
 

 

         Warszawa, 11 lipca 2018 r. 

 

 

 

LIST WICEPREZESA 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 dobrym 

okresem w rozwoju całej Grupy Kapitałowej. W dalszym ciągu umacnialiśmy swoją pozycję na rynkach 

na których już z powodzeniem funkcjonujemy. Grupa Kredyt Inkaso jest liczącym się uczestnikiem 

rynku obrotu wierzytelnościami o stabilnych podstawach finansowych, posiadającym niezbędne 

kompetencje oraz narzędzia do dalszej ekspansji rynkowej. Miniony rok obrotowy należy zaliczyć do 

udanych również z punktu widzenia uzyskanych wpłat tytułu posiadanych pakietów wierzytelności, 

które wyniosły 185 milionów złotych tj. o 30 % więcej niż w poprzednim roku obrotowym oraz cash 

EBITDA która wyniosła 124,6 miliona złotych tj. o 28% więcej niż w poprzednim roku obrotowym. 

Grupa Kredyt Inkaso przeprowadziła z sukcesem inwestycje w wykwalifikowany personel oraz zaplecze 

teleinformatyczne a także program wewnętrznej transformacji, który przyniósł już wymierne, 

pozytywne rezultaty ekonomiczne i sprawił, że Grupa Kredyt Inkaso posiada jedne z najlepszych 

rozwiązań biznesowych w branży. Spółka w minionym roku rozpoczęła program emisji publicznej 

obligacji celem zdywersyfikowania źródeł finansowania papierami dłużnymi. Ponadto podmioty 

z Grupy Kapitałowej zawarły z renomowaną instytucją finansową umowy o ustanowienie linii 

kredytowej, które zapewniają źródło finansowania niezależne od wahań koniunktury na rynku 

obligacji.  

Grupa zarządza łącznie na rynkach zagranicznych oraz w Polsce portfelami własnymi o wartości 

nominalnej ponad 9,2 miliardów złotych, a ponadto zarządza wielomiliardowymi portfelami 

wierzytelności na zlecenie innych podmiotów. Biorąc te fakty pod uwagę wypracowany wynik 

finansowy należy uznać za sukces i stabilną bazę do wzrostu wyniku w kolejnych latach. Niewątpliwie 

postęp osiągnięty w zakresie rozwoju i doskonalenia organizacji w kraju i na rynkach zagranicznych jak 

też osiągane wyniki finansowe dają powody do satysfakcji dla Wszystkich Pracowników Grupy. 

Zrealizowaliśmy założone na lata 2017/2018 cele rozwoju naszej organizacji. W dalszym ciągu 

rozwijamy nowe obszary aktywności na rynku polskim, inwestując w portfele w segmencie 

wierzytelności hipotecznych, korporacyjnych oraz w nowych niszach np. wierzytelności związanych 

z branżą fin-tech. To właśnie te segmenty rynku w ocenie analityków Kredyt Inkaso, ale również 



 

 

 

 

analityków niezależnych uznawane są 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 rozwijać na rynku polskim 

inwestycje w wierzytelności zabezpieczone jak też podejmować współpracę z partnerami w zakresie 

koinwestycji w różne typy portfeli wierzytelności. Kontynuujemy również zapoczątkowany 

w poprzednich latach rozwój inwestycji na rynkach Rumuńskim, Bułgarskim, Rosyjskim oraz 

Chorwackim. Wszystkie nasze działania będą skupione na odpowiedniej dywersyfikacji portfela 

wierzytelności geograficznie oraz produktowo aby zapewnić stabilne wzrosty wyników. Jesteśmy 

przekonani, iż taka strategia przyczyni się do wzrostu wartości Grupy a tym samym wzrostu wartości 

dla wszystkich Akcjonariuszy Kredyt Inkaso S.A.  
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Jarosław Orlikowski 

Wiceprezes Zarządu  

 

 


