
Claim Value
Przegląd sytuacji na polskim
rynku wierzytelności

Sztokholmska Giełda Papierów Wartościowych 
założona w 1863 roku. W budynku odbywają
się obecnie posiedzenia Akademii Szwedzkiej.
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Jakość wierzytelności znajdujących się w bilansach 
banków i oddziałów instytucji kredytowych uległa dalszemu 
polepszeniu w III kwartale. Wskaźniki zagrożenia kredytów 
konsumpcyjnych wykazują tendencje spadkową od 
początku roku, gdy nastąpił ich przejściowy wzrost.
W minionym kwartale w najwyższym stopniu polepszyła 
się jakość kredytów konsumpcyjnych dla osób prywatnych. 
W ciągu ostatnich 3 miesięcy wskaźnik zagrożonych 
kredytów konsumpcyjnych spadł o 0,56 pp. do poziomu 
11,35%. Wskaźnik zagrożonych kredytów dla przedsiębiorstw 

również uległ obniżeniu, wyznaczając nowe minimum na 
poziomie 7,36%, po spadku o 0,20 pp. Podobną poprawę 
jakości wykazały kredyty mieszkaniowe, których odsetek
z zagrożeniem niewypłacalnością spadł o 0,25 pp. Różnica 
między wskaźnikami zagrożenia dla kredytów złotowych
i frankowych utrzymuje się na stabilnym poziomie.
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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 odnośnie najistotniejszych wydarzeń 
mających wpływ  na funkcjonowanie podmiotów 
z rynku wierzytelności
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Wartości emisji obligacji na rynku catalyst banków komercyjnych, listów zastawnych, firm wierzytelnościowych i firm pożyczkowych w II kwartale 2018 roku (w mln zł)

Wartości emisji w EUR zostały przeliczone na PLN wg. średniego kursu NBP na dzień 28.09.2018

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GPW.

EMISJE NA RYNKU CATALYST
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W III kwartale 2018 roku po raz kolejny największy spadek
w wartości notowanych na Catalyst obligacji odnotował 
sektor firm wierzytelnościowych. W lipcu emisje
przeprowadziła Pragma Inkaso S.A. a jej wartość wynosiła 
6,5 mln zł, a spłacone zostały obligacje BFF Polska (dawniej 
Magellan S.A.) o wartości 20,1 mln zł. W sierpniu jedyne 
zdarzenie na Catalyst w branży firm wierzytelnościowych to 
spłata serii obligacji przez Kruk S.A. o wartości 50,0 mln zł. 
We wrześniu nastąpiły dwie emisje obligacji komercyjnych, 
pierwsza przeprowadzona przez MW Trade o wartości 
20,0 mln zł, druga od Kancelarii Statima na wartość 2,0 mln 
zł. Spłacone zostały również serie obligacji wyemitowane 
przez Kruka o wartości 40,0 mln zł i przez BFF Polska o 
wartości 20,5 mln zł. Oprócz tego zapadł termin czterech 
serii obligacji Getback o łącznej wartości 71,5 mln zł, lecz ze 
względu na restrukturyzacje, obligacje nie zostały
spłacone. Łączny spadek wartości obligacji sektora 
wierzytelności w III kwartale wynosi 6,2%.

Jedynymi papierami dłużnymi, których wartość na 
Catalyst w III kwartale wzrosła, i to blisko o 3,3%, były listy 
zastawne. W lipcu emisje o wartości 300,0 mln zł
przeprowadził mBank Hipoteczny. W sierpniu listy zastawne 
wyemitował PKO Bank Hipoteczny o wartości 500,0 mln 
zł. Za wrześniową emisją również stał PKO Bank
Hipoteczny. Jej wartość była najmniejsza w kwartale
i wynosiła 60,0 mln zł. W III kwartale nie nastąpiły żadne 
spłaty tego rodzaju instrumentów.

W sektorze bankowym największa część spadku wartości 
obligacji znajdujących się z obrocie na Catalyst w przeli-
czeniu na złotówki wywołana została osłabieniem euro 
względem polskiej waluty. W III kwartale jedyną zmianą na 
Catalyst w sektorze bankowym była częściowa spłata serii 
obligacji emitowanej przez Getin Noble Bank
o wartości 2,5 mln zł. Spłata miała miejsce w sierpniu,
a wartość tej serii obligacji po spłacie wynosi 12,4 mln. Tym 

samym wartość obligacji w ramach sektora
bankowego spadła w analizowanym kwartale o 0,7%.

Sektor firm pożyczkowych wykazał w III kwartale jeszcze 
mniejszy ruch od sektora banków komercyjnych.
W lipcu obligacje o wartości 2,3 mln zł spłacił Eurocent S.A. 
Było to jedyne zdarzenie w tym sektorze, które spowodowało 
spadek o 0,4% wartości wszystkich obligacji wyemitowanych 
przez firmy pożyczkowe na rynku Catalyst. Firmy pożyczkowe 
tradycyjnie już wzorem poprzednich kwartałów stroniły 
od finansowania na rynku publicznym.
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FUZJE I PRZEJĘCIA W BRANŻY
Wschodząca gwiazda małego parkietu GPW, Aforti 
Holding wzmacnia swoje ramie windykacyjne. Grupa 
posiadającą w swoim portfolio szeroki zakres usług dla 
małych i średnich przedsiębiorstw przez swoją spółkę 
windykacyjną Aforti Collections przejęła 76,9% udziałów w 
spółce Life Belt zajmującej się zarządzaniem wierzytelnościami. 
W roku 2017 Aforti Collections odzyskało 23,4 mln zł długu 
małych i średnich firm, z kolei Life Belt obsłużył portfele 
wierzytelności o łącznej wartości 789 mln zł. Według 
prezesa i głównego akcjonariusza Aforti Holding, Klaudiusza 
Sytka, efekty synergii z akwizycji zostaną osiągnięte dzięki 
silnej marce Grupy Aforti, rozwiniętej sprzedaży
i pozwalającemu ograniczyć koszty outsourcingu centrum 
usług wspólnych w ramach jego Grupy i know-how Life 
Belt w obszarze masowej windykacji należności. 

W ramach trwającej restrukturyzacji, Getback wyprzedaje 
trzon swoich aktywów. Jak podaje spółka do 4 października 
wpłynęły trzy oferty nabycia aktywów spółki, w tym 
portfeli wierzytelności. Zgodnie z doniesieniami spółki 
wiążącą ofertę na sprzedaż aktywów złożył Hoist Finance, 
czyli wywodzący się ze Szwecji windykator działający
w Europie Zachodniej i Środkowej. Zgromadzenie
wierzycieli spółki zostało bezterminowo odroczone
by układ mógł zostać podpisany po zakończeniu transakcji. 
W przypadku realizacji scenariusza sprzedaży aktywów, 
transakcja powinna zostać zakończona do końca 2018 
roku. Fundusze pozyskane ze sprzedaży mogą wynosić 
około 200 mln zł i przyczynią się do zaspokajania roszczeń 
wierzycieli.

WYBRANE TRANSAKCJE NABYCIA PORTFELI
Kruk w III kwartale pochwalił się największą ilością nabytych 
portfeli wierzytelności spośród spółek wierzytelnościowych. 
Spółka poinformowała o trzech transakcjach na portfele o łącznej 
wartości nominalnej wyrażonej w złotych na poziomie ponad 2,8 
mld zł. W lipcu spółka dokonała cesji wierzytelności na rynku 
hiszpańskim od podmiotu z Grupy Carrefour o wartości nominalnej 
248 mln EUR. We wrześniu nastąpiła cesja wierzytelności na rynku 
włoskim i cesja portfeli na rynku polskim. Transakcja włoska 
dotyczyła portfela o wartości nominalnej 302 mln EUR, a transakcja 
na rynku polskim dotyczyła portfela detalicznego o wartości 
nominalnej 274 mln zł i portfela małych i średnich przedsiębiorstw 
o wartości nominalnej 214 mln zł.

Chwalący się co kwartał zakupami Best ogłosił, że w minionych 
trzech miesiącach wydał łącznie 11,4 mln zł na nabycie portfeli 
wierzytelności. Oznacza to spadek o 78% względem analogicznego 
kwartału rok wcześniej. Nominalna wartość nabytych portfeli 
wynosiła 248,5 mln zł, a spadek tej wartości względem analogicznego 
okresu wynosił 65%. Oznacza to, że kwoty wydane na portfele 
spadły szybciej niż ich nominalna wartość, a co za tym idzie portfele 
nabywane były po korzystniejszej dla spółki cenie.

Kancelaria Prawna - Inkaso WEC zwolniła tempo w nabywaniu 
portfeli. W tym kwartale spółka wykazała jeden zakup portfela
i podpisanie umowy faktoringu. Faktoring podpisany został

w lipcu i obejmował wierzytelności podmiotu z branży chemicznej. 
Zakup wierzytelności odbył się we wrześniu i obejmował portfel 
nabyty od podmiotu z branży kolejowej o wartości nominalnej 2,3 
mln zł. Cena nie została ujawniona.

Kancelaria Medius, nie pochwaliła się w minionym kwartale 
nabyciem żadnego portfela, jednak podpisała interesujący list 
intencyjny. Hiszpańska spółka córka Medius Collection S.L. 
podpisała z hiszpańskim podmiotem z pożyczkowej Grupy Vivus 
list intencyjny stawiający podwaliny pod stałą współpracę
w zakresie nabywania portfeli NPL. Docelowa umowa zawarta ma 
zostać na czas nieokreślony i ma objąć portfele o wartości do 40 
mln EUR w skali roku. Pierwsze nabycie portfela ma odbyć się do 
końca października. Jest to kolejny przykład cieszących
się w ostatnich miesiącach dużym zainteresowaniem firm 
pożyczkowych umowy typu forward flow. Umowy tego rodzaju 
zapewniają wierzycielowi pierwotnemu stabilizację warunków 
cenowych sprzedawanych pakietów i usprawnienie operacyjne 
wynikające z braku konieczności organizacji przetargów,
a wierzycielowi wtórnemu stały napływ wierzytelności o podobnym 
charakterze, ułatwiające planowanie wystandaryzowanych 
działań windykacyjnych.
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O tym, że zatory płatnicze to jedna z najistotniejszych barier 
rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 
mówi się od lat. Dopiero teraz jednak rząd zaczął pracować 
nad rozwiązaniami, które mają wyzwolić potencjał rozwojowy 
sektora MŚP tłumiony problemami płynnościowymi. Inaczej 
niż na rynku B2C, proponowane zmiany nie mają bynajmniej 
na celu ochrony dłużnika, zwłaszcza dłużnika będącego 
podmiotem o silnej pozycji rynkowej.

Wśród najważniejszych zmian wynikających ze znajdującego 
się obecnie w fazie konsultacji społecznych projektu ustawy 
o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów 
płatniczych znajdziemy m.in.:

• wprowadzenie limitu 60 dni terminu zapłaty w transakcjach, 
w których dłużnikiem jest duże przedsiębiorstwo, a wierzycie-
lem MŚP, pod rygorem nieważności zapisu umownego 
przewidującego dłuższy termin zapłaty;

• skrócenie do 30 dni terminu zapłaty w transakcjach, w których 
dłużnikiem jest podmiot publiczny (z wyjątkiem podmiotów 
leczniczych dla który przewidziano termin 60-dniowy);

• zobowiązania dużych firm (czyli takich, których przychód 
przekracza rocznie 50 mln EUR) do składania do Ministerstwa 
Finansów rocznych sprawozdań przedstawiających: ile faktur 
uregulowano w ciągu 30 dni, ile w czasie 60 dni, a ile po 
upływie 60 dni;

• wprowadzenie  kar  administracyjnych  dla  dużych  firm 
w wysokości do 5,0% nieuregulowanych w danym roku 
w  terminie umownym zobowiązań (chyba, że firma sama 
borykała się z nieterminowanymi płatnościami od odbiorców);

• ustanowienie ulgi na złe długi w CIT i PIT (analogiczne rozwią-
zanie obowiązuje aktualnie na gruncie ustawy VAT);

• wprowadzenie nowych rozwiązań procesowych mających 
skłonić nierzetelnych dłużników do terminowej realizacji 
zobowiązań, w tym złagodzenie rygoryzmu dowodowego dla 
uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym;

• powiększenie obowiązującej obecnie możliwości obciążenia 
dłużnika kwotą wynikającą z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, tj. 40 EUR, 
o dodatkowy 1,0% wartości należności głównej.

Większość z powyższych zmian ma wejść w życie 1 czerwca 
2019 roku. Pozostaje trzymać kciuki, by wskazane powyżej 
zmiany wywołały postulowane skutki!

Claim Value – III kwartał 2018

dr Przemysław
Grobelny, CFA

MŁODSZY MENEDŻER CMT ADVISORY
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Problemy Fritz Exchange z wypłatą środków na rzecz 
klientów spowodowały, że dynamicznie rozwijającym się od 
kilku lat rynkiem zainteresował się resort finansów. Ministerstwo 
procuje nad nowelizacją prawa dewizowego i niektórych 
innych ustaw, która ma uregulować rynek kantorów online
w Polsce. Oś zmian ogniskuje się wokół konieczności uzyskania 
przez firmy świadczące usługę wymiany walut przez Internet 
dedykowanej licencji. Instytucje te mają zostać ponadto 
objęte nadzorem, który najprawdopodobniej sprawować 
będzie Komisja Nadzoru Finansowego, monitorująca 
obecnie działalność m.in. krajowych instytucji płatniczych.

E-KANTORY POD LUPĄ
MINISTERSTWA
FINANSÓW

Po aferze jaka wybuchła wokół spółki GetBack, 
pojawiały się wątpliwości, czy ten incydent nie zburzy 
zaufania do rynku obligacji korporacyjnych i branży 
wierzytelności. W odpowiedzi na zarzuty, że nadzór nie 
podołał zadaniu ochrony inwestorów przed
instrumentami finansowymi emitowanymi w złej 
wierze i missellingiem, do dyskusji włączyli się politycy. 
W Sejmie pojawił się projekt ustawy, która
w fundamentalny sposób zmienić ma umocowanieKNF 
i która zbliży mechanizm emisji prywatnej

W aurze wątpliwości natury ustawodawczej do kolejnego 
etapu procesu legislacyjnego przeszedł projekt ustawy 
o kancelariach odszkodowawczych. Po kontrowersyjnym 
głosowaniu w ramach połączonych senackich komisji 
ustawodawczej i finansów publicznych, projekt regulacji 
branży nie trafił do gruntownej przebudowy z powrotem 
do Senatu, lecz jest dalej procedowany z kilkoma 
poprawkami. Bardzo lakoniczny projekt ustawy
o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń 
odszkodowawczych przewiduje m.in. wprowadzenie 
limitu wynagrodzenia dla kancelarii odszkodowawczych 
na poziomie 20% wartości uzyskanego odszkodowania, 
ustanowienie zakazu pozyskiwania klientów w szpitalach, 
obligatoryjne wyznaczanie terminu, w którym klient 
ma prawo odstąpić od umowy z kancelarią czy ustanowienie 
obowiązku posiadania ubezpieczenia OC dla kancelarii. 
Ponadto, ma zacząć powszechnie obowiązywać zasada, 
by pieniądze z odszkodowania, w razie wygranej, trafiały 
bezpośrednio na konto poszkodowanego.

REGULACJA BRANŻY KANCELARII
ODSZKODOWAWCZYCH
CORAZ BLIŻEJ

ZAUFANIE DO WINDYKATORÓW
SPADŁO, ALE MASOWEGO
ODWROTU NIE MA

do emisji publicznej, przez przymusową rejestrację instru-
mentów w KDPW.

Tymczasem na publicznym rynku obligacji korporacyjnych 
nastąpił cięższy okres dla pozyskujących finansowanie. Mimo, 
że średni kupon, z którym notowane są obligacje firm
wierzytelnościowych na Catalyst spadł od początku roku
z 5,63% w styczniu do 5,46% we wrześniu, to średni kupon 
nowych emisji był wyższy od średniego kuponu emisji 
notowanych już na rynku. Obserwując nowe emisje wyrywkowo, 
można zwrócić uwagę na przykład na obligacje emitowane 
przez Kredyt Inkaso. Te papiery dłużne, które wyemitowano w 
pierwszym kwartale oferowały najniższą marże z dotychczas 
wyemitowanych serii, jednak serie wyemitowane po wybuchu 
afery GetBack przewidywały drugie co do wysokości marże. 
Zmiana nastąpiła przy 13 emisjach nowych serii obligacji
i spłatach 26 serii obligacji. Oznacza to, że pod koniec III 
kwartału notowanych jest o 13 serii obligacji mniej niż na 
początku roku, a co za tym spadek o 11,9% i wskazuje, że 
spadek średniego kuponu wywołany jest spłatą relatywnie 
wysoko oprocentowanych obligacji.

Najlepszym miernikiem zaufania inwestorów na rynku obligacji 
jest rentowność, a ta wzrosła w tym roku, w szczególności

K O M E N T A R Z E  R Y N K O W E
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Mateusz Mikutowski
ANALITYK CMT ADVISORY

Jakub Gwizdała
MŁODSZY ANALITYK CMT ADVISORY

w kwietniu. Przykładowo, rentowność dla obligacji Best 
zapadającej w sierpniu 2021 roku z 3,92% na początek roku 
wzrosła do 7,15% na początek października. Obligacje 
Kredyt Inkaso zapadające w październiku 2019 roku 
wzrosły w przeciągu tych 3 kwartałów z 2,88% do 5,89%. 
Lider branży windykacyjnej Kruk S.A. odnotował stosunkowo 
niskie wzrosty rentowności na przykładowej obligacji 
zapadającej w maju 2021 roku z 3,68% do 3,84%.

Zachodzące na rynku zjawiska wskazują na utrudnione 
warunki pozyskiwania z rynku kapitału obcego. Spadająca 
liczba notowanych obligacji pokazuje, że windykatorom 

coraz ciężej sprostać oczekiwaniom inwestorów, którzy 
nauczeni doświadczeniem dyskontują większe ryzyko 
związane z branżą. Te firmy, które zdecydowały się jednak 
sięgnąć po kapitał z Catalyst, musiały zaoferować inwestorom 
więcej niż dotychczas w postaci wyższego kuponu. 
Ostatecznie spadek zaufania obrazuje wzrost rentowności, 
który jest pochodną zniżkujących cen obligacji. Jak widać 
uczestnicy rynku zrewidowali swój apetyt na ryzyko
i z dystansem podchodzą do branży, o której jest ostatnio 
głośno.

ZAKUPY NA ZESZYT ONLINE CORAZ POPULARNIEJSZE

Dzięki współpracy największego serwisu aukcyjno-zakupowego 
w Polsce z bankiem BGŻ BNP Paribas dla klientów pojawiła 
się nowa możliwość finansowania zakupów na tym portalu 
– „Raty Od.nowa”. Nazwa usługi dość dobrze oddaje jej 
istotę, gdyż jest to limit odnawialny na zakupy. Klient 
składa wniosek, na podstawie którego obsługujący usługę 
bank, czyli BGŻ przydziela limit kredytowy. Od momentu 
jego uzyskania klient może swobodnie korzystać
z przydzielonej kwoty w celu dokonania zakupów na 
Allegro.

Działania Allegro wyraźnie pokazują kierunek, w którym 
zmierza polski rynek płatności. W tym samym kierunku 
poszło kilka miesięcy wcześniej PayU, które udostępniło 
bliźniaczą usługę PayU Płacę później, gdzie także nie obyło 
się bez współpracy z firmą finansującą, czyli firmy pożyczkowej 
Kreditech. W przypadku PayU finansowanie zakupów nie 
kosztuje nic do 30 dni. Przedłużenie terminu spłaty lub 
rozłożenie zobowiązania na raty wiąże się z ponoszeniem 
przez klienta standardowych kosztów pożyczki. Usługa 
PayU przyjęła się wśród klientów bardzo dobrze. Co ciekawe, 
usługa PayU jest także dostępna dla klientów Allegro. 
Rodzi to pytanie, czy klienci postanowią skorzystać

z nowopowstałej, bliźniaczej usługi Allegro i odbiorą 
klientów PayU? W Polsce widocznym graczem w tym 
obszarze jest także Twisto, wspierane przez ING Bank 
Śląski.

W związku z powyższym widoczne jest, że także do Polski 
dotarł zachodni trend na zakupy online z odroczoną 
płatnością. Na zachodzie gigantem jest oczywiście Klarna 
– szwedzki jednorożec, który zdobywa coraz to nowe 
rynki. W Polsce nie jest oficjalnie obecna, ale kto wie, może 
wieszczona od pewnego czasu konsolidacja na rynku 
płatności sprawi, że ta sytuacja się zmieni?

Wraz z rozwojem tego segmentu rynku, de facto kredytów 
konsumenckich, należy oczekiwać, że w nieodległej 
przyszłości rozwinie się również wtórny rynek tego rodzaju 
wierzytelności. Z uwagi na specyficzne cechy tego rodzaju 
zobowiązań, jak np. relatywnie niskie jednostkowe 
wolumeny, niezbędne będzie wypracowanie dedykowanych 
praktyk w zakresie ich skutecznej windykacji.
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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.

Claim Value – III kwartał 2018
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POZYSKIWANIE
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DUE DILIGENCE
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