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„Inwestuj w 
przyszłość”

Przedmiot działania: Branża:  zarządzanie wierzytelnościami
Sektor:   hurtowy obrót wierzytelnościami z tytułu 
usług powszechnych

Siedziba: ul. Okrzei 32, 22-400 Zamość

Strona Internetowa: www.kredytinkaso.pl

2001Rok powstania

Zatrudnienie 31 osób

Kapitalizacja 71.531.888 zł

http://www.kredytinkaso.pl
http://www.kredytinkaso.pl
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Przedmiot działalności:

Branża

zarządzanie 
wierzytelnościami

Sektor

hurtowy obrót 
wierzytelnościami 
z tytułu usług 
powszechnych

Specjalizacja

Kredyt Inkaso S.A. specjalizuje się w zakupie dużych pakietów 
wierzytelności uznanych przez pierwotnych wierzycieli za trudne 
do odzyskania oraz w dochodzeniu ich zapłaty na własny 
rachunek.
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Kim jesteśmy?

Firma leasingowa Inwestycje komercyjne

Fundusz inwestycyjny
Firma faktoringowa
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Model rozwoju:
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Planowana wielkość bilansu:

2009/10 2009/10 2010/11 2010/11 2011/12 2011/12

Aktywa - stan obecny
Aktywa - stan planowany
Pasywa - stan obecny
Pasywa - stan planownay
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Aktywa:

2009/10 2010/11 2011/12

Wierzytelności Pozostałe aktywa Wartość docelowa

Wierzytelności pochodzące od operatorów 
telekomunikacyjnych
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Udział w rynku wierzytelności telekomunikacyjnych:

rok 2008/09 - 42% z 355 mln zł

rok 2009/10 - 33% z 420 mln zł

na rynku wierzytelności pochodzących od 
operatorów telekomunikacyjnych posiadamy 

największy udział
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Aktywa cd.:

2009/10 2010/11 2011/12

Wierzytelności Pozostałe aktywa Wartość docelowa

Wierzytelności pochodzące od operatorów 
telekomunikacyjnych.

Wierzytelności bankowe.
Min. 2 mld zł wierzytelności co roku trafi 

na rynek.
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Sekurytyzacja - model działalności
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Porównanie przeciętnego pakietu:

Pakiet telekomunikacyjnyPakiet telekomunikacyjny

śr. wartość długu 0,76 tys. zł

ilość spraw w pakiecie 28 tys.

wartość nominalna pakietu 21 mln zł

cena nominalna pakietu X

identyfikacja dłużnika duża

Pakiet bankowyPakiet bankowy

śr. wartość długu 10 tys. zł

ilość spraw w pakiecie 59 tys.

wartość nominalna pakietu 600 mln zł

cena nominalna pakietu 15X

identyfikacja dłużnika pełna
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Postępowania sądowe

Z całości spraw ponad 70 tys. 
wnieśliśmy za pomocą e-sądu
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Wyniki roczneDocelowa struktura pasywów

Kapitał własny
Dług

2009/102009/10

dług / kap.wł 1,35

udział długookresowego 77%

udział krótkookresowego 23%

Docelowa strukturaDocelowa struktura

dług / kap.wł 2

udział 
długookresowego

75%

udział 
krótkookresowego

25%
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Wyniki roczneŹródła finansowania

1. emisja akcji zwykłych bez prawa poboru, III kw 2010 - wartość ok. 35 mln 
zł, zwiększenie o ok.55%.

2. emisja akcji w ramach kapitału docelowego, zwiększenie o ok 49%. 

3. równolegle emisje obligacji z uwzględnieniem docelowej struktury 
pasywów:

E/D - 2
udział zobowiązań długoterminowych - 75%
udział zobowiązań krótkookresowych - 25%



Model biznesu
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Dywidenda

1,01 zł przy cenie akcji ok.13 zł

5533 tys. złZysk netto za rok 2009/10

Zysk na jedną akcję

Dla akcjonariuszy: 100%

w gotówce:

w akcjach:

25%

75%
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Kontakt:

Biuro w Warszawie:
ul. Grochowska 278 III p.
03-841 Warszawa
tel.: +48 22 871 85 66
www: www.kredytinkaso.pl

Kamil Karpicki
Menadżer ds. Komunikacji Korporacyjnej
kamil.karpicki@kredytinkaso.pl
tel.: 0608 089 200

http://www.kredytinkaso.pl
http://www.kredytinkaso.pl
mailto:kamil.karpicki@kredytinkaso.pl
mailto:kamil.karpicki@kredytinkaso.pl

