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Bank Centralny Hiszpanii  z siedzibą 
w Madrycie. Założony w 1782 przez Karola III 
jako Bank Narodowy San Carlos, obecną 
nazwę nosi od 1856.

Przegląd sytuacji na polskim 
rynku wierzytelności

Claim Value
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Jakość wierzytelności znajdujących się w bilansach banków i oddziałów instytucji kredytowych w pierwszych 

trzech miesiącach 2017 roku nie zmieniła się istotnie w stosunku do końca minionego roku. Zmiany

o największym zakresie wystąpiły w segmencie wierzytelności przedsiębiorstw, gdzie kontynuowany 

był spadek wartości wskaźnika kredytów zagrożonych. Wskaźnik kredytów zagrożonych obniżył się 

do poziomu 8,65%, dalej poprawiając 3-letni rekord ustanowiony w poprzednim kwartale.

Nieznacznej poprawie uległa jakość bankowych portfeli konsumpcyjnych. Przyczyniła się 

do tego zarówno zwiększona podaż kredytów z tej kategorii, jak i obniżenie wartości 

kredytów ze stwierdzoną utratą wartości w bilansach banków i oddziałów 

instytucji kredytowych.

Konsekwentnie utrzymuje się obniżanie jakości wierzytelności

w kategorii frankowych kredytów hipotecznych. Wartość 

zagrożonych wierzytelności w minionym kwartale, inaczej niż 

w okresach wcześniejszych, zmniejszyła się. Spadek ten był 

jednak proporcjonalnie niższy, niż spadek ogólnej 

wartość tych kredytów w księgach banków

i oddziałów instytucji kredytowych. W kategorii 

złotowych kredytów hipotecznych nie 

odnotowano istotnych zmian.
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Sytuacja na rynku 
wierzytelności

•  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 odnośnie najistotniejszych wydarzeń 

    mających wpływ na funkcjonowanie podmiotów 

    z rynku wierzytelności

Zapraszamy 
do zapoznania się 

z raportem, 
w którego dalszej 

części prezentujemy:
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WSKAŹNIK KREDYTÓW ZAGROŻONYCH W SEKTORZE BANKOWYM

W PODZIALE NA GŁÓWNE GRUPY WIERZYTELNOŚCI
Kredyty konsumpcyjne dla osób prywatnych

Kredyty mieszkaniowe gospodarstw domowych ogółem

Kredyty mieszkaniowe gospodarstw domowych [w CHF]

Kredyty mieszkaniowe gospodarstw domowych [w PLN]

Przedsiębiorstwa ogółem
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.



W I kwartale 2017 roku po raz kolejny sektor firm windykacyjnych wiódł 

prym na rynku Catalyst zwiększając wartość wyemitowanych obligacji 

o 27,9%. Warto dodać, iż tempo wzrostu wśród firm z sektora 

wierzytelności znacząco przewyższało dynamikę z poprzednich 

kwartałów.

Tak wysoka dynamika pierwszego kwartału w stosunku do okresu 

poprzedniego była w głównej mierze rezultatem uplasowania przez 

Kredyt Inkaso dwóch emisji (w styczniu) o wartości łącznej 120 mln zł, 

trzech emisji Kruka (w styczniu i lutym) o łącznej wartości 105 mln zł 

oraz debiutu obligacji spółki Magellan (w marcu) o łącznej wartości 

ponad 311 mln zł. O wysokim popycie na obligacje windykatorów 

świadczy kolejny sukces Grupy Best, która uplasowała emisję

o wartości 60 mln zł w jeden dzień. Wartości emisji sektora firm 

windykacyjnych mogą w przyszłym okresie wzrosnąć na skutek 
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Emisje 
na rynku Catalyst

intensywnych działań GetBack, która w marcu otrzymała zgodę KNF 

odnośnie publicznego programu emisji obligacji do 300 mln zł. 

W badanym kwartale niewielką zmiennością wartości emisji

w stosunku do poprzedniego kwartału odznaczały się segmenty listów 

zastawnych oraz firm pożyczkowych (odpowiednio 0,4% i -1,6%). 

Kolejny kwartał z rzędu trwał spadek wartości emisji banków 

komercyjnych, który wyniósł łącznie 4,7%. Należy jednak zaznaczyć, iż 

negatywna dynamika w I kwartale 2017 roku była niższa od IV kwartału 

2016 roku. Głównym powodem spadku wartości emisji obligacji 

banków komercyjnych był przypadający na 28 marca 2017 termin 

wykupu emisji Banku Millennium o wartości 500 mln zł, a także wykup 

obligacji Banku Ochrony Środowiska o wartości 100 mln zł. Jedynym 

bankiem komercyjnym, który w pierwszym kwartale wyemitował 

obligacje (o łącznej wartości 120 mln zł) był Getin Noble Bank.
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WARTOŚCI EMISJI OBLIGACJI NA RYNKU CATALYST BANKÓW KOMERCYJNYCH, LISTÓW ZASTAWNYCH, FIRM WIERZYTELNOŚCIOWYCH

I FIRM POŻYCZKOWYCH W I KWARTALE 2017 ROKU (W MLN ZŁ)

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GPW.
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Zarząd GetBack S.A. informował, że dnia 8.03.2017 roku Zarząd spółki podjął decyzję o rozpoczęciu negocjacji ze znaczącymi 
akcjonariuszami dwóch podmiotów z branży zarządzania wierzytelnościami, w sprawie nabycia akcji tych podmiotów. W komunikacie 
stwierdzono, że transakcje będące przedmiotem negocjacji są spójne z modelem biznesowym spółki w zakresie konsolidacji rynku usług 
zarządzania wierzytelnościami i są ukierunkowane na zwiększenie udziału w rynku, a także umocnienie pozycji w sektorze zarządzania 
wierzytelnościami w Polsce. 

Dnia 28 kwietnia 2017 roku, za sprawą komunikatów opublikowanych przez GetBack S.A. i EGB Investments S.A., okazało się, że to EGB było 
jednym z podmiotów, o którym mowa była w marcowym komunikacie GetBack S.A. 

Spółki poinformowały o zawarciu listu intencyjnego dotyczącego nabycia 99% akcji spółki EGB Investments S.A. Stronami, które podpisały 
dokument są fundusze inwestycyjne zarządzane przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz GetBack S.A. Warunkiem 
dokonania nabycia jest uzyskanie zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji.

Grupa KRUK w I kwartale 2017 roku była aktywna na rynkach zagranicznych – około 90% zakupów zrealizowanych przez Kruka pochodziło 
z krajów, w których obecne są spółki z Grupy, czyli w: Rumunii, Czechach, Słowacji, Niemczech i Włoszech. Łącznie Grupa KRUK nabyła 
15 portfeli wierzytelności o wartości nominalnej 3,8 mld zł za cenę 214,0 mln zł. Stanowi to 234-procentowy wzrost w stosunku do 
analogicznego okresu poprzedniego roku oraz 17 procent łącznej wartości zakupów zrealizowanych w skali całego 2016 r. 

GetBack w prezentacji dotyczącej publicznej emisji obligacji GetBack serii PP1 pochwalił się przeprowadzeniem przez własne fundusze typu 
FIZ w I kwartale 2017 roku 15 transakcji nabycia portfeli. Łączna wartość nominalna zakupów wyniosła 650,4 mln zł.

Po bardzo mocnym IV kwartale ubiegłego roku, Grupa BEST nieco obniżyła skalę zakupów. Wartość nominalna portfeli nabytych
w I kwartale 2017 roku wyniosła 418,5 mln zł, podczas gdy w samym IV kwartale ubiegłego roku Grupa zakupiła wierzytelności o wartości 
nominalnej 1,2 mld zł. Na zakupy w pierwszych trzech miesiącach 2017 roku Grupa Best wydała 78,4 mln zł.

Najistotniejszym zakupem Grupy Best w I kw. 2017 roku była przeprowadzona w marcu transakcja, przedmiotem której był portfel 
wierzytelności firmy pożyczkowej. Była to jedna z największych w ostatnich miesiącach transakcja dotycząca tego rodzaju wierzytelności. 
Dniu 30 marca 2017 r. spółka Everest Finanse S.A., udzielająca pożyczek pod marką „Bocian Pożyczki”, zawarła z BEST I NSFIZ umowę
o sekurytyzację wierzytelności na podstawie, której fundusz nabył pakiet niezabezpieczonych wierzytelności o wartości nominalnej
297,3 mln zł za cenę 59,5 mln zł. 

Kancelaria Medius S.A. w dniu 14 marzec 2017 roku otrzymała podpisaną przez drugą stronę umowę sprzedaży wierzytelności zawartą z Alior 
Services Sp. z o.o. Na podstawie przedmiotowej umowy Kancelaria Medius nabyła portfel udokumentowanych, niespornych i wymagalnych 
wierzytelności o wartości nominalnej łącznie wynoszącej 23,1 mln zł w stosunku do 4 958 dłużników.
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Fuzje i przejęcia
w branży

Wybrane transakcje
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Komentarz 
rynkowy

Nadchodzi rewolucja w przedawnieniu roszczeń?
Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało w lutym opinię publiczną o trwających pracach nad rządowym projektem ustawy 
nowelizującej k.p.c., zmieniającej przepisy regulujące instytucję przedawnienia. Największe emocje wywołało planowane 
wprowadzenie obowiązku badania przez sąd z urzędu, czy roszczenie, którego zasądzenia żąda wierzyciel, uległo przedawnieniu.

Projekt MS dotyczyć ma zarówno postępowań gospodarczych, jak i powszechnych. Projekt przewiduje także skrócenie tzw. podstawowego 
terminu przedawnienia z 10 do 6 lat (choć bez zmian pozostanie on w przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz dotyczących świadczeń okresowych). 

Skróceniu ma ulec również dostępny okres egzekucji roszczenia potwierdzonego prawomocnym wyrokiem lub ugodą sądową,
z 10 lat, od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, do zaledwie 3 lat. Twórcy projektu uważają, że to wystarczający okres dla wierzyciela 
do podjęcia czynności zmierzające do egzekucji roszczenia. 

Zmiana ma objąć również sposób biegu przedawnienia. W przypadku podjęcia przez wierzyciela czynności zmierzających do 
dochodzenia roszczenia, termin  przedawnienia nie biegłby od nowa, jak ma to miejsce obecnie, a ulegałby zawieszeniu do czasu 
zakończenia sprawy. Bez zmian natomiast miałby pozostać bieg przedawnienia w przypadku uznania roszczenia przez dłużnika
oraz wszczęcia mediacji.

Upadłość konsumencka coraz popularniejsza 
W marcu 2017 roku został pobity rekord w zakresie ogłoszonych upadłości konsumenckich. 

W miesiącu tym zgodnie z danymi opublikowanymi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 

ogłoszono 546 bankructw osób fizycznych, podczas gdy ubiegłoroczna średnia to 370 

upadłości miesięcznie. Rekordowy pod względem ogłoszonych upadłości konsumenckich 

był również cały I kwartał bieżącego roku, w którym sądy rozpoznały 1311 upadłości (dla 

porównania w I kw. 2016 r. ogłoszono ich 834, a rok wcześniej jedynie 86). 

Tendencja wzrostu popularności instytucji upadłości konsumenckiej utrzymuje się od 

dłuższego czasu – w całym ubiegłym roku sądy ogłosiły bankructwa 4,4 tys. osób fizycznych, 

w 2015 roku 2,1 tys., a według prognoz Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej w 2017 

roku należy spodziewać się nawet 6,0 tys. upadłości.

Zgodnie z analizami COIG średnia wieku upadających osób wynosi około 49 lat. 

Najpowszechniej upadłość ogłaszana jest w stosunku do osób w wieku 40-49 lat (ponad 

24%). Niewypłacalność częściej dotyka kobiet (56% upadłości) niż mężczyzn.

Przemysław
Grobelny, CFA
M Ł O D S Z Y  M E N E D Ż E R

 C M T  A D V I S O R Y

Zwrot akcji na rynku 
szpitalnych długów
Sąd Apelacyjny w Warszawie przyznał rację 

szpitalowi (sygn. akt VI ACa 1290/16), uznając, że 

firma wyspecjalizowana w windykacji szpitalnych 

wierzytelności nie miał prawa dochodzić długu. 

Firma ta będzie musiała zwrócić szpitalowi 

pieniądze wraz z ustawowymi odsetkami. 

Wyrok jest prawomocny. Eksperci uważają, że 

wyrok ten może uruchomić lawinę podobnych 

pozwów, gdyż zgodnie z szacunkami Dziennika 

Gazety Prawnej, podobna sytuacja może 

dotyczyć ściągniętych wierzytelności o wartości 

ponad miliarda złotych.
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Kontakt

WYCENA PORTFELA
WIERZYTELNOŚCI
  

ANALIZA SZKODOWOŚCI 
PORTFELI

DORADZTWO 
TRANSAKCYJNE

RESTRUKTURYZACJA POZYSKIWANIE 
FINANSOWANIA

Biuro w Poznaniu

ul. Paderewskiego 8

61-770 Poznań

Bazar Poznański

e-mail: biuro@cmt-advisory.pl

tel./fax 61 855 30 10
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Biuro w Warszawie:

ul. Złota 59

00-120 Warszawa

Budynek Lumen, IX piętro

e-mail: warszawa@cmt-advisory.pl

tel. 22 280 91 85

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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