających pod wspólną kontrolą, rozlicza się metodą nabycia. Metoda nabycia postrzega połączenie
jednostek gospodarczych z perspektywy tej jednostki, którą identyfikuje się jako jednostkę przejmującą.
Jednostka przejmująca ujmuje przejęte aktywa, zobowiązania i wzięte na siebie zobowiązania warunkowe,
w tym te z nich, które nie były wcześniej ujęte przez jednostkę przejmowaną.
Zastosowanie metody nabycia polega na wykonaniu następujących czynności:
•

identyfikacji jednostki przejmującej,

•

ustaleniu kosztu połączenia jednostek gospodarczych,

•

przypisaniu na dzień przejścia kosztu połączenia jednostek gospodarczych przejmowanym aktywom oraz
zobowiązaniom i zobowiązaniom warunkowym.

Jednostka przejmująca ustala koszt połączenia jednostek gospodarczych w kwocie równej wartości godziwej, na
dzień wymiany aktywów wydanych, zobowiązań zaciągniętych lub wziętych na siebie oraz instrumentów
kapitałowych wyemitowanych przez jednostkę przejmującą w zamian za kontrolę nad jednostką przejmowaną.
Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej
Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu
kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.
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Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są
przeliczane 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

31.03.2013

31.12.2012

1 EUR

4,1774

4,0882

1 USD

3,2590

3,0996

1 CHF

3,4323

3,3868

1 GBP

4,9528

5,0119

100 JPY

3,4646

3,6005

4. ISTOTNE WARTOŚCI OPARTE NA PROFESJONALNYM OSĄDZIE I SZACUNKACH
Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania przez Grupę pewnych
szacunków oraz przyjęcia pewnych założeń, które mają wpływ na kwoty prezentowane w sprawozdaniu
finansowym. Szacunki i założenia, które podlegają ciągłej ocenie przez kierownictwo Grupy, oparte są
o doświadczenia historyczne i inne czynniki, w tym oczekiwania co do przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji
wydają się uzasadnione. Mimo że szacunki te opierają się na najlepszej wiedzy dotyczącej warunków bieżących
i działań, które Grupa podejmuje, rzeczywiste rezultaty mogą się od tych szacunków różnić. Szacunki
dokonywane na koniec każdego okresu sprawozdawczego odzwierciedlają warunki, które istniały na te daty
(np. kurs walutowy, stopy procentowe, ceny rynkowe).
W okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2013 roku i okresach porównywalnych Grupa nie zmieniała
wielkości szacunkowych, które mogłyby mieć znaczący wpływ na okres bieżący lub na okresy przyszłe.

5. KOREKTY BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW
W okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2013 roku Grupa nie dokonała żadnych korekt błędów
poprzednich okresów.
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6. PRZYCHODY I KOSZTY Z TYTUŁU ODSETEK

Przychody z tytułu odsetek

Z tytułu depozytów w innych bankach
Z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom
Z tytułu instrumentów finansow ych dostępnych do sprzedaży
Z tytułu pochodnych instrumentów finansow ych
Z tytułu leasingu finansow ego
Z tytułu rezerw y obow iązkow ej
Razem

Koszty z tytułu odsetek

01.01.201331.03.2013

01.01.201231.03.2012

(niezbadane)

(przekształcone
niezbadane)

tys. zł

tys. zł

10 574

8 175

706 100

693 489

73 049

87 613

158 799

213 653

40 227

33 474

16 099

17 694

1 004 848

1 054 098

01.01.201331.03.2013

01.01.201231.03.2012

(niezbadane)

(przekształcone
niezbadane)

tys. zł

tys. zł

Z tytułu depozytów banków i instytucji finansow ych

6 022

6 604

630 914

656 666

Z tytułu pochodnych instrumentów finansow ych

39 829

53 179

Z tytułu emisji dłużnych papierów w artościow ych

37 596

18 211

Z tytułu zobow iązań w obec klientów

Pozostałe koszty z tytułu odsetek

1 985

1 224

Razem

716 346

735 884

Wynik z tytułu odsetek

288 502

318 214

7. PRZYCHODY I KOSZTY Z TYTUŁU PROWIZJI I OPŁAT

Przychody z tytułu prow izji i opłat

01.01.201331.03.2013

01.01.201231.03.2012

(niezbadane)

(przekształcone
niezbadane)

tys. zł

tys. zł

Z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek oraz leasingu

21 325

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

12 611

9 917

8 515

6 156

Z tytułu produktów inw estycyjnych i depozytow ych

38 854

156 867

Z tytułu ubezpieczeń

89 417

89 107

Z tytułu sprzedaży jednostek uczestnictw a TFI i zarządzania aktyw ami

12 652

10 182

Z tytułu działalności maklerskiej

6 144

7 404

Pozostałe przychody z tytułu prow izji i opłat

2 118

2 944

191 636

305 047

Z tytułu kart płatniczych i kredytow ych

Razem

22 470
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Koszty z tytułu prow izji i opłat

01.01.201331.03.2013

01.01.201231.03.2012

(niezbadane)

(przekształcone
niezbadane)

tys. zł

tys. zł

Z tytułu kredytów i pożyczek

3 022

Z tytułu kart płatniczych i kredytow ych

7 074

6 766

4 898

Z tytułu produktów inw estycyjnych i depozytow ych

21 213

45 269

Z tytułu ubezpieczeń

15 429

13 109

2 533

1 685

94

3 205

Z tytułu sprzedaży jednostek uczestnictw a TFI i zarządzania aktyw ami
Z tytułu działalności maklerskiej
Pozostałe koszty z tytułu prow izji i opłat

4 029

3 753

53 086

78 993

138 550

226 054

Razem
Wynik z tytułu prow izji

8. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE

Inne przychody operacyjne

01.01.201331.03.2013

01.01.201231.03.2012

(niezbadane)

(przekształcone
niezbadane)

tys. zł

tys. zł

Przychody z czynszów
Zysk z tytułu okazyjnego nabycia DKBP S.A.

7 786

5 047

31 199

-

Odzyskane koszty sądow e i w indykacji

4 941

4 225

Przychody ze sprzedaży produktów i usług, tow arów i materiałów

1 523

1 944

Przychody z działalności leasingow ej

6 426

5 082

Przychody z działalności maklerskiej

1 389

717

Pozostałe przychody
Razem

Inne koszty operacyjne

Koszty czynszów

9 152

4 963

62 416

21 978

01.01.201331.03.2013

01.01.201231.03.2012

(niezbadane)

(przekształcone
niezbadane)

tys. zł

tys. zł
7 283

5 245

Koszty sprzedanych produktów , tow arów i materiałów

1 669

1 925

Windykacja i monitoring należności, w tym koszty sądow e

7 639

9 193

Utw orzenie rezerw i odpisów z tytułu utraty w artości pozostałych aktyw ów

2 941

2 327

Pozostałe koszty

6 636

3 764

26 168

22 454

Razem
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9. OGÓLNE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

Ogólne koszty adm inistracyjne

01.01.201331.03.2013

01.01.201231.03.2012

(niezbadane)

(przekształcone
niezbadane)

tys. zł

tys. zł

Św iadczenia pracow nicze

89 442

91 260

Zużycie materiałów i energii

9 001

8 886

72 969

73 195

14 630

13 925

5 670

5 589

26 590

25 890

1 765

2 171

12 194

12 924

Usługi obce, w tym:
- marketing i reklama
- usługi IT
- w ynajem i dzierżaw a
- usługi ochrony i cash processingu
- usługi telekomunikacyjne i pocztow e
- usługi praw ne i doradcze
- inne usługi obce
Podatki i opłaty

1 380

2 050

10 740

10 646

3 288

3 126

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

14 068

12 200

Amortyzacja

17 199

15 557

Pozostałe koszty
Razem

2 287

2 381

208 254

206 605
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10. ODPISY AKTUALIZUJĄCE Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
Kredyty i pożyczki udzielone klientom

01.01.2013 - 31.03.2013
(niezbadane)

Wartość odpisów aktualizujących/ rezerw
na początek okresu

korporacyj ne

samochodow e

hipoteczne

detaliczne

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

245 881

Suma

Należności
od banków

tys. zł

tys. zł

695 658

1 845 801

1 329 385

4 116 725

Należności
z tyt. leasingu
finansow ego
tys. zł

Zobow iązania
pozabilansow e

Razem

tys. zł

tys. zł

-

81 590

1 714

4 200 029

Zmiana stanu rezerw netto ujęta w RZiS

14 399

39 686

79 355

57 352

190 792

-

6 949

(167)

197 574

Wykorzystanie - spisane

(1 075)

(1 030)

(225)

(828)

(3 158)

-

(249)

-

(3 407)

Inne zw iększenia

849

849

-

-

-

849

Inne zmniejszenia

(2 970)

(4 155)

(20 321)

(8 489)

(35 935)

-

-

-

(35 935)

(2 121)

(4 155)

(20 321)

(8 489)

(35 086)

-

-

-

(35 086)

257 084

730 159

1 904 610

1 377 420

4 269 273

-

88 290

1 547

4 359 110

Inne zw iększenia/zmniejszenia netto
Wartość odpisów aktualizujących/ rezerw
na koniec okresu

Wartość odpisów aktualizujących/ rezerw
na początek okresu
Zmiana stanu rezerw netto ujęta w RZiS
Wykorzystanie - spisane
Wykorzystanie - sprzedaż portfela

-

-

Kredyty i pożyczki udzielone klientom

01.01.2012 - 31.03.2012
(przekształcone
niezbadane)

-

korporacyj ne

samochodow e

hipoteczne

detaliczne

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

Suma

Należności
od banków

Należności
z tyt. leasingu
finansow ego

Zobow iązania
pozabilansow e

Razem

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

217 630

683 428

1 324 975

1 451 580

3 677 613

191

59 098

1 625

3 738 527

24 253

16 733

205 779

(6 252)

240 513

(190)

6 634

762

247 719

(58)

(6 620)

(4)

(9 614)

(16 296)

-

-

-

(16 296)

(18 700)

(42 503)

(25 130)

(182 864)

(269 197)

-

-

-

(269 197)

-

-

205

Inne zw iększenia

203

Inne zmniejszenia

(1 522)

(3 369)

(47 171)

(4 035)

(56 097)

-

-

(56 097)

(1 319)

(3 369)

(47 171)

(4 035)

(55 894)

2

-

-

(55 892)

221 806

647 669

1 458 449

1 248 815

3 576 739

3

65 732

2 387

3 644 861

Inne zw iększenia/zmniejszenia netto
Wartość odpisów aktualizujących/ rezerw
na koniec okresu

-

-

-

2

203
-
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11. PODATEK DOCHODOWY
Obciążenie podatkowe
Bieżący podatek dochodowy od osób prawnych obliczany jest zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi.
Podstawę obliczeń stanowi wynik bilansowy brutto skorygowany o koszty nie stanowiące kosztów uzyskania
przychodów, dochody nie podlegające opodatkowaniu oraz inne przychody i koszty zmieniające podstawę
opodatkowania określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych wraz
z późniejszymi zmianami.
Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, podatek odroczony jest obliczany metodą zobowiązań bilansowych
w stosunku do różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów
i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. Efektywna stawka podatkowa
Grupy za okres 3 miesięcy 2013 roku wyniosła 25,21%. Na tak wysoki poziom wpłynął przede wszystkim podatek
od wyniku z rozliczenia transakcji przeniesienia akcji Open Finance S.A. i nabycia akcji Dexia Kommunalkredit
Bank Polska S.A., który został obliczony na podstawie zysku brutto ujętego w jednostkowym wyniku finansowym
Banku. W okresie 3 miesięcy 2013 roku Grupa rozliczyła w podatku bieżącym 28 608 tys. zł. straty z lat
ubiegłych.
Główne składniki obciążenia podatkowego za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013 i 2012 roku
przedstawiają się następująco:
01.01.201331.03.2013

01.01.201231.03.2012

(niezbadane)

(niezbadane)

tys. zł

tys. zł

Skonsolidow any rachunek zysków i strat
Bieżący podatek dochodowy

14 151

42 927

Bieżące obciążenie podatkow e

12 565

41 943

1 586

984

6 284

(1 801)

(22 324)

(1 801)

Korekty dotyczące bieżącego podatku z lat ubiegłych
Odroczony podatek dochodowy
Zw iązany z pow staniem i odw róceniem się różnic przejściow ych
Strata podatkow a z lat ubiegłych

28 608

-

Obciążenie podatkow e w skonsolidow anym rachunku zysków i strat

20 435

41 126

Skonsolidow ane spraw ozdanie z całkow itych dochodów
Bieżący podatek dochodowy
Odroczony podatek dochodowy
Zw iązany z pow staniem i odw róceniem się różnic przejściow ych, w tym:
zw iązany z instrumentami finansow ymi dostępnymi do sprzedaży

-

-

(3 028)

(27 565)

(3 028)

(27 565)

(4 850)

1 834

1 822

(29 399)

Obciążenie podatkow e w skonsolidow anym spraw ozdaniu
z całkow itych dochodów

(3 028)

(27 565)

Razem podstaw ow e składniki obciążenia podatkow ego

17 407

13 561

zw iązany z efektem rachunkow ości zabezpieczeń przepływ ów pieniężnych
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Odroczony podatek dochodowy
31.03.2013

31.12.2012

(niezbadane)

tys. zł
Aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego
Rezerw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego
Aktyw a netto z tytułu odroczonego podatku dochodow ego

tys. zł

796 335

791 207

(290 234)

(281 851)

506 177

509 356

Rezerw a netto z tytułu odroczonego podatku dochodow ego

76

-

12. ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ
Podstawowy zysk przypadający na jedną akcję
Podstawowy zysk przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres
przypadającego na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych
akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu.

Podstaw ow y zysk na akcję
Zysk za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w tys. zł)
Średnia w ażona liczba akcji zw ykłych

01.01.201331.03.2013

01.01.201231.03.2012

(niezbadane)

(przekształcone
niezbadane)

60 436

156 460

2 650 143 319

2 221 720 457

0,02

0,07

Podstaw ow y zysk przypadający na jedną akcję (w zł)

Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję
Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres
przypadającego na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych
akcji zwykłych występujących w ciągu okresu skorygowaną o średnią ważoną akcji zwykłych, które zostałyby
wyemitowane na konwersji wszystkich rozwadniających potencjalnych instrumentów kapitałowych w akcje
zwykłe.
W I kwartale 2013 ani 2012 roku Getin Noble Bank S.A. (do momentu połączenia Get Bank S.A.) nie emitował
obligacji zamiennych na akcje ani opcji na akcje. Wartość rozwodnionego zysku przypadającego na jedną akcję
jest równa wartości podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję.

13. KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM
31.03.2013

31.12.2012

(niezbadane)

tys. zł
47 132 303

tys. zł
45 895 802

Skupione w ierzytelności

388 574

423 695

Należności z tytułu kart płatniczych i kredytow ych

184 464

190 648

Kredyty i pożyczki

Zrealizow ane gw arancje i poręczenia

81

81

Razem

47 705 422

46 510 226

Odpisy aktualizujące w artość należności

(4 269 274)

(4 116 725)

Razem netto

43 436 148

42 393 501
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31.03.2013
(niezbadane)

kredyty korporacyjne
kredyty samochodow e

Wartość brutto Wartość brutto
bez utraty
z utratą
w artości
w artości
tys. zł
3 252 650

Odpisy na
Odpisy na
Razem w artość
kredyty i
kredyty i
netto
pożyczki bez
pożyczki z
utraty w artości utratą w artości
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
348 022
(33 189)
(223 895)
3 343 588

3 152 649

945 470

(35 520)

(694 639)

3 367 960

kredyty hipoteczne

32 035 607

3 411 233

(283 224)

(1 621 386)

33 542 230

kredyty detaliczne

2 806 871

1 752 919

(48 443)

(1 328 977)

3 182 370

41 247 777

6 457 644

(400 376)

(3 868 897)

43 436 148

Razem

31.12.2012

kredyty korporacyjne
kredyty samochodow e
kredyty hipoteczne
kredyty detaliczne
Razem

Wartość brutto Wartość brutto
bez utraty
z utratą
w artości
w artości
tys. zł
2 749 502

Odpisy na
Odpisy na
Razem w artość
kredyty i
kredyty i
netto
pożyczki bez
pożyczki z
utraty w artości utratą w artości
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
334 249
(31 799)
(214 082)
2 837 870

3 194 431

913 895

(35 738)

(659 920)

3 412 668

31 576 504

3 326 291

(281 509)

(1 564 292)

33 056 994

2 695 924

1 719 430

(49 193)

(1 280 192)

3 085 969

40 216 361

6 293 865

(398 239)

(3 718 486)

42 393 501

14. INWESTYCJE W JEDNOSTKACH STOWARZYSZONYCH
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 2013 roku prezentuje poniższa tabela:
31.03.2013
Nazw a jednostki

31.12.2012

(niezbadane)

tys. zł

tys. zł

Open Finance S.A.

338 895

386 075

Razem

338 895

386 075

Zm iana stanu inw estycji w podm ioty stow arzyszone

Stan na początek okresu
Nabycie/(zbycie) udziałów
Udział w zysku/(stracie)
Stan na koniec okresu

01.01.201331.03.2013

01.01.201231.03.2012

(niezbadane)

(niezbadane)

tys. zł
386 075

tys. zł
426 384

(53 107)

(93 587)

5 927

15 063

338 895

347 860

Skrócone informacje dotyczące jednostki stowarzyszonej według stanu na dzień 31 marca 2013 roku i za okres
3 miesięcy zakończony 31 marca 2013 roku zostały przedstawione poniżej:

Nazw a jednostki
Open Finance S.A.

Wartość
aktyw ów
tys. zł
593 014

Wartość
zobow iązań
tys . zł
218 755

Wartość
przychodów
tys. zł
104 675

Zysk
netto
tys. zł
12 134

% udziałów

42,23%

Wartość godziwa inwestycji w spółkę Open Finance S.A., dla której istnieją opublikowane notowania rynkowe
na dzień 31 marca 2013 roku wynosiła 284 082 tys. zł.
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15. ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW
31.03.2013

31.12.2012

(niezbadane)

tys. zł
Zobow iązania w obec podm iotów gospodarczych

tys. zł

9 128 704

Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N
Depozyty terminow e
Zobow iązania w obec jednostek budżetow ych
Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N
Depozyty terminow e
Zobow iązania w obec ludności
Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N
Depozyty terminow e
Razem

9 369 265

830 742

873 377

8 297 962

8 495 888

2 297 615

1 915 527

945 491

1 129 977

1 352 124

785 550

38 456 281

38 900 579

3 602 844

2 687 010

34 853 437

36 213 569

49 882 600

50 185 371

31.03.2013

Struktura zobow iązań w g okresu
od dnia bilansow ego do term inu spłaty

31.12.2012

(niezbadane)

tys. zł

Rachunki bieżące i depozyty O/N
Zobow iązania terminow e o okresie spłaty:

tys. zł

5 379 077

4 690 364

44 503 523

45 495 007

do 1 miesiąca

10 416 125

9 992 513

od 1 miesiąca do 3 miesięcy

14 835 948

16 816 408

pow yżej 3 miesięcy do 6 miesięcy

7 668 158

9 073 786

pow yżej 6 miesięcy do 1 roku

5 893 951

5 097 190

od 1 roku do 5 lat

3 913 700

2 812 884

pow yżej 5 lat
Razem

1 775 641

1 702 226

49 882 600

50 185 371

16. REZERWY
Rezerw a na
restrukturyzacj ę

Rezerw a
na spraw y
sporne

Rezerw a na
św iadczenia
emerytalne
i podobne

Rezerw a na
udzielone
zobow iązania
i gw arancj e

Razem

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

(niezbadane)

Stan rezerw na 01.01.2013
Utw orzenie
Wykorzystanie
Rozw iązanie
Nabycie jednostki zależnej
Stan rezerw na 31.03.2013

2 355

4 235

12 356

1 714

20 660

-

-

2 682

662

3 344

(1)

(646)

-

-

(266)

(829)

(338)
-

-

2 017

4 234

160
14 286

1 547

(985)
(1 095)
160
22 084

Zgodnie z MSR 37 Bank ujmuje w bilansie rezerwę na przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją.
Rezerwa utworzona została w 2011 roku w związku z nabyciem Get Banku S.A. przez Getin Holding S.A.,
w oparciu o plan restrukturyzacji zatrudnienia, sieci placówek, oferty produktowej, umów z dostawcami, jak
i składników majątku trwałego. Na dzień 31 marca 2013 roku pozostała do wykorzystania rezerwa
restrukturyzacyjna związana jest z restrukturyzacją zatrudnienia oraz umów z dostawcami.
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Rezerw a na
restrukturyzacj ę

Rezerw a
na spraw y
sporne

Rezerw a na
św iadczenia
emerytalne
i podobne

Rezerw a na
udzielone
zobow iązania
i gw arancj e

Razem

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

(niezbadane)

Stan rezerw na 01.01.2012

23 695

Utw orzenie

-

Wykorzystanie

(3 929)

Rozw iązanie

-

Inne zw iększenia/zmniejszenia
Stan rezerw na 31.03.2012

4 242

9 887

1 625

39 449

-

1 992

1 732

-

(417)

-

(4 346)

-

(167)

(969)

(1 136)

-

-

19 766

4 242

(91)
11 204

3 724

2 388

(91)
37 600

17. RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ
W Grupie rachunkowość zabezpieczeń stosuje tylko Getin Noble Bank S.A., który dokonuje zabezpieczenia
zmienności przepływów pieniężnych dla portfela kredytów hipotecznych indeksowanych do waluty CHF i EUR
wydzielonym portfelem jednoznacznie określonych transakcji zabezpieczających CIRS float-to-fixed CHF/PLN
i EUR/PLN oraz zabezpieczenia zmienności przepływów pieniężnych dla portfela depozytów w PLN wydzielonym
z rzeczywistych transakcji CIRS portfelem jednoznacznie określonych transakcji zabezpieczających IRS fixed-tofloat. 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 2013 roku wynosi -124 290 tys. zł. Przepływy pieniężne z tytułu pozycji zabezpieczanej będą
realizowane w okresie od 2 kwietnia 2013 roku do 19 marca 2018 roku tj. do daty zapadalności najdłuższej
transakcji CIRS.
Poniżej przedstawiono zapadalność transakcji zabezpieczających CIRS (w wartości nominalnej) według stanu na
dzień 31 marca 2013 roku i 31 grudnia 2012 roku:
Do 1 m-ca

Pow yżej
1 m-ca
do 3 m-cy

Pow yżej
3 m-cy
do 1 roku

tys. zł

tys. zł

tys. zł

31.03.2013
(niezbadane)

Pow yżej
1 roku
do 5 lat
tys. zł

Razem

tys. zł

Należności

-

888 922

2 708 140

10 517 725

14 114 787

Zobow iązania

-

926 721

2 814 244

10 969 130

14 710 095

Do 1 m-ca

Pow yżej
1 m-ca
do 3 m-cy

Pow yżej
3 m-cy
do 1 roku

Pow yżej
1 roku
do 5 lat

tys. zł

tys. zł

31.12.2012

Razem

tys. zł

tys. zł

Należności

-

962 100

3 817 662

9 433 100

14 212 862

tys. zł

Zobow iązania

-

982 172

3 920 670

9 772 120

14 674 962
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Poniższa tabela prezentuje wartość godziwą instrumentów zabezpieczających w rachunkowości zabezpieczeń
przepływów pieniężnych według stanu na dzień 31 marca 2013 roku i 31 grudnia 2012 roku:
31.03.2013

31.12.2012

(niezbadane)

tys. zł
CIRS - w ycena dodatnia
CIRS - w ycena ujemna

tys. zł

38 935

108 523

(670 782)

(637 785)

Jako wartość godziwą instrumentu zabezpieczającego podano wartość wyceny bilansowej.
Zmiana wartości godziwej zabezpieczeń przepływów pieniężnych odnoszona na kapitał własny została
przedstawiona poniżej:

Całkow ite dochody z tytułu
zabezpieczenia przepływ ów pieniężnych

Skum ulow ane całkow ite dochody na początek okresu (brutto)
Zyski/(straty) na instrumencie zabezpieczającym
Kw ota przeniesiona w okresie z całkow itych dochodów do rachunku zysków
i strat, w tym:
przychody odsetkow e
zyski/(straty) z tytułu różnic kursow ych
Skum ulow ane całkow ite dochody na koniec okresu (brutto)
Efekt podatkow y
Skum ulow ane całkow ite dochody na koniec okresu (netto)
Nieefektyw na część zabezpieczenia przepływ ów pieniężnych
rozpoznana w rachunku zysków i strat
Wpływ w okresie na całkow ite dochody (brutto)
Podatek odroczony z tytułu zabezpieczenia przepływ ów pieniężnych
Wpływ w okresie na całkow ite dochody (netto)

01.01.201331.03.2013

01.01.201231.03.2012

(niezbadane)

(przekształcone
niezbadane)

tys. zł

tys. zł

(163 036)

38 602

(73 086)

832 528

82 678

(987 259)

(104 246)

(147 159)

186 924

(840 100)

(153 444)

(116 129)

29 154

22 065

(124 290)

(94 064)

(3 509)

19 902

9 592

(154 731)

(1 822)

29 399

7 770

(125 332)

18. SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI
W działalności Grupy nie występują istotne zjawiska podlegające wahaniom sezonowym lub mające charakter
cykliczny, zatem przedstawione wyniki Grupy nie odnotowują istotnych wahań w trakcie roku.

19. EMISJE, WYKUPY I SPŁATY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku miały miejsce następujące emisje i wykupy obligacji
przez Getin Noble Bank S.A.:
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Data
em isji

Data
w ykupu

Obligacje Getin Noble Bank Transza PP2-VII

2013-02-28

2020-02-28

Obligacje Getin Noble Bank Transza PP2-VIII

2013-03-28

2020-03-30

Rodzaje w yem itow anych papierów

Razem obligacje podporządkow ane

Liczba
papierów
75 000

Wartość
nom inalna
tys. zł
75 000

69 356

69 356

144 356

144 356

Obligacje Getin Noble Bank Transza 01/2013

2013-01-18

2013-04-18

500

50 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 02/2013

2013-01-29

2013-04-30

450

45 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 03/2013

2013-02-04

2013-05-08

750

75 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 04/2013

2013-02-12

2013-05-14

1 290

129 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 05/2013

2013-02-20

2013-05-22

750

75 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 06/2013

2013-02-20

2013-05-22

900

90 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 07/2013

2013-03-05

2013-06-05

750

75 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 08/2013

2013-03-05

2013-06-05

350

35 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 09/2013

2013-03-15

2013-06-14

750

75 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 10/2013

2013-03-26

2013-06-26

150

15 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 11/2013

2013-03-28

2016-03-29

30

15 000

Razem pozostałe obligacje
Razem obligacje

6 670

679 000

151 026

823 356

Data
em isji

Data
w ykupu

Obligacje Getin Noble Bank Transza 07/2012

2012-03-16

2013-03-15

Obligacje Getin Noble Bank Transza 20/2012

2012-10-18

2013-01-18

400

40 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 21/2012

2012-11-20

2013-02-20

1 000

100 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 22/2013

2012-11-22

2013-02-20

800

80 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 23/2013

2012-12-04

2013-03-05

950

95 000

Obligacje Getin Noble Bank Transza 24/2013

2012-12-14

2013-03-15

500

50 000

3 850

385 000

Rodzaje w ykupionych papierów

Razem obligacje

Liczba
papierów
200

Wartość
nom inalna
tys. zł
20 000

W dniu 26 marca 2013 roku Rada Nadzorcza Getin Noble Banku S.A. zatwierdziła uchwalony przez Zarząd
Banku nowy Publiczny Program Emisji Obligacji ("Program"). Obligacje w ramach Programu emitowane będą
w wielu seriach do maksymalnej kwoty 750 mln zł, a wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1 tys. zł.
Obligacje emitowane w ramach Programu będą zdematerializowanymi papierami wartościowymi na okaziciela.
Obligacje będą oprocentowane i zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst
organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
W I kwartale 2013 roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na zaliczenie do funduszy własnych
środków pieniężnych pozyskanych przez Getin Noble Bank S.A. z tytułu emisji obligacji serii PP2-V i PP2-VII
wyemitowanych w dniu 21 grudnia 2012 roku i 28 lutego 2013 roku.

20. DYWIDENDY WYPŁACONE I ZAPROPONOWANE DO WYPŁATY
W okresie sprawozdawczym jednostka dominująca nie wypłaciła ani nie zaproponowała do wypłaty dywidendy.
Na moment sporządzania niniejszego sprawozdania Zarząd Banku nie rekomenduje wypłaty dywidendy z zysku
wypracowanego w 2012 roku. Równocześnie Zarząd Banku informuje o uzyskaniu od Rady Nadzorczej Banku
rekomendacji w zakresie pozytywnego zaopiniowania przez Zarząd Banku wypłaty dywidendy za rok 2012
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w przypadku, gdy współczynnik wypłacalności po dwóch kwartałach 2013 roku będzie utrzymywał się na
poziomie powyżej 12% i w wyniku wypłaty dywidendy nie spadnie poniżej 12%.

21. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE
Bank posiada zobowiązania do udzielenia kredytów. Na zobowiązania te składają się zatwierdzone a nie
uruchomione w pełni kredyty, niewykorzystane limity na kartach kredytowych oraz limity zadłużenia w rachunku
bieżącym. Bank wystawia gwarancje i akredytywy, które stanowią zabezpieczenie wywiązania się klientów Banku
ze swoich zobowiązań wobec podmiotów trzecich. Z tytułu udzielonych zobowiązań warunkowych Bank pobiera
prowizje, które są rozliczane zgodnie z charakterystyką danego instrumentu.
Na zobowiązania warunkowe dotyczące finansowania obarczone ryzykiem wystąpienia straty z tytułu utraty
wartości aktywów tworzone są rezerwy. Jeśli na dzień bilansowy w odniesieniu do zobowiązań warunkowych
istnieją obiektywne dowody utraty wartości aktywów, Bank tworzy rezerwę równą różnicy pomiędzy statystycznie
oszacowaną

częścią

zaangażowania

pozabilansowego

(ekwiwalent

bilansowy

bieżących

pozycji

pozabilansowych) i wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych. Wobec pozabilansowej
formy zobowiązania warunkowego wartość wyliczonej rezerwy nie obniża wartości bilansowej aktywów i jest
ujmowana w bilansie Banku w pozycji „Rezerwy” oraz w rachunku zysków i strat.
31.03.2013

31.12.2012

(niezbadane)

Zobow iązania w arunkow e udzielone
finansow e
gw arancyjne
Zobow iązania w arunkow e otrzym ane
finansow e
gw arancyjne

tys. zł
3 854 330

tys. zł
3 638 589

3 756 567

3 366 992

97 763

271 597

312 597

360 790

12 013

102 205

300 584

258 585

Zobow iązania zw iązane z realizacją operacji kupna/sprzedaży

42 547 122

39 689 690

Pozostałe pozycje pozabilansow e

18 070 039

16 982 026

Razem

64 784 088

60 671 095

31.03.2013

31.12.2012

(niezbadane)

tys. zł

tys. zł

Udzielone zobow iązania finansow e

3 756 567

3 366 992

na rzecz podmiotów finansow ych

1 669 095

1 261 078

na rzecz podmiotów niefinansow ych

1 785 229

1 829 919

302 243

275 995

na rzecz budżetu
Udzielone zobow iązania gw arancyjne

97 763

271 597

na rzecz podmiotów finansow ych

10 742

1 320

na rzecz podmiotów niefinansow ych

69 995

35 543

na rzecz budżetu

17 026

234 734

22. WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI
Na dzień 31 marca 2013 roku oraz 31 grudnia 2012 roku kalkulacji współczynnika wypłacalności i funduszy
własnych stanowiących podstawę wyliczenia współczynnika, dokonano w oparciu o następujące przepisy:
•

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

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.
31.03.2013

31.12.2012

(niezbadane)

tys. zł
4 526 977

tys. zł
4 384 654

Kapitał podstaw ow y

2 650 143

2 650 143

Kapitał zapasow y

2 090 186

2 090 186

Fundusze podstaw ow e (Tier 1)

Niepodzielony w ynik z lat ubiegłych

53 809

-

Pozostałe kapitały rezerw ow e

37 493

37 493

Kapitały akcjonariuszy niekontrolujących
Wynik bieżącego okresu w części zw eryf ikow anej przez biegłego rew identa

3 159
-

2 978
238 859

Pom niejszenia:

(307 813)

(635 005)

Wartości niematerialne

(128 974)

(124 426)

Niezrealizow ane straty na instrumentach f inansow ych dostępnych do sprzedaży
Niepodzielony w ynik z lat ubiegłych
Zaangażow anie kapitałow e w jednostki f inansow e
Fundusze uzupełniające (Tier 2)
Zobow iązania podporządkow ane zaliczone do funduszy uzupełniających
Niezrealizow ane zyski na instrumentach f inansow ych dostępnych do sprzedaży

(9 392)
-

(205)
(317 337)

(169 447)

(193 037)

1 132 154

1 005 718

1 301 177

1 186 981

425

11 775

Pom niejszenia:

(169 448)

(193 038)

Zaangażow anie kapitałow e w jednostki f inansow e

(169 448)

(193 038)

Kapitał krótkoterm inow y (Tier 3)
RAZEM FUNDUSZE WŁASNE

6 923

6 129

5 666 054

5 396 501

3 322 973

3 263 310

Wym ogi kapitałow e
Ryzyko kredytow e
Ryzyko kredytow e kontrahenta
Ryzyko operacyjne
Ryzyko ogólne stóp procentow ych
Pozostałe ryzyka
CAŁKOWITY WYMÓG KAPITAŁOWY
WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI

2 519

1 326

275 860

258 329

774

326

19 365

4 477

3 621 491

3 527 768

12,52%

12,24%

Ryzyko koncentracji oraz wymóg kapitałowy wyliczany na pokrycie tego ryzyka kalkulowane są w oparciu
o zapisy wyżej wymienionych uchwał. Zarówno na dzień 31 marca 2013 roku oraz 31 grudnia 2012 roku
w portfelu Grupy nie było należności, które kwalifikowałyby się jako należności przekraczające limity koncentracji,
w związku z tym ryzyko koncentracji oceniane jest przez Grupę jako nieistotne.
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23. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI
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 GNB Auto Plan sp. z o.o. Aktywa segmentu obejmują aktywa Getin
Noble Banku S.A., BPI Banku Polskich Inwestycji S.A., Grupy Getin Leasing S.A. oraz Noble
Concierge sp. z o.o. i GNB Auto Plan sp. z o.o.

•

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 oraz
świadczenie usług wynajmu oraz zarządzania nieruchomościami.
Przychody segmentu obejmują przychody rozpoznane przez Noble Funds TFI S.A. i Sax Development
sp. z o.o. Aktywa segmentu obejmują aktywa wykazywane przez Noble Funds TFI S.A. i Sax
Development sp. z o.o.

Żaden z segmentów operacyjnych Grupy nie został połączony z innym segmentem w celu stworzenia
powyższych sprawozdawczych segmentów operacyjnych.
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Zarząd monitoruje oddzielnie wyniki operacyjne segmentów w celu podejmowania decyzji dotyczących alokacji
zasobów, oceny skutków tej alokacji oraz wyników działalności. Podstawą oceny wyników działalności jest zysk
lub strata brutto. Podatek dochodowy jest monitorowany na poziomie poszczególnych spółek Grupy.
Ceny transakcyjne stosowane przy transakcjach pomiędzy segmentami operacyjnymi są ustalane na zasadach
rynkowych podobnie jak przy transakcjach ze stronami niepowiązanymi.

01.01.2013 - 31.03.2013
(niezbadane)

Bankow ość 1) Pośrednictw o Zarządzanie
finansow e
aktyw ami i
funduszami
tys. zł
tys. zł
tys. zł

Korekty

Razem

tys. zł

tys. zł

Przychody
- zewnętrzne

1 266 239

8 703

12 846

(26 718)

- wewnętrzne

74 581

4 229

456

(79 266)

1 340 820

12 932

13 302

Przychody segm entu ogółem

(105 984) 2)

1 261 070
1 261 070

Zysk brutto
- zewnętrzne

94 494

30 176

6 798

(50 416)

- wewnętrzne

332

(9 455)

(1 123)

10 246

94 826

20 721

5 675

62 355 031

316 652

Zysk / (strata) segm entu
Aktyw a segm entu na dzień 31.03.2013

1)

81 052
-

(40 170) 3)

81 052

144 010 (3 005 712) 4)

59 809 981

Przychody w segmencie Bankowości zawierają przychody z tytułu odsetek w wysokości 1 070 722 tys. zł,
a w zysku brutto ujęte są dodatkowo koszty z tytułu odsetek w wysokości 787 766 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.

01.01.2012 - 31.03.2012
(przekształcone
niezbadane)

Bankow ość 1) Pośrednictw o
finansow e
tys. zł

tys. zł

Zarządzanie
aktyw ami i
funduszami
tys. zł

Korekty

Razem

tys. zł

tys. zł

Przychody
- zewnętrzne
- wewnętrzne

1 438 025

28 372

10 352

23 803
(47 183)

36 760

10 032

391

1 474 785

38 404

10 743

- zewnętrzne

163 513

13 026

6 044

26 314

- wewnętrzne

5 545

9 718

(682)

(14 581)

Przychody segm entu ogółem

(23 380) 2)

1 500 552
1 500 552

Zysk brutto

Zysk / (strata) segm entu
Aktyw a segm entu na dzień 31.12.2012

1)

169 058

22 744

61 238 562

255 316

208 897
-

11 733 3)

208 897

164 508 (2 863 943) 4)

58 794 443

5 362

Przychody w segmencie Bankowości zawierają przychody z tytułu odsetek w wysokości 1 075 785 tys. zł,
a w zysku brutto ujęte są dodatkowo koszty z tytułu odsetek w wysokości 767 249 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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24. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
Przez podmioty powiązane Grupa Getin Noble Bank S.A. rozumie spółki stowarzyszone Grupy i ich jednostki
podporządkowane oraz jednostki powiązane przez podmiot dominujący – dr Leszka Czarneckiego.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe Getin Noble Banku S.A. oraz
sprawozdania finansowe jednostek zależnych wymienionych w nocie II 1.2. Transakcje zawierane przez jednostki
wchodzące w skład Grupy w okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2013 i 2012 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 Grupie funkcjonują programy motywacyjne dla kadry Banku oraz jego spółek zależnych, których szczegółowe
warunki zostały opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Getin Noble
Banku S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku.
Z tytułu wyceny opcji kupna oraz opcji sprzedaży akcji Noble Securities S.A. na dzień 31 marca 2013 roku Grupa
ujęła zobowiązanie w wysokości 1 099 tys. zł.
Z tytułu wyceny Programu Opcji Menedżerskich realizowanego przez Getin Noble Bank S.A. w okresie 3 miesięcy
zakończonym dnia 31 marca 2013 roku Grupa rozpoznała kwotę 241 tys. zł ujętą w kosztach wynagrodzeń oraz
w zobowiązaniach.

25. ZDARZENIA NASTĘPUJĄCE PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
Po dniu 31 marca 2013 roku nie wystąpiły zdarzenia nieujęte w niniejszym sprawozdaniu, a mogące w znaczący
sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A.
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Podpisy Członków Zarządu Getin Noble Banku S.A.:

Krzysztof Rosiński

- Prezes Zarządu

………………………………

Karol Karolkiewicz

- Członek Zarządu

………………………………

Maurycy Kühn

- Członek Zarządu

………………………………

Krzysztof Spyra

- Członek Zarządu

………………………………

Radosław Stefurak

- Członek Zarządu

………………………………

Maciej Szczechura

- Członek Zarządu

………………………………

Grzegorz Tracz

- Członek Zarządu

………………………………

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Barbara Kruczyńska-Nurek

- Główny Księgowy Dyrektor Banku

………………………………

Warszawa, 9 maja 2013 roku
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GETIN NOBLE BANK S.A.
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013 roku
(dane w tys. zł)

III. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
1.

ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota

01.01.201331.03.2013

01.01.201231.03.2012

(niezbadane)

(przekształcone
niezbadane)

tys. zł

tys. zł

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
Przychody z tytułu odsetek

1 011 769

1 042 260

Koszty z tytułu odsetek

(732 161)

(739 092)

279 608

303 168

Wynik z tytułu odsetek

Przychody z tytułu prow izji i opłat

172 952

277 309

Koszty z tytułu prow izji i opłat

(49 044)

(69 419)

Wynik z tytułu prow izji i opłat

123 908

207 890

2

19 655

2 098

(22 856)

Wynik na pozostałych instrumentach finansow ych

52 862

69 042

Wynik z pozycji w ymiany

17 872

28 287

Inne przychody operacyjne

19 922

15 832

(23 850)

(19 018)

68 906

90 942

Ogólne koszty administracyjne

(189 980)

(192 309)

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

(190 606)

(241 217)

Wynik z działalności operacyjnej

91 836

168 474

Zysk brutto

91 836

168 474

(18 727)

(37 205)

73 109

131 269

Przychody z tytułu dyw idend
Wynik na instrumentach finansow ych w ycenianych do w artości godziw ej
przez w ynik finansow y

Inne koszty operacyjne
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto

Podatek dochodow y

Zysk netto

Szczegóły przekształceń danych za I kwartał 2012 roku zostały zaprezentowane w nocie IV 1.1. Zmiany stosowanych zasad
rachunkowości – dane porównywalne.

35
Noty do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 40 do 44 stanowią
jego integralną część.

GETIN NOBLE BANK S.A.
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013 roku
(dane w tys. zł)

2.

ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Nota

Zysk netto za okres
Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikow ane na zyski lub straty
Pozycje, które zostaną przeklasyfikow ane na zyski lub straty, w tym :

01.01.201331.03.2013

01.01.201231.03.2012

(niezbadane)

(przekształcone
niezbadane)

tys. zł

tys. zł

73 109
-

131 269
-

(12 913)

(117 575)

(25 534)

9 576

Efekt rachunkow ości zabezpieczeń przepływ ów pieniężnych

9 592

(154 731)

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

3 029

27 580

(12 913)

(117 575)

60 196

13 694

Wycena aktyw ów finansow ych dostępnych do sprzedaży

Inne całkow ite dochody netto
Całkow ite dochody za okres
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GETIN NOBLE BANK S.A.
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013 roku
(dane w tys. zł)

3.

ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
31.03.2013
Nota

31.12.2012

(niezbadane)

tys. zł

tys. zł

AKTYWA
Kasa, środki w Banku Centralnym

2 082 747

2 906 940

Należności od banków i instytucji finansow ych

2 505 694

1 966 330

Pochodne instrumenty finansow e

84 867

178 350

45 713 240

44 947 400

7 508 149

7 454 653

331 973

281 349

Wartości niematerialne

122 924

118 663

Rzeczow e aktyw a trw ałe

178 471

183 605

36 012

32 204

Kredyty i pożyczki udzielone klientom
Instrumenty finansow e dostępne do sprzedaży
Inw estycje w jednostkach zależnych i stow arzyszonych

Nieruchomości inw estycyjne
Aktyw a z tytułu podatku dochodow ego, w tym:

IV.2

391 062

405 785

należności z tytułu bieżącego podatku dochodow ego

1 937

2 547

aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego

389 125

403 238

615 503

708 380

Inne aktyw a
Aktyw a trw ałe sklasyfikow ane jako przeznaczone do sprzedaży

2 167

4 522

59 572 809

59 188 181

1 055 660

794 704

786 865

657 427

50 590 463

51 113 735

2 105 413

1 674 416

410 930

385 843

20 920

19 694

54 970 251

54 645 819

Kapitał podstaw ow y

2 650 143

2 650 143

Niepodzielony w ynik z lat ubiegłych

(193 518)

(504 475)

SUMA AKTYWÓW
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
Zobow iązania
Zobow iązania w obec banków i instytucji finansow ych
Pochodne instrumenty finansow e
Zobow iązania w obec klientów
Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów w artościow ych
Pozostałe zobow iązania
Rezerw y
Sum a zobow iązań
Kapitał w łasny

Zysk netto
Pozostałe kapitały
Kapitał w łasny ogółem
SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO

73 109

310 957

2 072 824

2 085 737

4 602 558

4 542 362

59 572 809

59 188 181
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4.

ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Kapitał
podstawowy

Niepodzielony
wynik z lat
ubiegłych

Zysk
netto

tys. zł

tys. zł

tys. zł

2 650 143

(193 518)

(niezbadane)

Na dzień 01.01.2013
Całkow ite dochody za okres
Na dzień 31.03.2013

2 650 143

Kapitał
podstawowy
(przekształcone
niezbadane)

tys. zł
103 060

Na dzień 01.01.2012
Rozliczenie połączenia banków
Całkow ite dochody za okres
Emisja akcji

2 287 083

-

Kapitał
zapasowy

tys. zł

73 109

(193 518)

Niepodzielony
wynik z lat
ubiegłych

73 109

Zysk
netto

2 161 631
2 161 631

Kapitał
zapasowy

Pozostałe kapitały
Kapitał z
Świadczenia
aktualizacji
w formie akcjiwyceny
składnik
kapitałowy
tys. zł
tys. zł

(120 768)

-

-

7 381

37 493

Pozostałe kapitały
Kapitał z
Świadczenia
aktualizacji
w formie akcjiwyceny
składnik
kapitałowy

tys. zł
3 743 341

tys. zł
26 189

(114 193)

-

(5 953 870)

-

-

(117 575)

tys. zł
16 373

Pozostałe
kapitały
rezerwowe

tys. zł
37 493

-

Kapitał
własny
ogółem

tys. zł

37 493

(12 913)

tys. zł
131 269

tys. zł

7 381

(133 681)

tys. zł
166 671
-

Pozostałe
kapitały
rezerwowe

-

4 542 362
60 196
4 602 558

Kapitał
własny
ogółem

tys. zł
4 093 127
(6 068 063)

-

-

13 694

-

-

3 783 317

-

-

-

6 070 400

-

-

(2 900)

Koszty emisji akcji

-

-

-

(2 900)

-

Sprzedaż akcji w łasnych

-

-

-

3 273

-

-

-

3 273

Wycena opcji menedżerskich

-

-

-

-

-

1 523

-

1 523

17 896

37 493

Na dzień 31.03.2012

2 390 143

52 478

131 269

1 573 161

(91 386)

4 111 054
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5.

ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
01.01.2013 31.03.2013

01.01.2012 31.03.2012

(niezbadane)

(przekształcone
niezbadane)

tys. zł

tys. zł

Przepływ y środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk netto

73 109

131 269

Korekty razem:

(1 306 715)

(1 215 430)

Amortyzacja

16 241

14 902

(Zyski)/straty z tytułu różnic kursow ych
(Zysk)/strata z działalności inw estycyjnej
Odsetki i dyw idendy
Zmiana stanu należności od banków i instytucji finansow ych

302

72 269

32 290

(14 111)

(361 474)

832 474

Zmiana stanu aktyw ów finansow ych przeznaczonych do obrotu

-

Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansow ych (aktyw o)

98 261

Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom

-

(149 407)

8 045
(288 059)

(765 840)

171 506

Zmiana stanu instrumentów finansow ych dostępnych do sprzedaży

(74 179)

(2 930 830)

Zmiana stanu aktyw ów z tytułu odroczonego podatku dochodow ego

14 113

(21 536)

92 877

(264 445)

Zmiana stanu innych aktyw ów
Zmiana stanu zobow iązań w obec banków i instytucji finansow ych

156 663

107 977

Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansow ych (zobow iązanie)

132 430

(442 991)

(523 272)

1 501 224

(7 359)

(41 426)

1 226

(1 552)

25 087

53 662

Zmiana stanu zobow iązań w obec klientów
Zmiana stanu zobow iązań z tytułu emisji dłużnych papierów w artościow ych
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu pozostałych zobow iązań
Pozostałe korekty

4 716

1 741

Zapłacony podatek dochodow y

(976)

(5 441)

Bieżący podatek dochodow y
Środki pieniężne netto w ykorzystane w działalności operacyjnej

1 586

31 161

(1 233 606)

(1 084 161)

108

416

Przepływ y środków pieniężnych z działalności inw estycyjnej
Zbycie w artości niematerialnych oraz rzeczow ych aktyw ów trw ałych
Zbycie udziałów w jednostkach zależnych/stow arzyszonych

155 614

961

2

19 655

Nabycie w artości niematerialnych oraz rzeczow ych aktyw ów trw ałych

(21 392)

(19 671)

Nabycie udziałów w jednostce zależnej

(57 084)

Dyw idendy otrzymane

Środki pieniężne netto z działalności inw estycyjnej

-

77 248

1 361

Emisja dłużnych papierów w artościow ych

823 356

766 641

Wpływ y z tytułu zaciągniętych kredytów

103 991

Przepływ y środków pieniężnych z działalności finansow ej

Sprzedaż/(w ykup) akcji w łasnych
Zapłacone odsetki
Wykup w yemitow anych dłużnych papierów w artościow ych
Środki pieniężne netto z działalności finansow ej
Zw iększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekw iw alentów

-

3 273

(32 292)

(5 544)

(385 000)

(213 000)

510 055

551 370

(646 303)

(531 430)

Środki pieniężne i ich ekw iw alenty na początek okresu

3 878 637

3 149 571

Środki pieniężne i ich ekw iw alenty na koniec okresu

3 232 334

2 618 141
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GETIN NOBLE BANK S.A.
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013 roku
(dane w tys. zł)

IV.

NOTY

DO

ŚRÓDROCZNEGO

SKRÓCONEGO

JEDNOSTKOWEGO

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. PODSTAWA SPORZĄDZENIA
Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Getin Noble Banku S.A. obejmuje okres
3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013 roku oraz zawiera dane porównywalne za okres 3 miesięcy
zakończony dnia 31 marca 2012 roku oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku.
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez Unię Europejską, w szczególności
zgodnie z MSR 34 Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa.
Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego jednostkowego
sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Banku za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku, z wyjątkiem zastosowania zmian do standardów oraz nowych
interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2013 roku,
które zostały opisane w nocie II 3.4 śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Getin Noble Bank S.A. zaprezentowanego w niniejszym raporcie. Ponadto, zasady (polityki)
rachunkowości

zastosowane

przy

sporządzeniu

sprawozdania

Banku

nie

różnią

się

od

opisanych

w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Getin Noble Bank S.A., za wyjątkiem metody wyceny spółek zależnych.
Inwestycje w jednostkach zależnych Banku w sprawozdaniu jednostkowym ujęte są według ceny nabycia.
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień
wymaganych

w

rocznym

skonsolidowanym

sprawozdaniu

finansowym

i

należy

je

czytać

łącznie

ze sprawozdaniem finansowym Getin Noble Banku S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku.
Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez
Zarząd Banku w dniu 9 maja 2013 roku.
Bank jako jednostka dominująca sporządził również sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej Getin
Noble Bank S.A. zatwierdzone i opublikowane w dniu 9 maja 2013 roku.
Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe nie podlegało przeglądowi ani badaniu
przez biegłego rewidenta.
1.1. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości – dane porównywalne
Dane za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2012 roku prezentowane w niniejszym śródrocznym
skróconym

jednostkowym

sprawozdaniu

finansowym

zostały

doprowadzone

do

porównywalności

i przekształcone tak, jakby Get Bank S.A. i Getin Noble Bank S.A. były połączone od początku okresu.
Wprowadzone korekty mają na celu ujednolicenie sposobu prezentacji wybranych pozycji przychodów i kosztów
w Get Banku S.A. i Getin Noble Banku S.A. przed połączeniem.
Łączny wpływ zmian prezentacyjnych na jednostkowe dane porównywalne za okres 3 miesięcy zakończony dnia
31 marca 2012 roku został przedstawiony poniżej:
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Rachunek zysków i strat za okres
01.01.2012 - 31.03.2012

Getin Noble
Bank S.A.

Get Bank
S.A.

Korekty

tys. zł

tys. zł

tys. zł

Przekształcone
dane
połączonego
Banku
tys. zł

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
Przychody z tytułu odsetek

1 031 655

22 353

Koszty z tytułu odsetek

(727 986)

(11 106)

303 669

11 247

Wynik z tytułu odsetek
Przychody z tytułu prow izji i opłat

273 830

3 479

Koszty z tytułu prow izji i opłat

(67 388)

(1 589)

Wynik z tytułu prow izji i opłat

206 442

1 890

Przychody z tytułu dyw idend
Wynik na instrumentach finansow ych w ycenianych
do w artości godziw ej przez w ynik finansow y
Wynik na pozostałych instrumentach finansow ych
Wynik z pozycji w ymiany
Inne przychody operacyjne

(11 748) 1)

1 042 260
(739 092)

(11 748)

303 168
277 309

(442) 2),3)

(69 419)

(442)

207 890

19 655

19 655

(23 533)

677

57 294

-

29 017

(730)

(22 856)
11 748 1)

69 042
28 287

12 180

7 189

(3 537) 4)

15 832

(15 968)

(144)

(2 906) 5)

(19 018)

78 645

6 992

Ogólne koszty administracyjne

(184 676)

(14 518)

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

(237 882)

(3 335)

166 198

2 276

-

Inne koszty operacyjne
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto

Wynik z działalności operacyjnej
Zysk brutto

166 198

2 276

Podatek dochodow y

(36 146)

(1 059)

Zysk netto

130 052

1 217

5 305
6 885 2),3)4),5)

90 942
(192 309)
(241 217)
168 474
168 474
(37 205)

-

131 269

1) Zmiana prezentacji wyniku na sprzedaży instrumentów dłużnych z portfela instrumentów finansowych
dostępnych do sprzedaży stanowiącego element wyceny tych papierów w wysokości 11 748 tys. zł przeniesienie z pozycji „Przychody z tytułu odsetek” do pozycji „Wynik na pozostałych instrumentach
finansowych”,
2) Zmiana prezentacji kosztów dotyczących operacji kartami w wysokości 197 tys. zł - przeniesienie z pozycji
„Ogólne koszty administracyjne” do pozycji „Koszty z tytułu prowizji i opłat”,
3) Zmiana prezentacji kosztów dotyczących usług agencyjnych w wysokości 245 tys. zł - przeniesienie z pozycji
„Ogólne koszty administracyjne” do pozycji „Koszty z tytułu prowizji i opłat”,
4) Zmiana prezentacji wykorzystania części rezerwy restrukturyzacyjnej w wysokości 3 537 tys. zł pomniejszenie „Innych przychodów operacyjnych” oraz „Ogólnych kosztów administracyjnych”,
5) Zmiana prezentacji refakturowanych kosztów czynszów w wysokości 2 906 tys. zł – przeniesienie z pozycji
„Ogólne koszty administracyjne” do pozycji „Inne koszty operacyjne”.
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2. INWESTYCJE W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH
Getin Noble Bank S.A. posiada udziały w następujących jednostkach zależnych i stowarzyszonych:
Wartość bilansow a inw estycji
w jednostkach zależnych i stow arzyszonych

31.03.2013

31.12.2012

(niezbadane)

tys. zł

Noble Funds TFI S.A.

tys. zł

63 076

63 076

469

469

Noble Securities S.A.

40 832

41 158

Getin Leasing S.A.

26 366

26 366

Noble Concierge Sp. z o.o.

Open Finance S.A.
Sax Development Sp. z o.o.
BPI Bank Polskich Inw estycji S.A. (daw niej Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A.)
Razem

39 141

45 275

105 005

105 005

57 084
331 973

281 349

W związku ze spełnieniem wszystkich warunków zawieszających zawartych we wstępnej umowie nabycia
104 000 akcji Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („DKBP”) o wartości nominalnej
1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 104 000 000 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego spółki oraz
uprawnia do 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, w dniu 28 marca 2013 roku nastąpiło
przejście tytułu prawnego do akcji DKBP na rzecz Getin Noble Bank S.A.
Łączna cena nabycia akcji wyniosła 57 084 tys. zł. Za zgodą Dexia AG, Getin Holding S.A. przystąpił jako dłużnik
solidarny do zobowiązania wynikającego z zapłaty ceny za akcje DKBP bezpośrednio na rachunek Dexia AG.
W celu zwolnienia się przez Getin Noble Bank S.A. z długu, Bank przeniósł w trybie przepisu art. 453 kodeksu
cywilnego na rzecz Getin Holding S.A. 3 590 182 posiadanych akcji Open Finance S.A.
Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. jest instytucją finansową wyspecjalizowaną w obsłudze samorządów
lokalnych, podmiotów zależnych od samorządów oraz projektów infrastrukturalnych. Nabyty podmiot będzie
prowadził działalność bankową jako podmiot zależny Getin Noble Banku S.A.
Od kwietnia 2013 roku DKBP funkcjonuje pod zmienioną nazwą, która otrzymała brzmienie BPI Bank Polskich
Inwestycji S.A.

3. SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI
W działalności Banku nie występują istotne zjawiska podlegające wahaniom sezonowym lub mające charakter
cykliczny, zatem przedstawione wyniki Banku nie odnotowują istotnych wahań w trakcie roku.

4. DYWIDENDY WYPŁACONE I ZAPROPONOWANE DO WYPŁATY
W okresie sprawozdawczym Bank nie wypłacił ani nie zaproponował do wypłaty dywidendy.
Na moment sporządzania niniejszego sprawozdania Zarząd Banku nie rekomenduje wypłaty dywidendy z zysku
wypracowanego w 2012 roku. Równocześnie Zarząd Banku informuje o uzyskaniu od Rady Nadzorczej Banku
rekomendacji w zakresie pozytywnego zaopiniowania przez Zarząd Banku wypłaty dywidendy za rok 2012
w przypadku, gdy współczynnik wypłacalności po dwóch kwartałach 2013 roku będzie utrzymywał się na
poziomie powyżej 12% i w wyniku wypłaty dywidendy nie spadnie poniżej 12%.
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5. WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI
Na dzień 31 marca 2013 roku oraz 31 grudnia 2012 roku kalkulacji współczynnika wypłacalności i funduszy
własnych stanowiących podstawę wyliczenia współczynnika, dokonano w oparciu o następujące przepisy:
•

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

•

Uchwała nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zakresu
i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka,

•

Uchwała nr 325/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie innych
pomniejszeń funduszy podstawowych, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy
podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających, ich wysokości,
zakresu

i

warunków ich

zaliczania

do

funduszy

uzupełniających

banku,

pomniejszeń

funduszy

uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy uzupełniających banku;
oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczania funduszy własnych,
•

Uchwała nr 208/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych
zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji
zaangażowań i limitu dużych zaangażowań.
31.03.2013

31.12.2012

(niezbadane)

tys. zł
4 410 184

tys. zł
4 351 485

Kapitał podstaw ow y

2 650 143

2 650 143

Kapitał zapasow y

2 161 631

2 161 631

37 493

37 493

Fundusze podstaw ow e (Tier 1)

Pozostałe kapitały rezerw ow e
Wynik bieżącego okresu w części zw eryfikow anej przez biegłego rew identa

-

213 498

Pom niejszenia:

(439 083)

(711 280)

Wartości niematerialne

(122 924)

(118 663)

(9 392)

(205)

Niepodzielony w ynik z lat ubiegłych

Niezrealizow ane straty na instrumentach finansow ych dostępnych do sprzedaży

(193 518)

(504 475)

Zaangażow anie kapitałow e w jednostki finansow e

(113 249)

(87 937)

1 191 309

1 112 360

1 304 559

1 188 943

Fundusze uzupełniające (Tier 2)
Zobow iązania podporządkow ane zaliczone do funduszy uzupełniających
Niezrealizow ane zyski na instrumentach finansow ych dostępnych do sprzedaży

-

11 354

Pom niejszenia:

(113 250)

(87 937)

Zaangażow anie kapitałow e w jednostki finansow e

(113 250)

(87 937)

Kapitał krótkoterm inow y (Tier 3)
RAZEM FUNDUSZE WŁASNE

2 367

562

5 603 860

5 464 407

3 314 742

3 268 538

235

196

250 684

236 625

782

366

12 447

-

3 578 890

3 505 725

12,53%

12,47%

Wym ogi kapitałow e
Ryzyko kredytow e
Ryzyko kredytow e kontrahenta
Ryzyko operacyjne
Ryzyko ogólne stóp procentow ych
Pozostałe ryzyka
CAŁKOWITY WYMÓG KAPITAŁOWY
WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI

43
Noty do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 40 do 44 stanowią
jego integralną część.

GETIN NOBLE BANK S.A.
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013 roku
(dane w tys. zł)

6. POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE
Pozostałe informacje dodatkowe, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku
finansowego Banku zostały zamieszczone w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A., które stanowi część niniejszego raportu.

7. ZDARZENIA NASTĘPUJĄCE PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
Po dniu 31 marca 2013 roku nie wystąpiły zdarzenia nieujęte w niniejszym sprawozdaniu, a mogące w znaczący
sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Getin Noble Banku S.A.
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Podpisy Członków Zarządu Getin Noble Banku S.A.:

Krzysztof Rosiński

- Prezes Zarządu,

………………………………

Karol Karolkiewicz

- Członek Zarządu

………………………………

Maurycy Kühn

- Członek Zarządu

………………………………

Krzysztof Spyra

- Członek Zarządu

………………………………

Radosław Stefurak

- Członek Zarządu

………………………………

Maciej Szczechura

- Członek Zarządu

………………………………

Grzegorz Tracz

- Członek Zarządu

………………………………

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Barbara Kruczyńska-Nurek

- Główny Księgowy Dyrektor Banku

………………………………

Warszawa, 9 maja 2013 roku

45

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013 roku
(dane w tys. zł)

V. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA
1.

Wyniki finansowe i sytuacja majątkowa Grupy Kapitałowej i Emitenta po I kwartale
2013 roku

W dniu 5 marca 2013 roku Zarząd Getin Noble Banku S.A. („Bank”, „Emitent”) ogłosił nową strategię biznesową
na lata 2013-2015. Zakłada ona, że po wypracowaniu bardzo wysokiej pozycji w sektorze bankowym celem
strategicznym będzie osiągnięcie wysokiej efektywności działania. Bank do swoich dotychczasowych kompetencji
zamierza dołączyć budowę silnych i stabilnych relacji z Klientami w oparciu o najwyższe standardy w zakresie
obsługi, konstrukcji produktów oraz sposobów ich dystrybucji.
Celem nowej Strategii jest znacząca poprawa efektywności, obniżenie kosztów finansowania oraz zwiększenie
powtarzalności przychodów. Do końca 2015 roku Bank planuje obsługiwać milion aktywnych rachunków
bankowych.
Priorytetem Banku jest budowa silnych i stabilnych relacji z Klientami, w oparciu o najwyższą jakość obsługi oraz
atrakcyjne i dopasowane do ich potrzeb produkty i usługi bankowe. Bank zamierza przejść od oferowania
pojedynczych produktów tworzonych przez wyspecjalizowane "fabryki produktowe" do kompleksowej obsługi
finansów swoich Klientów.
Dla Klientów Strategia Getin Up to:
•

oparta o innowacje technologiczne oferta rachunku bankowego,

•

proste i zrozumiałe produkty i usługi,

•

nowoczesna sieć oddziałów,

•

wyższej klasy obsługa,

•

przyjazne i profesjonalne Contact Center,

•

doradcy bankowi wynagradzani za jakość obsługi.

Nowa Strategia zakłada wykorzystanie obecnego potencjału biznesowego Grupy i dostosowanie modelu
biznesowego do nowych wyzwań rynkowych. Getin Up to zastąpienie dynamiki wzrostu wysoką efektywnością
działania. W nadchodzących latach Bank planuje położyć większy nacisk na oferowanie obecnym, ponad dwóm
milionom Klientów, nowoczesnych produktów bankowych. Znaczącej poprawie ulegnie również poziom obsługi
posprzedażowej. W celu dalszego zwiększenia atrakcyjności oferty oraz zapewnienia wysokiej jakości obsługi
Bank zamierza kontynuować skok technologiczny rozpoczęty w grudniu 2012 roku wdrożeniem rachunku
Getin Up. Dalszej zmianie ulegać będzie również mix kredytowy w strukturze bilansu Banku. Znajdzie się w nim
więcej kredytów konsumenckich oraz firmowych o krótkim okresie zapadalności. Zamierzeniem Banku jest
znaczące zwiększenie przychodów przy ograniczonym wzroście sumy bilansowej.
Celem nowej Strategii jest zwiększenie wyniku odsetkowego, spadek odpisów, budowa stałej i powtarzalnej bazy
przychodowej oraz poprawa wizerunku Banku.
W ramach wdrożonego w ubiegłym roku planu rozwoju bankowości relacyjnej, Getin Noble Bank utrzymuje na
wysokim poziomie sprzedaż rachunków bankowych. W I kwartale 2013 Bank pozyskał prawie 90 tys. nowych
rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.
W pierwszym kwartale 2013 roku skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. wyniósł 60 436 tys. zł., a zysk brutto 81 052 tys. zł. Niższy o 61%
poziom osiągniętego zysku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynika przede wszystkim
z ujęcia w wyniku I kwartału 2012 roku zysku z tytułu transakcji sprzedaży posiadanego pakietu akcji jednostki
stowarzyszonej Idea Bank S.A. (rozpoznano z tego tytułu zysk netto w kwocie 83 705 tys. zł).
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Przychody Grupy z tytułu odsetek w I kwartale 2013 roku osiągnęły poziom 1 004 848 tys. zł. W stosunku do
I kwartału 2012 roku nastąpił spadek zarówno przychodów, jak i kosztów odsetkowych, będący przede wszystkim
następstwem spadku rynkowych stóp procentowych (zmiana poziomu WIBOR 3M pomiędzy jego poziomem na
koniec I kwartału 2013 roku, a poziomem na koniec analogicznego okresu 2012 roku wyniosła 1,55 pp.).
Obniżenie w I kwartale 2013 roku wyniku z prowizji wynika przede wszystkim z istotnego zmniejszenia sprzedaży
produktów inwestycyjnych.
Wartość zrealizowanej sprzedaży kredytów w okresie 3 miesięcy 2013 roku osiągnęła poziom 2,8 mld zł i była
niższa w stosunku do roku poprzedniego o 5%. Spadek sprzedaży wystąpił przede wszystkim w obszarze
kredytów hipotecznych i był związany z realizowaną strategią Banku dotyczącą zmniejszenia udziału w nowej
sprzedaży długoterminowych aktywów kredytowych (równocześnie zanotowano wzrost sprzedaży kredytów
detalicznych Banku o 30%). W I kwartale 2013 roku wartość aktywów Grupy wzrosła o 2% do poziomu
59 809 981 tys. zł, natomiast wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom oraz należności z tytułu leasingu
finansowego wzrosła o 3% do poziomu 45 393 804 tys. zł.
Osiągnięty w okresie 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2013 roku wynik na instrumentach finansowych
wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy wyniósł 6 654 tys. zł i był efektem korzystniejszego niż
w analogicznym okresie ubiegłego roku kształtowania się czynników rynkowych wpływających na wycenę tych
transakcji. Z kolei wynik z pozycji wymiany osiągnięty w okresie 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2013
roku wyniósł 18 181 tys. zł i był niższy od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie 2012 roku o 36%. Niższy
zrealizowany wynik jest efektem przede wszystkim istotnego ograniczenia przez Bank kredytów w walutach
obcych oraz indeksowanych do waluty obcej.
Bank odnotował spadek kosztu ryzyka kredytowego. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów
finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013
roku wyniosły 197 574 tys. zł i były niższe o 20% w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku.
Bank kontynuuje emisje obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji – w I kwartale 2013 roku
Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na zaliczenie do funduszy uzupełniających środków pieniężnych
w kwocie 115 616 tys. zł pozyskanych z tytułu emisji obligacji podporządkowanych.

2.

Opis istotnych dokonań Grupy Kapitałowej i Emitenta

W I kwartale 2013 roku Getin Noble Bank S.A. kontynuował zainicjowany w IV kwartale 2012 roku projekt
Getin Up, którego założeniem jest zaoferowanie klientom nowoczesnych i funkcjonalnych, ale też maksymalnie
przyjaznych produktów bankowych oraz poprawa jakości obsługi klienta.
Bank sukcesywnie realizuje strategię budowy uniwersalnej i przyjaznej klientom polskiej instytucji finansowej.
Efektywność tych działań potwierdzili niezależni eksperci :
•

Getin Noble Bank S.A. zajął pierwsze miejsce w zestawieniu Comperia.pl na najbardziej uniwersalny bank po
II półroczu 2012 roku. Ekspercki ranking objął instytucje finansowe, które oprócz profesjonalnej obsługi,
oferują swoim klientom najatrakcyjniejsze produkty bankowe.

•

Oferta Banku po raz kolejny znalazła się w czołówkach najpopularniejszych rankingów produktów bankowych.
Produkty banku regularnie zajmowały wysokie pozycje w zestawieniach Totalmoney.pl, Money.pl oraz
Comperia.pl.

•

Marki Getin Bank oraz Noble Bank zostały wyróżnione prestiżowym tytułem Superbrands Created in Poland
2013. Wyróżnienie Superbrands przyznawane jest na całym świecie przez konsumentów i ekspertów tym
markom, które osiągnęły wyjątkowo silną pozycję oraz rozpoznawalność w swoich dziedzinach.
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Getin Noble Bank S.A. zrealizował już 90% przyznanych w listopadzie ubiegłego roku środków przez Europejski
Bank Inwestycyjny (EBI). Dzięki tej współpracy Getin Noble Bank i Getin Leasing oferują przedsiębiorcom
możliwość zawierania umów kredytowych i leasingowych na bardziej korzystnych warunkach. Dofinansowanie
pozyskane z EBI ma pomóc w rozwoju działalności w segmencie SME oraz wzmocnić pozycję rynkową Getin
Leasing S.A.
Noble Securities S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy odnotował największą spośród wszystkich brokerów,
dynamikę przyrostu liczby rachunków maklerskich (17,6%). Obecnie Noble Securities prowadzi blisko 32 tys.
rachunków, co plasuje brokera w pierwszej 10-ce domów maklerskich prowadzących najwięcej rachunków
inwestycyjnych.
Subfundusze Noble Funds TFI S.A. zachowują pozycje liderów w swoich kategoriach rynkowych według
najnowszego rankingu Analiz Online S.A. W marcu br. Noble Fund Mieszany oraz Noble Fund Timingowy zajęły
kolejno 1. i 3. miejsce w grupie funduszy mieszanych polskich aktywnej alokacji. Wysoką pozycję uzyskał także
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek, klasyfikowany na 2. miejscu w swojej kategorii rynkowej.
Fundusze akcyjne Noble Funds są również liderami rankingów funduszy inwestycyjnych opublikowanych przez
Rzeczpospolitą. Noble Fund Akcji MIŚS oraz Noble Fund Akcji zajęły odpowiednio 1. i 2. miejsce w swoich
kategoriach. Noble Funds TFI S.A. to jedyne TFI dwukrotnie wyróżnione w rankingu w segmencie funduszy
akcyjnych.
W najnowszym ratingu Magazynu Forbes (nr 04/2013) subfundusze Noble Fund Akcji oraz Noble Fund Akcji
Małych i Średnich Spółek zwyciężyły w kategorii funduszy akcji uniwersalnych oraz funduszy akcji małych
i średnich spółek, w przyjętych trzech okresach czasowych 1 roku oraz 3 i 5 lat.

3.

Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący
wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W dniu 28 marca 2013 roku Getin Noble Bank S.A. nabył od Dexia Kommunalkredit Bank AG 100% akcji Dexia
Kommunalkredit Bank Polska S.A. (obecnie BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.). Wartość transakcji wyniosła
57,08 mln zł. Jest to kolejny projekt w ramach bankowości inwestycyjnej Getin Noble Banku S.A. – ważnej linii
biznesowej o regularnej kontrybucji do wyników Grupy Kapitałowej. Celem akwizycji jest wzmocnienie pozycji
Banku na rynku finansowania sektora publicznego, a także, oprócz pozyskania atrakcyjnego źródła finansowania
w postaci środków z EBI, dalsze wzmocnienie kapitałowe Banku.

4.

Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych
prognoz wyników na dany rok

Getin Noble Bank S.A. nie publikował prognoz wyników na 2013 rok.

5.

Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną transakcji
z podmiotami powiązanymi, jeżeli są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż
rynkowe

W I kwartale 2013 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.
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6.

Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

W okresie 3 miesięcy 2013 roku nie wystąpiły istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów
trwałych. Na dzień 31 marca 2013 roku nie występowały istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu
rzeczowych aktywów trwałych.

7.

Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych,
rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów
oraz odwróceniu takich odpisów

Wysokość odpisów aktualizujących wartość aktywów według stanu na dzień 31 marca 2013 roku została
zaprezentowana w poniższej tabeli:
31.03.2013

31.12.2012

(niezbadane)

tys. zł
1 532

tys. zł
1 532

Wartości niematerialne

16 276

16 276

Rzeczow e aktyw a trw ałe

13 739

13 927

905

905

9 810

9 230

Instrumenty finansow e dostępne do sprzedaży

Aktyw a sklasyfikow ane jako przeznaczone do sprzedaży
Inne aktyw a

Dane dotyczące odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek oraz należności leasingowych
prezentowane są w nocie II.13 niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego.
W okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2013 roku spółki Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A.
dokonały odwrócenia odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych dostępnych do
sprzedaży i innych aktywów w wysokości 27 tys. zł.

8.

Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności,
które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów i zobowiązań finansowych

Opublikowane dane makroekonomiczne w I kwartale 2013 roku potwierdziły prognozy spowolnienia
gospodarczego.
Odczyt dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu wyniósł w styczniu i lutym odpowiednio -2,1% r/r oraz -2,9% r/r.
Dynamika wzrostu cen kontynuowała trend spadkowy by w marcu spowolnić do poziomu 1,0% r/r, z 1,4% r/r
i 1,7% r/r odnotowanych we wcześniejszych miesiącach. Wskaźnik CPI zszedł tym samym poniżej dolnej granicy
bezpośredniego celu inflacyjnego, ustalonego przez Radę Polityki Pieniężnej na poziomie 1,5%. Konsekwentnie
realizowana ścieżka obniżek stóp przez RPP pozwoliła obniżyć stopę referencyjną NBP do poziomu 3,25% na
koniec marca, osiągając tym samym najniższy poziom w historii.
Polski złoty pozostawał zmienny w I kwartale 2013 roku. Początek roku przyniósł osłabienie złotego względem
euro z poziomu 4,06 do 4,21 w styczniu. W kolejnych miesiącach złoty poruszał się w zakresie 4,12 – 4,20.
W skali całego kwartału złoty osłabił się o 2,7% wobec euro oraz 5,5% wobec dolara.
Sytuacja gospodarcza zgodna z prognozami rynkowymi, a także brak istotnych zmian warunków prowadzenia
działalności nie wpłynęły istotnie na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki,
niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania zostały ujęte w wartości godziwej czy skorygowanej cenie
nabycia (koszcie zamortyzowanym).
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9.

Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby
zarządzające i nadzorujące Emitenta oraz zmiany, które miały miejsce w okresie
od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego

Zestawienie stanu posiadania akcji Getin Noble Banku S.A. przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku
na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego raportu kwartalnego przedstawia się następująco:
Członkow ie Rady Nadzorczej/ Zarządu
Leszek Czarnecki 1)

Funkcja

Liczba akcji Banku
na w łasnym rachunku

Przew odniczący Rady Nadzorczej

Remigiusz Baliński

Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Rosiński

Prezes Zarządu

271 307 949
493 625
2 314 076

Karol Karolkiew icz

Członek Zarządu

53 801

Maurycy Kühn 2)

Członek Zarządu

327 943

Krzysztof Spyra 3)

Członek Zarządu

-

Radosław Stefurak

Członek Zarządu

105 990

Grzegorz Tracz

Członek Zarządu

192 691

1)

Zgodnie z najlepszą wiedzą dr. Leszka Czarneckiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, podmioty zależne
od niego posiadają następujące akcje Banku: LC Corp B.V. 1 033 035 603 akcje, Getin Holding S.A. 150 096 884 akcje,
Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich 3 608 129 akcji, RB Investcom Sp. z o.o. 104 422 akcje, Idea Expert S.A.
7 995 akcji.

2)

Zgodnie z najlepszą wiedzą pana Maurycego Kühn, Członka Zarządu Banku, podmioty zależne od niego posiadają
następujące akcje Banku: A. Nagelkerken Holding B.V. z siedzibą w Holandii 13 457 009 akcji, ASK Investments S.A.
z siedzibą w Luksemburgu 32 153 579 akcji.

3)

Zgodnie z najlepszą wiedzą pana Krzysztofa Spyry, Członka Zarządu Banku, podmioty zależne od niego posiadają
następujące akcje Banku: International Consultancy Strategy Implementation B.V. z siedzibą w Holandii 9 428 945 akcji,
ASK Investments S.A. z siedzibą w Luksemburgu 32 153 579 akcji.

W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego miały miejsce następujące zmiany w stanie
posiadania akcji Getin Noble Banku S.A. przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku: pan Maurycy Kühn
nabył łącznie 99 255 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta.

10. Informacje o toczących się postępowaniach sądowych dotyczących zobowiązań lub
wierzytelności Emitenta oraz istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych
W Grupie Getin Noble Bank S.A. nie występuje żadne pojedyncze postępowanie dotyczące zobowiązań lub
wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów
własnych Emitenta.
Nie występują również dwa lub więcej postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, których łączna
wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

11. Informacje o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji o wartości
co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta
W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku Emitent lub jednostki od niego zależne nie udzielały
poręczeń kredytu lub pożyczki ani nie udzielały gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od
tego podmiotu, których łączna wartość stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.
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12. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień
umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań
naprawczych do końca okresu sprawozdawczego
W Grupie Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. w okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2013 roku nie
wystąpiła sytuacja niespłacenia kredytu lub pożyczki lub naruszenia istotnych postanowień umowy kredytu lub
pożyczki,

w odniesieniu

do

których

nie

podjęto żadnych

działań naprawczych

do

końca

okresu

sprawozdawczego.

13. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje
o zmianie sposobu (metody) jej ustalania
W Grupie Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w zakresie
zasad wyceny instrumentów finansowych.

14. Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu
lub wykorzystania tych aktywów
W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku nie wystąpiło przekwalifikowanie aktywów pomiędzy
poszczególnymi kategoriami.

15. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez
niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału
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.
Obniżki podstawowych stóp procentowych dokonane w I kwartale 2013 roku przez Radę Polityki Pieniężnej
skutkują dla Banku obniżeniem zarówno kosztu finansowania, jak i rentowności aktywów.
Do dnia zatwierdzenia niniejszego raportu nastąpiło spełnienie wszystkich sześciu istotnych warunków nabycia
przez Getin Noble Bank S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa bankowego DnB NORD w wykonaniu
przedwstępnej warunkowej umowy zawartej w dniu 2 października 2012 roku pomiędzy Emitentem a DnB NORD.
Sfinalizowanie transakcji nastąpi w II kwartale 2013 roku.
Zapisami umowy objęta jest część detaliczna Banku DnB NORD Polska, która posiada blisko 40 placówek
bankowych, obsługujących ponad 35 tys. klientów, głównie w segmencie wspólnot mieszkaniowych oraz małych
i średnich firm, jak również klientów indywidualnych. Saldo kredytów wydzielanych linii biznesowych wynosi
ok. 1 mld zł. Transakcja obejmie kredyty spłacane regularnie, a także pozostałe produkty bankowe jak depozyty,
czy rachunki bieżące klientów – nie obejmie portfela kredytów hipotecznych.
Transakcja wzmocni pozycję Getin Noble Banku S.A. w segmencie finansowania wspólnot mieszkaniowych
i MSP, umożliwi dalszą dywersyfikację portfela kredytowego oraz pozytywnie wpłynie na profil ryzyka. Umowa
przewiduje również przejęcie salda depozytowego równego co najmniej saldu kredytowemu, zatem transakcja nie
będzie miała negatywnego wpływu na płynność Banku. Pozyskane oddziały, oprócz obsługi dotychczasowych
klientów, zostaną wykorzystane przy realizacji projektu Getin Up.
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16. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej,
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne
dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta
Spółki Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank regulują zaciągnięte zobowiązania w terminie. Nie zidentyfikowano
istotnych zmian oceny możliwości realizacji zobowiązań przez spółki.
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Podpisy Członków Zarządu Getin Noble Banku S.A.:

Krzysztof Rosiński

- Prezes Zarządu

………………………………

Karol Karolkiewicz

- Członek Zarządu

………………………………

Maurycy Kühn

- Członek Zarządu

………………………………

Krzysztof Spyra

- Członek Zarządu

………………………………

Radosław Stefurak

- Członek Zarządu

………………………………

Maciej Szczechura

- Członek Zarządu

………………………………

Grzegorz Tracz

- Członek Zarządu

………………………………

Warszawa, 9 maja 2013 roku
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