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ZASTRZEŻENIE

Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Getin Noble Banku SA oraz analityków
rynku i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z
ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Getin Noble Bank SA nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Getin Noble Bank SA nie
ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Informacje zawarte w prezentacji nie
były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Publikowanie przez Getin Noble Bank SA
danych zawartych w prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Informacje w
niej zawarte zostały przekazane w ramach raportów bieżących lub okresowych przesłanych przez Noble Bank SA lub stanowią ich uzupełnienie nie
będąc jednocześnie podstawą od spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Bank jako spółkę publiczną. W żadnym wypadku zawartość
niniejszej prezentacji nie może być interpretowana jako wyraźne lub oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub
jej przedstawicieli. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z
innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej
zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej prezentacji. Spółka nie jest zobowiązana
do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej
prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na
tę strategię lub zamiary Spółki. Niniejsza prezentacja zawiera informacje dotyczące sektora bankowego w Polsce, w tym także informacje na temat
udziału Spółki w rynku. Z wyjątkiem danych, które zostały opisane jako pochodzące wyłącznie z innego źródła, informacje rynkowe, o których mowa
powyżej, zostały sporządzone w oparciu o dane pochodzące ze źródeł osób trzecich określonych w niniejszym dokumencie oraz zawierają dane
szacunkowe, oceny, korekty i opinie oparte na doświadczeniu Spółki i jej znajomości sektora, w którym Spółka prowadzi działalność. Ponieważ
informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały w części przygotowane w oparciu o dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie, i nie zostały
zweryfikowane przez niezależne osoby trzecie, z wyjątkiem informacji, które zostały oznaczone jako pochodzące ze źródła osób trzecich, informacje te
mają do pewnego stopnia charakter subiektywny. Istnieje domniemanie, że powyższe dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są oparte na
uzasadnionych podstawach, oraz że przygotowane informacje rynkowe należycie odzwierciedlają sytuację w sektorze bankowym oraz na rynkach, na
których Spółka prowadzi działalność, to jednak nie ma pewności, że takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są najwłaściwsze do wyciągania
wniosków dotyczących informacji rynkowych, ani że informacje rynkowe przygotowane przez inne źródła nie będą różnić się w istotny sposób od
informacji rynkowych zawartych w niniejszej prezentacji. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Getin
Noble Bank SA, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Getin
Noble Bank SA w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych.
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GRUPA NOBLE BANK

PODSTAWOWE INFORMACJE ZA ROK 2009

DANE NA KONIEC IV KWARTAŁU 2009 R.
ZMIANA*

+22%

Oddziały (89)

+12,4%**

Skonsolidowany zysk netto Grupy (170,4 mln zł)

+14,6%**

Kapitał własny Grupy (783,4 mln zł)

+76,3%

Saldo kredytów (6,7 mld zł)

+120%

Saldo depozytów (7,7mld zł)

+62,5%

Suma aktywów Grupy (9,1 mld zł)

* - porównanie do czwartego kwartału 2008 r.
** - przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej.
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GRUPA NOBLE BANK

DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW W 2009 R.

w mln zł

* - bez przychodów z tytułu dywidendy otrzymanej od Open Finance S.A. i Noble Funds TFI S.A.
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GRUPA NOBLE BANK

SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO ZA 2009 R.

w mln zł

Noble Bank*

Open Finance

Noble Funds TFI

* - bez przychodów z tytułu dywidendy otrzymanej od Open Finance S.A. i Noble Funds TFI S.A.
** - zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

Wyłączenia
konsolidacyjne

Grupa**
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OPEN FINANCE

DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA

w mln zł

Sprzedaż produktów finansowych za
pośrednictwem Open Finance
87%

w mln zł

Przychód z prowizji za pośrednictwo
64,4%

6 490
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NOBLE FUNDS TFI

DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA

Całkowita wartość zarządzanych aktywów

W IV kwartale 2009 r. aktywa Noble Funds TFI
zwiększyły się o 42,8% w porównaniu z
analogicznym okresem 2008 r.

w mln zł

970,4

997,1 –

1 077,3
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GRUPA NOBLE BANK

NAJWAZNIEJSZE DANE FINANSOWE

w tys. PLN

Udział w proc.

1-4Q 2008

170 392

---

151 628

12,4%

Noble Bank**

123 662

61,6%

131 800

77,3%

Open Finance

65 134

32,4%

25 004

14,7%

TFI

13 068

6,5%

14 226

8,3%

Pozostałe spółki zależne

-1 047

0,5%

-514

0,3%

Zwrot z kapitału własnego (ROE) – Grupa

27,8%

---

28,5%

- 0,7 p.p.

Zwrot z kapitału własnego (ROE) – Bank

29,7%

---

34,0%

-4,3 p.p.

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) – Grupa

1,9%

---

2,7%

- 0,8 p.p.

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) – Bank

1,9%

---

3,0%

- 1,1 p.p.

C/I Noble Bank**

53,5%

---

31,4%

22,1 p.p.

C/I Grupa

62,5%

---

47,6%

14,9 p.p.

9,6%

---

13,4%

- 3,8 p.p.

Skonsolidowany zysk netto*

1-4Q 2009

Udział w
proc. / zmiana

Udział w zysku netto (nieskonsolidowany):

Współczynnik wypłacalności – Bank***

* - bez zysku przypisanego akcjonariuszom mniejszościowym
** - bez uwzględnienia przychodów z tytułu dywidend otrzymanych od Open Finance oraz Noble Funds TFI
*** - z uwzględnieniem zysku za I półrocze 2008/2009
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NOBLE BANK

NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE

w tys. PLN

31.12.2009

31.12.2008

Zmiana (%)

Kapitały własne

766 050

648 707

18,1%

Suma bilansowa

9 033 495

5 577 103

62,0%

Należności od klientów

6 818 339

3 874 509

76,0%

Zobowiązania wobec klientów

7 744 018

3 483 511

122,30%

Wynik na działalności bankowej*

200 566

221 582

-9,5%

Koszty działania banku

106 918

72 615

47,2%

Wynik finansowy netto

175 393

164 614

6,5%

Współczynnik wypłacalności

9,6%

13,4%

-3,8 p.p.

C/I (z dywidendą)

42,5%

27,5%

15,0 p.p.

C/I (bez dywidendy)

53,5%

31,4%

22,1 p.p.

* - bez przychodów z tytułu dywidendy
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WYNIKI GETIN NOBLE BANK ZA IV KWARTAŁ 2009
PRO FORMA

GETIN NOBLE BANK – PRO FORMA

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE

DANE NA KONIEC IV KWARTAŁU 2009 R.
26,2 mld zł

Saldo kredytów

28,2 mld zł

Saldo depozytów

2,8 mld zł

Kapitał własny

33 mld zł

Suma aktywów

779,4 mln zł

Wynik z tytułu odsetek

553,6 mln zł

Wynik z tytułu prowizji i opłat

305,7 mln zł

Wynik z działalności operacyjnej

503,6 mln zł

Koszty administracyjne

797,7 mln zł

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów, pożyczek i zobowiązań
pozabilansowych

317,9 mln zł

Zysk netto

Źródło: Sprawozdanie finansowe Getin Noble Bank SA według MSSF za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku
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GETIN NOBLE BANK – PRO FORMA

DYNAMIKA SPRZEDAŻY W GETIN NOBLE BANK

Depozyty – saldo (w mld zł)

Kredyty – saldo (w mld zł)

41%
21,8%
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GETIN NOBLE BANK – PRO FORMA

DEPOZYTY – SALDO I UDZIAŁ W RYNKU

Depozyty – saldo kapitału (w mld zł)

Depozyty (udział w rynku w %)

42%

Udział w rynku określony w oparciu o dane dla sektora bankowego ogółem publikowane przez KNF
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GETIN NOBLE BANK – PRO FORMA

KREDYTY – SALDO I UDZIAŁ W RYNKU

Kredyty – saldo kapitału (w mld zł)

Kredyty (udział w rynku w %)

23%

Udział w rynku określony w oparciu o dane dla sektora bankowego ogółem publikowane przez KNF
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GETIN NOBLE BANK – PRO FORMA

PŁYNNOŚĆ, STRUKTURA AKTYWÓW I PASYWÓW W GETIN
NOBLE BANK
Struktura aktywów i pasywów Getin Noble Banku w 2009 r.
Kasa i środki w Banku
Centralnym
Należności od banków
Instrumenty finansowe

Pozostałe pasywa
Kapitał własny
Instrumenty finansowe i inne
zobowiązania
Dłużne papiery wartościowe
Zobowiązania wobec banków i
instytucji finansowych

Kredyty i pożyczki

Depozyty

Pozostałe aktywa

Źródło: „Sprawozdanie finansowe Getin Noble Bank według MSSF za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.” oraz „Skonsolidowana
informacja finansowa pro forma”
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GETIN NOBLE BANK – PRO FORMA

KREDYTY HIPOTECZNE

Wartość kredytów przyznanych
w mln zł

Portfel kredytów hipotecznych

161,1%
w mln zł

30,7%
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GETIN NOBLE BANK – PRO FORMA

SPRZEDAŻ KREDYTÓW SAMOCHODOWYCH

Saldo kredytów samochodowych

Ilość udzielonych kredytów
samochodowych
w mln zł
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GETIN NOBLE BANK – PRO FORMA

ROSNĄCA SIEĆ DYSTRYBUCJI

ROZMIESZCZENIE ODDZIAŁÓW I PLACÓWEK PARTNERSKICH GRUPU GETIN NOBLE BANK

Liczba oddziałów
Getin Bank

4Q 2009
532

Open Finance

44

Open Direct

35

Noble Bank

10

Łącznie

Liczba doradców
Open Finance i Open Direct
Noble Bank
Łącznie

621

4Q 2009
596
49
645
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GETIN NOBLE BANK – PRO FORMA

RYZYKO FINANSOWE

Przyczyny wzrostu wskaźników:
• niższa dynamika sprzedaży

Współczynnik kredytów
nieregularnych

2009

• spisywania należności z bilansu
(przyczyny podatkowe)

Kredyty MSP

12,5%

8,4%

+4,1 p.p.

• gorsza sytuacja makroekonomiczna

Kredyty samochodowe

10,2%

5,9%

+4,3 p.p.

2,3%

1,2%

+1,1 p.p.

27,7%

14,9%

+12,8 p.p.

7,7%

4,4%

+3,3 p.p.

89,1%

-12,9 p.p.

Kredyty hipoteczne
Działania:
• zaostrzenie polityki kredytowej
• budowa własnej windykacji i
prewindykacji wewnętrznej

Kredyty detaliczne
Razem

2008

zmiana

Odpisy/Kredyty z utratą wartości
Razem

76,2%
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