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GETIN Holding - ponad 0,5 mld złotych zysku w 2008 roku.
GETIN Holding w 2008 roku zarobił na działalności podstawowej ponad 508,5 mln zł, po odliczeniu
jednorazowej transakcji sprzedaży udziałów Noble Banku w 2007, wynik ten stanowi 20% wzrost zysku
netto w stosunku do całego 2007 roku.
Największą kontrybucję do ogólnego wyniku netto całej grupy kapitałowej wniosły kolejno: GETIN Bank
(369,1 mln zł) Grupa Noble Bank (151,6 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa Europa (108, 8 mln zł).
Działalność na rynkach wschodnich przyniosła dla Spółki stratę (41,8 mln zł), która wynikała zarówno z
działalności operacyjnej, jak również z dodatkowych odpisów aktualizacyjnych związanych z utratą
wartości spółek wchodzących w skład Grupy GETIN Holding. Korekty konsolidacyjne wyniosły w 2008
roku 79,2 mln zł.
W czwartym kwartale 2008 roku GETIN Holding odnotował zysk
netto na poziomie 65,2 mln zł. Spółki Grupy działające w Polsce
wypracowały w IV kwartale zysk netto w kwocie 104,8 mln zł.
Według danych opublikowanych przez banki notowane na GPW w
Warszawie, wynik za IV kwartał 2008 plasuje GETIN Holding w
czołówce banków pod względem zysku netto. „Nasza Spółka na tle

rynku w Polsce bardzo dobrze poradziła sobie z trudną sytuacją,
jaka pojawiała się na rynkach finansowych w ostatnim kwartale
2008 roku” – powiedział Krzysztof Rosiński, Prezes Zarządu GETIN Holding S.A. – „Szybko
dostosowaliśmy naszą działalność do zmieniających się warunków na rynku i pod względem zysku netto
byliśmy w czwartym kwartale byliśmy na trzeciej pozycji, za PEKAO S.A. i PKO BP.”
W 2008 roku GETIN Holding po raz kolejny osiągnął
dynamikę wzrostu wyższą od średniej dla całej
branży. Największy wzrost odnotowany został w
udziale w saldzie depozytów banków komercyjnych

– wzrost z 2,7% do 4,4% udziału w rynku. Wartość salda depozytów w tym czasie prawie podwoiła się i
wyniosła na koniec 2008 roku 20,1 mld zł (10,4 mld zł w 2007r). Nieco mniejszą dynamikę wzrostu
odnotowano w saldzie kredytowym, które na koniec 2008 roku wyniosło 21,4 mld zł (11,1 mld zł w
2007). Dzięki temu udział w rynku salda kredytów banków komercyjnych wzrósł z 2,8% w 2007 roku na
3,8% na koniec 2008 roku.
Współczynnik wypłacalności dla banków wchodzących w skład GETIN Holding na koniec 2008 roku
kształtował się powyżej średniej rynkowej (10,7%) i wyniósł odpowiednio: 11,8% dla GETIN Banku i
13,8% w przypadku Noble Banku.

W 2008 roku Spółka nadal poprawiała efektywność
działalności

i

utrzymywała

wysoką

dyscyplinę

kosztową. Wskaźnik kosztów do dochodów dla
Grupy (C/I) obniżył się do poziomu 42,1% w 2008
roku z 45,5% w 2007 roku.

Suma bilansowa na koniec 2008 roku przekroczyła 31,3 mld zł, co stanowiło wzrost o 65% w stosunku do
2007 roku (19,0 mld zł).
W 2008 w Grupie kontynuowana była strategia zmiany struktury finansowania stale rosnącej akcji
kredytowej. GETIN Bank zgodnie z harmonogramem dokonał spłat kolejnych transz obligacji
przypadających na 2008 rok (150 mln Euro, 100 mln USD oraz 345 mln zł). Dodatkowo GETIN Bank
skupił cześć euro-obligacji, których termin spłaty przypada na maj 2009r. W związku z sytuacją i
wysokimi cenami na hurtowym rynku finansowym strategia GETIN Banku i Noble Banku zakłada dalszą
koncentracje na tańszym finansowaniu z depozytów, zarówno detalicznych jak i pochodzących od
podmiotów gospodarczych (samorządowych).
W

celu

zaadresowania

pogarszającej

się

sytuacji

gospodarczej

i

zmieniających

się

prognoz

makroekonomicznych, władze Spółek Grupy zdecydowały o podjęciu szeregu działań mających na celu
dostosowanie do bieżącej sytuacji rynkowej. Główne działania to między innymi dalsza koncentracja na
optymalizacji

kosztów

działalności,

ścisłe

monitorowanie

i zarządzanie

ryzykiem

(kredytowym,

wynikającym ze wzrostu bezrobocia, zmian kursu walut), utrzymanie wysokiego poziom aktywów
płynnych oraz dopasowanie akcji kredytowej do źródeł finansowania. Od początku 2009 roku stopniowo
zmianie ulega struktura sprzedaży. Grupa kładzie większy nacisk na krótkoterminowe kredyty gotówkowe,
cross-selling do dotychczasowych klientów, a także produkty inwestycyjne i oszczędnościowe.
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Kontakt z prasą:
Krzysztof Małecki
Specjalista ds. Public Relations
GETIN Holding S.A.
Al. Ujazdowskie 41
Warszawa 00-833
tel. 22 31 95 670
tel.kom. 691 91 91 26
k.malecki@getin.pl
*) Dane rynkowe w oparciu o dane publikowane przez KNF dla sektora banków komercyjnych na dzień
31.12.2008r.
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