
Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

przedstawiamy Państwu wyniki finansowe Grupy KRUK za 2012 rok. W  tym krótkim podsumowaniu ubiegłego roku chciałbym szczególnie 

podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesów i wzrostu wartości Spółki KRUK dla jej Akcjonariuszy. 

Rok 2012 był dla Grupy KRUK rokiem kolejnych, rekordowych wyników finansowych, tym cenniejszych, 
że odnotowanych po także bardzo udanym dla nas roku 2011. 
W 2012 roku skonsolidowane przychody wzrosły o 25%, zysk na działalności operacyjnej wzrósł o 42%, a zysk netto był o 22% wyższy niż rok 

wcześniej, osiągając poziom 81 mln PLN. Szczególnie wartym podkreślenia jest fakt wypracowania wysokiego poziomu wskaźnika ROE, który na 

koniec 2012 roku wyniósł 26%. 

Także branża zarządzania wierzytelnościami w Polsce, Rumunii, Czechach i na Słowacji ma za sobą bardzo owocny rok. Według naszych sza-

cunków wartość rynkowa nakładów poniesionych na zakup wierzytelności w czterech krajach, w których działa Grupa KRUK, wyniosła w 2012 

roku 1,6 mld PLN, z czego nasza Grupa zainwestowała 19% tej kwoty. Wartość nominalna wierzytelności sprzedanych oraz przekazanych do 

zarządzania na zlecenie w Polsce wyniosła 19,1 mld PLN i była o 4% wyższa niż w roku poprzednim. W 2012 roku Grupa umocniła wiodącą pozy-

cję nabywając oraz przyjmując do zarządzania wierzytelności o wartości nominalnej ponad 5,5 mld PLN, inwestując ponad 309 mln PLN w zakup 

pakietów wierzytelności na rynku w Polsce, Rumunii, Czechach i na Słowacji. Biorąc pod uwagę wysoką konkurencję panującą na rynku zakupów 

i wzrost cen za pakiety wierzytelności sprzedawane na początku ubiegłego roku uważam, że łączne inwestycje na poziomie 309 mln zł w całym 

2012 roku to bardzo dobry wynik.  W drugim półroczu Grupa zainwestowała 213 mln PLN. Pamiętajmy, że są to inwestycje generujące korzyści 

nie tylko w roku ich nabycia, ale także w przyszłości, wpływając na wyniki finansowe i przepływy pieniężne w kolejnych latach.

Jaka będzie sytuacja na rynku zarządzania wierzytelnościami w roku 2013? Na podstawie m.in. napływających sygnałów o przetargach uważam, 

że rynek zakupów portfeli wierzytelności powinien być, co najmniej tak duży, jak w roku ubiegłym. Silna podaż portfeli będzie w dalszym ciągu 

generowana przede wszystkim przez banki, a  obok portfeli detalicznych niezabezpieczonych, coraz częściej będą na rynek trafiać portfele 

korporacyjne. Mogą pojawiać się także zabezpieczone hipotekami wierzytelności osób fizycznych. Nasze aspiracje to aktywny udział w każdym 

przetargu i utrzymanie co najmniej historycznych udziałów, które kształtowały się na poziomie około 25% na rynku zakupów wierzytelności. 

Rok 2012 to także konsekwentna rozbudowa naszego biznesu na rynkach zagranicznych. 
W ubiegłym roku skupiliśmy się na intensyfikacji działań na rynkach czeskim i słowackim. W sierpniu 2012 roku Grupa KRUK zawarła pierwsze 

umowy na zarządzanie wierzytelnościami na rynku słowackim, a we wrześniu 2012 na rynku czeskim. W październiku 2012 roku Grupa KRUK 

dokonała także pierwszych, niezależnych transakcji nabycia portfeli wierzytelności na rynku słowackim i do końca 2012 roku nabyła trzy portfele 

wierzytelności na Słowacji. Jednocześnie w 2012 roku nabyliśmy dwanaście portfeli wierzytelności w Czechach, a łączne nakłady Grupy w obu 

krajach wyniosły 27 mln PLN. W 2012 roku ponad 30% przychodów Grupy KRUK pochodziło z rynków zagranicznych. Strategia, jaką realizujemy, 

zakłada ekspansję na kolejne rynki i systematyczne zwiększanie przychodów generowanych poza Polską. 

Rok 2012 to także okres, w którym Spółka i jej menadżerowie byli doceniani na wielu płaszczyznach działalności, czego dowodem są liczne na-

grody i wyróżnienia. Z szerokiej listy chciałbym wspomnieć o nagrodzie „Byki i Niedźwiedzie”, otrzymanej w marcu 2012 roku za najbardziej uda-

ny debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w 2011 roku, nagrodzie ,,Dobra Firma 2012” i znalezieniu się w gronie 20 najbardziej dynamicznie 

i efektywnie rozwijających się polskich przedsiębiorstw oraz o nagrodzie „Effie Award 2012” za kampanię medialną „Pomagamy spłacać długi”. 

Pierwszy raz w historii polskiego i najprawdopodobniej także światowego rynku mediów tą prestiżową nagrodą wyróżniona została kampania 

firmy z branży zarządzania wierzytelnościami.

Na zakończenie życzę wszystkim Akcjonariuszom, Obligatariuszom, Klientom, Partnerom i Pracownikom Grupy KRUK, aby rok 2013 był równie 

udany jak ubiegły, szczególnie, że jest to rok, w którym obchodzimy jubileusz 15-lecia powstania naszej Spółki. 

Wszystkich Państwa zapraszam do zapoznania się z raportem rocznym Grupy KRUK za 2012 rok.
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