
 

 
LIST PREZESA ZARZĄDU KREDYT INKASO S.A. DO AKCJONARIUSZY  
I PRACOWNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT INKASO S.A. 
 
 
Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Pracownicy, 
 
Grupa Kredyt Inkaso zakończyła kolejny rok swojej działalności. Miniony rok obrotowy 
był wyjątkowym okresem w rozwoju całej Grupy. W dalszym ciągu umacnialiśmy swoją 
pozycję na rynkach na których już z powodzeniem funkcjonujemy, utrzymując 
niekwestionowaną pozycję jednego z liderów. Ponadto, podjęta została decyzja o dalszej 
ekspansji Grupy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, czego efektem jest powołanie 
jednostki operacyjnej w Chorwacji.  
Z nieukrywaną satysfakcją pragnę zwrócić uwagę, iż Kredyt Inkaso w kooperacji 
z partnerami finansowymi , przeprowadziło jedną z największych transakcji  na rynku 
obrotu  wierzytelnościami w Rumunii. Zakupiony w koinwestycji  portfel wierzytelności 
bankowych wyniósł około 340 mln EUR wg. wartości nominalnej Transakcja ta 
potwierdza, iż jesteśmy wiarygodnym partnerem  zdolnym do pozyskiwania partnerów i 
realizacji transakcji z najbardziej wymagającymi uczestnikami rynku obrotu 
wierzytelnościami.  
 
Grupa Kredyt Inkaso jest liczącym się uczestnikiem rynku obrotu wierzytelnościami 
o stabilnych podstawach finansowych, posiadającym niezbędne kompetencje oraz 
narzędzia do dalszej ekspansji rynkowej. Realizując ten cel, z inicjatywy Zarządu 
w ubiegłym roku, rozpoczęty został proces pozyskania inwestora, który dostarczyłby 
Grupie dodatkowego kapitału  na dalszy rozwój.  Co prawda prowadzone w okresie 
październik 2015 – styczeń 2016  negocjacje w sprawie połączenia z krajowym 
partnerem nie powiodły się co nie zmienia zasadniczego kierunku obranego przez Zarząd 
tj. poszukiwania stabilnego partnera, który mógłby wesprzeć dalszy rozwój spółki 
w regionie CEE.  Spółka jako zasadniczy cel strategiczny utrzymuje budowę platformy 
operacyjnej i inwestycyjnej w regionie CEE.  
 
Miniony rok obrotowy należy zaliczyć do udanych również z punktu widzenia 
zrealizowanego zysku, który wyniósł 37 164 tys. zł przy stabilnych przychodach, które 
osiągnęły poziom 106 734 tys. zł. Wynik jest co prawda niższy od zysku roku 
poprzedniego, niemniej jednak został on wypracowany w trudnym dla spółki okresie oraz 
przy uwzględnieniu znaczących nakładów na rozwój zdolności operacyjnych w Rumunii, 
Bułgarii i Rosji. Grupa Kredyt Inkaso przeprowadziła z sukcesem inwestycje 
w wykwalifikowany personel oraz zaplecze teleinformatyczne w jednostkach 
zagranicznych, które już dzisiaj nie ustępuje najlepszym rozwiązaniom w branży.  
Rozwinięte struktury operacyjne w jednostkach zagranicznych przyniosły pogłębienie 
ekspansji  i inwestycje w kolejne portfele na rynkach Bułgarii, Rumunii i Rosji.  Łącznie 
Grupa Kredyt Inkaso w jednostkach operacyjnych w Rumunii , Bułgarii i Rosji zatrudnia 
już ponad 240 osób i ma odpowiednie zasoby techniczne i osobowe do kolejnych 
inwestycji. Największy wysiłek operacyjny został w minionym roku włożony w rozwój 
jednostki rosyjskiej poprzez budowę nowoczesnego call center na 120 stanowisk pracy i 
wdrożenie nowoczesnej aplikacji do obsługi procesów soft collection. Między innymi 
dzięki temu Grupa zarządza łącznie na rynkach zagranicznych portfelami o wartości 
nominalnej  ponad 5,1 mld zł. 



 

 
 
Biorąc te fakty pod uwagę wypracowany wynik finansowy należy uznać za sukces 
i stabilną bazę do  wzrostu wyniku w  kolejnych latach.   Niewątpliwe postęp osiągnięty 
w zakresie budowy organizacji na rynkach zagranicznych jak też osiągane wyniki 
finansowe dają powody  do satysfakcji dla Wszystkich Pracowników Grupy. 
 
Zrealizowaliśmy założone na lata 2015/2016 cele rozwoju naszej organizacji. W dalszym 
ciągu rozwijamy  nowe obszary aktywności na rynku polskim, inwestując w portfele 
w segmencie wierzytelności hipotecznych i korporacyjnych. To właśnie te segmenty 
rynku w ocenie analityków Kredyt Inkaso ale również analityków niezależnych 
za perspektywiczne. Zaznaczyć należy, iż na rynku polskim należymy do nielicznej grupy 
firm posiadających kompetencje do wyceny i zarzadzania portfelami hipotecznymi 
i korporacyjnymi. W kolejnych latach zamierzamy dalej na rynku polskim rozwijać 
inwestycje w wierzytelności zabezpieczone jak też rozwijać współpracę z partnerami w 
zakresie wspólnych inwestycji w portfele wierzytelności. Na rynkach zagranicznych 
planujemy rozwój inwestycji w Chorwacji jak też zbudowanie platformy operacyjnej do 
świadczenia usług windykacji na zlecenie w Serbii. Wszystkie nasze działania będą 
skupione na odpowiedniej dywersyfikacji portfela wierzytelności geograficznie oraz 
produktowo aby zapewnić stabilne wzrosty wyników. Jesteśmy przekonani, iż taka 
strategii przyczyni się do wzrostu wartości Grupy a tym samym wzrostu wartości dla 
Akcjonariuszy Kredyt Inkaso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Prezes Zarządu 
        Paweł Szewczyk 
 


