
 

 
LIST PREZESA ZARZĄDU KREDYT INKASO S.A. DO AKCJONARIUSZY  
I PRACOWNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT INKASO S.A. 
 
 
Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Pracownicy, 
 
Mam zaszczyt podsumować kolejny rok działalności spółki Kredyt Inkaso S.A. Robię to z 
tym większą przyjemnością, że nasze zyski za rok obrotowy 2014/2015 przekroczyły 
wcześniejsze szacunki i oczekiwania. Ponad 40 mln złotych zysku netto przy wpływach 
na poziomie 138 mln złotych, to dla nas powód do ogromnej satysfakcji. Patrząc na te 
wskaźniki rok do roku, możemy mówić już nie tylko o powtarzalności uzyskiwanych 
rezultatów, ale o znaczącym progresie. Zrealizowaliśmy założone cele rozwoju naszej 
organizacji na rynkach zagranicznych. Rozwinęliśmy nowe obszary aktywności na rynku 
polskim, pozyskując portfele w obiecującym segmencie wierzytelności hipotecznych. 
Nasza aktywność w połączniu ze stabilną organizacją pozwoliły przekonać do współpracy  
z Kredyt Inkaso światowych liderów branży zarządzania wierzytelnościami. 
 
Uzyskane wyniki finansowe nie tylko umacniają naszą pozycję wśród liderów branży 
windykacyjnej w Polsce , ale  potwierdzają także słuszność podjętej strategii biznesowej 
budowania silnej pozycji na rynku CEE. W ubiegłych latach koncentrowaliśmy działania 
na rozwoju i optymalizacji procesów organizacyjnych. Dzięki temu mogliśmy skutecznie 
rozwijać działalność za granicą.  
 
Rozwinięte struktury operacyjne w Sofii i Bukareszcie przyniosły pogłębienie ekspansji 
na rynkach Bułgarii i Rumunii. Koniec minionego roku obrotowego zaowocował 
pozyskaniem w Bułgarii portfela o nominalnej wartości 200 mln złotych. Była to jedna z 
największych transakcji tego typu na tamtejszym rynku. Pozyskanie portfela o tak 
znacznej wartości sprawiło, że Bułgaria stała się obok Rumunii, dotychczasowego motoru 
napędowego naszych zagranicznych działań, drugim kluczowym filarem naszej 
aktywności w tej części Europy. Uwzględniając nasze inwestycje w Rosji, łączna 
nominalna wartość zagranicznych portfeli Kredyt Inkaso sięgnęła poziomu 1,4 mld  
złotych. 
 
Po wstępnych analizach, na rodzimym rynku, zdecydowaliśmy się zainwestować w nowy 
obszar wierzytelności hipotecznych. Pozyskaliśmy od BGŻ portfel o wartości 123 mln 
złotych. Prowadzone przez nas wcześniej oceny rentowności, pozawalają nam 
oczekiwać satysfakcjonujących zysków z tej inwestycji. Biorąc pod uwagę tendencje 
banków do sprzedaży  kredytów hipotecznych, ten obszar aktywności należy traktować 
jako wyzwanie w kolejnych latach w kontekście nabywania i zarządzania tego typu 
aktywami.  
 
Suma wysiłków organizacyjnych, skuteczność naszych działań i osiągane wyniki zwróciły 
na Kredyt Inkaso S.A. uwagę bardzo poważnych podmiotów sektora finansowego. W 
ubiegłym roku nawiązaliśmy współpracą z amerykańskim funduszem PRA Group. 
Jednocześnie chciałem zaznaczyć, że nie jest to proces zamknięty. Obecnie kontynuujemy 
ten element strategii  spółki oparty o współpracę z wyspecjalizowanymi podmiotami  
branży zarzadzania wierzytelnościami. W tym celu prowadzimy rozmowy z kolejnymi 
także globalnymi graczami w przedmiocie wspólnych inwestycji. .   



 

 
Śledząc trendy na polskim rynku, dostrzegamy jego coraz większą dojrzałość i związaną 
z tym presję na zwyżkę  cen portfeli długów. Widzimy także postępującą konsolidację 
branży, w której jest miejsce tylko dla największych i najefektywniejszych graczy. Dlatego 
chcąc utrzymać rentowność realizowanych inwestycji, zamierzamy dalej realizować 
politykę ekspansji na rynki zagraniczne o zwiększonej rentowności. W obszarze naszego 
bezpośredniego zainteresowania już teraz znajduje się jeden z krajów Bałkańskich. 
Obecnie wartość obsługiwanych przez nas portfeli to 5,5  mld złotych. W nadchodzącym 
roku zamierzamy tę sumę zwiększyć do 7  mld złotych. Osiągnięciu tego celu będzie 
również służyć wspomniane już pogłębienie współpracy z podmiotami sektora 
finansowego. Niezmiennie kluczowym parametrem, jakim będziemy się kierować w 
doborze inwestycji, będzie stosunek ryzyka do oczekiwanych zysków. Naszym 
inwestorom chcemy nadal przynosić ponadprzeciętne zyski przy możliwie najmniejszym 
ryzyku. Jestem głęboko przekonany, że utrzymanie dotychczasowej strategii pozwoli nam 
na dalszą ekspansję i zwiększenie zysków w przyszłym roku.   
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