
Claim Value
Przegląd sytuacji na polskim
rynku wierzytelności

Jeden z zabytkowych budynków Narodowego 
Banku Rumunii z siedzibą w Bukareszcie. Gmach 
powstał w latach 1882-1889.
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W drugim kwartale 2019 roku sytuacja w zakresie szkodowości 
wierzytelności wykazuje wysoką stabilność. Jedyny 
segment, w którym odnotowano zauważalną zmienność, 
to segment kredytów konsumpcyjnych dla osób prywatnych. 
W tym przypadku wskaźnik szkodowości spadł o 0,13 pp.,
z poziomu 11,22% do 11,09%. Oznacza to niewielkie pole-
pszenie jakości kredytów udzielonych osobom prywatnym.

W przypadku kredytów korporacyjnych relacja kredytów 
przeterminowanych do całej puli udzielonych kredytów 
pozostawała stała przez ostatnie trzy miesiące.

Jakość kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych 
polepszyła się minimalnie. Spadek wskaźnika wyniósł 0,02 
pp., a jego wartość ukształtowała się na poziomie 2,46%. 
Różnica między jakością kredytów udzielonych w walucie 
polskiej i frankach szwajcarskich pozostała stała w całym 
kwartale.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

SYTUACJA NA RYNKU WIERZYTELNOŚCI
Wskaźnik kredytów zagrożonych w sektorze bankowym w podziale na główne grupy wierzytelności:
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Zapraszamy
do zapoznania
się z raportem,
w którego dalszej
części prezentujemy:

• podsumowanie aktywności podmiotów  

z branży wierzytelności na rynku obligacji

• podsumowanie informacji o najważniejszych 

fuzjach i przejęciach w branży

• przegląd wybranych transakcji nabycia portfeli 

wierzytelności

• Komentarz rynkowy dotyczący wprowadzania 

zmian w tzw. „Ustawie antylichwiarskiej”

• Komentarz dotyczący zmian w ustawach 

mających na celu zwalczenie problemów 

zatorów płatniczych.

2,48% 2,46%
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Wartości emisji obligacji na rynku catalyst banków komercyjnych, listów zastawnych, firm wierzytelnościowych i firm pożyczkowych w IV kwartale 2018 roku (w mln zł)

Wartości emisji w EUR zostały przeliczone na PLN wg. średniego kursu NBP na dzień 31.12.2018

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GPW.

EMISJE NA RYNKU CATALYST
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W II kwartale 2019 roku największy spadek wartości 
notowanych na giełdzie instrumentów dłużnych, wynoszący 
9,3%, odnotował sektor firm wierzytelnościowych.
W kwietniu zapadły trzy serie obligacji o wartościach 3,0 
mln zł, 24,0 mln zł i 3,5 mln zł wyemitowane odpowiednio 
przez BVT, BFF Polska i Statima. Częściowo spłacone zostały 
również dwie serie obligacji Kredyt Inkaso (o łącznej 
wartości 5,3 mln zł). W ich miejsce spółka przeprowadziła 
emisję nowej serii, o wartości blisko 10-krotnie wyższej, tj. 
50,0 mln zł. W maju kolejne trzy firmy spłaciły swoje
zobowiązania, a były to AOW Faktoring z serią o wartości 
nominalnej 5,0 mln zł, Kruk o wartości  50,0 mln zł
i Pragma Faktoring, która wykupiła obligacj o kwocie 
nominalnej 20,0 mln zł. Należy dodać do tego również 
częściowe spłaty pięciu serii obligacji Kredyt Inkaso
o nominale 250,5 mln zł. Wśród nowych emisji pojawiła się 
emisja Kruka na kwotę 115,0 mln zł. W czerwcu nastąpiła 
ostatnia spłata o wartości 35,0 mln zł przez spółkę Kredyt 
Inkaso i nie nastąpiły nowe emisje.

Sektor banków komercyjnych cechował się największym 
wzrostem, lecz małą liczbą emisji ogółem. Wzrost wartości 
segmentu w analizowanym kwartale wyniósł 4,6%, ale 
odpowiadała za to jedna emisja przeprowadzona w kwietniu. 
Obligacje wyemitował Bank Millenium, a ich wartość 
nominalna wyniosła 830,0 mln zł. Oprócz emisji nie nastąpiły 
żadne spłaty obligacji w II kwartale 2019 roku.

Na listach zastawnych, mimo mniejszego wzrostu wynoszącego 
2,1%, odnotować można było większą aktywność. W kwietniu 
serie emitowaną w euro o równowartości 106,1 mln zł 
spłacił Pekao Bank Hipoteczny. W maju ten sam podmiot 
przeprowadził spłatę o wartości 19,1 mln zł. Oprócz tego 
doemitowano transze listów zastawnych PKO Banku 
Hipotecznego o równowartości 424,5 mln zł. W czerwcu 
spłacone zostały listy zastawne o wartości 80,0 mln zł 
przez mBank Hipoteczny. Ponadto częściowo spłacone 
zostały publiczne listy zastawne emitowane przez Pekao 
Bank Hipoteczny. Wartość spłaty wyniosła 

około 9,5 mln zł. PKO Bank Hipoteczny przeprowadził 
również emisje instrumentów dłużnych o wartości 250,0 
mln zł

Firmy pożyczkowe po raz kolejny nie wykazały zbyt 
wielkiej aktywności na rynku Catalyst. W II kwartale 2019 
roku nie odbyła się żadna emisja ani spłata nowej serii 
obligacji. Może to być spowodowane niepewnością
w segmencie firm pożyczkowych wywołaną planowanymi 
zmianami regulacyjnymi. 
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FUZJE I PRZEJĘCIA W BRANŻY
Największa polska firma windykacyjna Kruk postanowiła 
rozwinąć biznes pożyczkowy poprzez przejęcie Wonga.pl. 
Windykator prowadzi działalność pożyczkową od 2010 roku 
pod marką Novum, lecz posiadał relatywnie mało skalowalny 
model biznesowy polegający na udzielaniu pożyczek najlepszym 
klientom z portfeli nabytych w ramach głównej linii biznesowej. 
Wonga.pl jest jedną z bardziej rozpoznawalnych marek na 
polskim rynku pożyczkowym, działającą w pełni w modelu 
online. Przejęte zostało 100% udziałów w spółce Wonga.pl,
a wartość transakcji wyniosła 97,1 mln zł, z czego prawo do 
własności marki kosztowało 3,0 mln zł, a 94,1 mln zł przekazano 
na spłatę zobowiązań wobec sprzedającej polski oddział 
spółki matki Wongi. Dla Kruka wartością dodaną z tej 
transakcji jest wejście w nowy kanał sprzedaży i przejęcie 
bazy klientów, z których jako specjalista od windykacji, może 
uzyskać wyższe odzyski niż przeciętna firma pożyczkowa. 
Ponadto, prezes spółki podaje przejęcie silnego zespołu jako 
jeden z motywów akwizycji.

W ostatnim czasie miała miejsce jeszcze jedna transa
nabycia firmy pożyczkowej przez windykatora. e-Kancelaria 
Grupa Prawno-Finansowa, która specjalizuje się w doradztwie, 
pomocy prawnej i windykacji na zlecenie, kupiła spółkę 
pożyczkową Axcess Financial Poland od amerykańskiej firmy 
CNG Holdings. Transakcja te posiada jednak zgoła odmienny 
charakter, gdyż AFP od ponad roku nie udzielała nowych 
pożyczek, lecz skupiała działalność na zebraniu jak największej 
części portfela. Przedmiotem akwizycji była spółka, a nie sam 
portfel wierzytelności, by nowy właściciel zachował status 
wierzyciela pierwotnego, co jest istotne w procesie dochodzenia 
wierzytelności.

Do interesującego ruchu doszło również na rynku windykacyjnym. 
Cyfrowy Polsat objął pakiet większościowy spółki windykacyjnej 
Vindix, kierowanej przez doskonale znanego na rynku 
Michała Handzlika. Oczekuje się, że transakcja wygeneruje 
znaczne synergie wewnątrzgrupowe, gdyż w skład 
imperium Zygmunta Solorza wchodzą liczne biznesy 
generujące stały napływ spraw do windykacji.

WYBRANE TRANSAKCJE NABYCIA PORTFELI
W drugim kwartale Kruk pochwalił się tylko jedną transakcją na 
rynku rumuńskim. Jej wartość w oryginalnej walucie rozliczeniowej 
wyniosła 41,2 mln RON, a w przeliczeniu 37,4 mln zł. Transakcja 
odbyła się w formie cesji wierzytelności. Stroną sprzedającą jest 
rumuńska spółka należąca do grupy kapitałowej GetBack. 
Transakcja odbyła się pomiędzy podmiotami zależnymi obu 
spółek, czyli zarejestrowanym na Malcie InvestCapital LTD po 
stronie Kruka i GetBack Recovery S.R.L. zarejestrowany
w Bukareszcie z ramienia GetBack.

W kwietniu sfinalizowana została również transakcja sprzedaży 
części polskich aktywów GetBack do windykatora o skandynawskich 
korzeniach, czyli Hoist. Transakcja stała pod znakiem zapytania 
pod koniec ubiegłego roku, gdy w wyniku zaostrzenia przepisów 
pogarszyła się sytuacja finansowa Hoist Finance, co odczuwalne 
było w kursie akcji spółki. Kwota transakcji wyniosła 359 mln zł. 
Przejęcie dotyczy portfeli wierzytelności, w większości zgroma-
dzonych w funduszach sekurytyzacyjnych. Część nabytych 
portfeli była zabezpieczeniem niespłaconych obligacji, 

dlatego Hoist złożył wezwanie na wykup serii G i H, co również 
jest dobrą informacją dla obligatariuszy GetBack.

Dwiema mniejszymi transakcjami pochwaliła się Kancelaria 
Prawna – Inkaso WEC. Pierwsza z nich odbyła się w maju
i dotyczyła wierzytelności podmiotu z branży energetycznej. 
Wartość wierzytelności wyniosła 2,5 mln zł. W niedalekiej 
przyszłości prawdopodobnie zostanie sfinalizowana kolejna 
transakcja z wymienionym podmiotem, gdyż Kancelaria Prawna 
– Inkaso WEC poinformowała o wygranym przetargu. Druga 
transakcja tego podmiotu odbyła się w czerwcu. Sprzedającym 
również był podmiot z branży energetycznej, jednak inny niż 
opisywany w pierwszej transakcji. Wartość portfela wyniosła
2,2 mln zł.

Pod koniec drugiego kwartału 2019 roku Giełda Praw Majątkowych 
Vindexus S.A. opublikowała raport, w którym podała wartość 
wierzytelności nabytych od początku roku do końca maja. 
Według raportu bieżącego wartość ta wyniosła 35,3 mln zł. 



K O M E N T A R Z E  R Y N K O W E

prawem UE). Ewentualna zgoda KE spowoduje skrócenie trzymie-
sięcznego okresu „zawieszenia”, podczas którego powiadamiające 
państwo członkowskie musi powstrzymać się od przyjęcia regulacji 
i umożliwi przegłosowanie przepisów przed 28 września,  czyli 
w trwającej jeszcze kadencji Sejmu. Zważywszy natomiast na fakt, 
że w toku oceny rozważa się, czy projektowane przepisy nie 
stwarzają przeszkody dla swobodnego przepływu towarów lub dla 
świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego na rynku 
wewnętrznym, pozostaje wierzyć, że unijne organy nie przychylą 
się do umożliwienia uchwalenia w szaleńczym tempie katastroficznych 
w skutkach regulacji.
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Szok i niedowierzanie. Trudno znaleźć inne sformułowania na 
sposób, w jaki Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło 
poprawki do zaprezentowanej uprzednio ustawy, niefortunnie 
w mojej ocenie nazywanej przez autorów „antylichwiarską”. 
Takie sformułowanie nie oddaje istoty projektowanej regulacji. 
Wbrew intencji autorów, konsekwencją zmian nie będzie 
wyeliminowanie z rynku podmiotów prowadzących działalność 
o znamionach przestępczych, czy też podmiotów od lat 
oscylujących na granicy prawa. Wśród tych ostatnich, wymienić 
można m.in. dziesiątki tysięcy punktów lombardowych. Ustawa 
uderzy przede wszystkim w legalnie działające firmy pożyczkowe. 
Osią nagłego zwrotu akcji jest daleko idące obniżenie limitów 
kosztów pozaodsetkowych w kredytach konsumenckich. 
Daleko idące, gdyż sprowadzające dopuszczalne koszty 
pożyczek, udzielanych zarówno przez firmy pożyczkowe, jak
i SKOKi czy banki, do poziomów, poniżej których znaczna część 
branży nie jest w stanie prowadzić rentownej działalności. 

Przedstawione 25 czerwca propozycje zmian w projekcie 
ustawy o kredycie konsumenckim mają niecodzienny charakter, 
gdyż daleko odbiegają od pierwotnego kształtu aktu, który był 
konsultowany z wieloma instytucjami oraz uczestnikami rynku. 
Na nic się zdały miesiące konsultacji, opinie najistotniejszych 
organów nadzorujących sektor finansowy czy postulaty 
organizacji branżowych. Tymczasem wyżej wspomniane 
gremia jednym głosem mówią o negatywnych konsekwencjach 
w postaci: ograniczenia dostępu do finansowania pilnych 
potrzeb dla mniej zamożnych konsumentów, wyeliminowania 
ofert kredytów krótkoterminowych, utraty pracy przez tysiące 
pracowników czy rozwoju szarej strefy pożyczek. 

Niecodzienny charakter ma również sposób procedowania 
projektu ustawy. Silna determinacja przedstawicieli resortu 
sprawiedliwości, by ustawę „przepchnąć” przez parlament 
bieżącej kadencji, spowodowała, że sięgnięto po tzw. „pilny” 
tryb procedowania.

W rezultacie, wniosek o nadanie procesowi legislacyjnemu 
priorytetowej ścieżki został złożony wraz z notyfikacją projektu 
ustawy w Komisji Europejskiej, w ramach dyrektywy ws. 
przejrzystości jednolitego rynku (jest to narzędzie oceny 
zgodności projektu krajowych przepisów technicznych 
dotyczących dóbr lub usług społeczeństwa informacyjnego z 

dr Przemysław
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Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wdrożyło ustawę 
zmieniającą treść 12 innych ustaw w celu zwalczenia problemu 
zatorów płatniczych. Na problem opóźnień w płatnościach 
przeciągających się dłużej niż 60 dni w ostatnim czasie narzeka aż 
52% MSP, a opóźnień 30-dniowych nawet 58%. Te liczby wskazują, 
że większość polskich przedsiębiorców jest narażonych na 
problemy związane z tym zjawiskiem. Ponadto, dotyczy to
w głównej mierze przedsiębiorstw małych, o słabszej pozycji 
negocjacyjnej, które i tak uzyskują relatywnie gorsze warunki 
handlowe.

Rozwiązanie przegłosowane przez Sejm wejdzie w życie
1 stycznia 2020 roku. Zmiany skupiają się w głównej mierze na 
zwiększeniu kompetencji UOKiK. Urząd będzie otrzymywał 
szczegółowe informacje o fakturach od Krajowej Administracji 
Skarbowej, Ministerstwa Finansów oraz zgłoszeń
przedsiębiorców. Następnie, na podstawie analizy danych 
będzie przeprowadzał kontrolę u spółek, które potencjalnie 
mogą nie spłacać swoich zobowiązań. Przedsiębiorstwa, w celu 
odzyskania swoich należności, mogą zgłosić swojego kontrahenta 
do kontroli, co spełnia funkcję prewencyjną oraz pomaga 
dochodzić swoich roszczeń w sądzie. Dotychczas, niespłacane 
faktury nie były ścigane publiczno-prawnie, więc ta zmiana 
może ułatwić przedsiębiorcom zarządzanie płynnością w swoich 
firmach. Kontrole przeprowadzane przez UOKiK docelowo mają 
być możliwie jak najkrótsze, by nie sprawiały problemu
z prowadzeniem bieżącej aktywności biznesowej (praktyka pokaże 
jednak, jak będzie w rzeczywistości). Czas trwania takiego 
postępowania w Urzędzie szacuje się na około pięć miesięcy.

Nowe przepisy wymierzone są nie tylko w nierzetelnych kontra-
hentów. Ograniczają również potencjalne wykorzystanie siły 
przetargowej większych podmiotów. Wprowadzone zostają 
ramy, w jakich można ustalać terminy płatności. Kontrakt zawarty 
między spółką mikro, małą lub średnią, a spółką dużą nie może 
przewidywać okresu płatności dłuższego niż 60 dni,
a w przypadku spółek publicznych termin ten został skrócony do 
30 dni. W przypadku umów na ponad 120 dni, przedsiębiorca ma 
prawo wypowiedzieć umowę. W przypadku podmiotów
o zbliżonej wielkości, umowy powyżej 60 dni mogą zostać 
zakwestionowane, a wtedy kontrahent nalegający na dłuższy 
termin płatności będzie musiał uzasadnić biznesowo swoje 
stanowisko.

Rozwiązania wprowadzone przez rząd mogą wspomóc walkę ze 
zjawiskiem zatorów płatniczych, wszystko zależy jednak od 
praktycznego zastosowania przepisów. W zależności od implementacji 
opisywanego rozwiązania efekty mogą wesprzeć przedsiębiorców lub 
im zaszkodzić (w przypadku zbędnego utrudniania prowadzenia 
działalności poprzez rzeczone kontrole). Oczywiście zdyscyplinowanie 
kontrahentów do rzetelnych płatności i usankcjonowanie ram 
negocjacyjnych w kontaktach handlowych wyrównuje dysproporcje 
w sile przetargowej poszczególnych jednostek, jednak istnieje też 
ryzyko, że maksymalne limity na płatność staną się standardem. 
Ucierpieć na tym mogą firmy faktoringowe i świadczące pożyczki 
krótkoterminowe dla biznesu, ponieważ potencjalnie może zmniejszyć 
się popyt na usługi wspierające płynność finansową. Z drugiej strony, 
powstaje szansa dla rozwiązań wykorzystujących takie mechanizmy 
jak confirming (rozbudowany faktoring odwrotny), które pomogą
w dotrzymywaniu terminów płatności. 

WALKA Z ZATORAMI PŁATNICZYMI

Jakub
Gwizdała

MŁODSZY ANALITYK CMT ADVISORY
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Siedziba spółki
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tel. +48 61 855 30 10
e-mail: biuro@cmt-advisory.pl
www.cmt-advisory.pl

Biuro w Warszawie CMT Advisory Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda,
VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000177629 | NIP: 779 22 20 760 | REGON: 634523550
Wartość kapitału zakładowego: 106 500 zł

ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
Budynek Lumen
tel. 22 280 91 85
e-mail: warszawa@cmt-advisory.pl

KONTAKT

CMT Advisory jest podmiotem wyspecjalizowanym
w doradztwie transakcyjnym. Oprócz wsparcia w realizacji 
procesów fuzji i przejęć, nasza firma oferuje usługi związane
z rynkiem kapitałowym oraz pozyskiwaniem finansowania.

CMT Advisory posiada bogate doświadczenie w doradztwie 
na rzecz podmiotów z branży finansowej, takich jak banki, 
firmy pożyczkowe, firmy windykacyjne i SKOKi. 

Dla klientów z sektora finansowego realizowaliśmy projekty 
z zakresu m.in. procesów restrukturyzacyjnych, nadzoru 
właścicielskiego, pozyskiwania finansowania, wycen 
portfeli wierzytelności i wycen przedsiębiorstw.

W 2016 roku firma CMT Advisory dołączyła do stowarzyszenia 
międzynarodowych doradców transakcyjnych, AICA.
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