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W IV kwartale 2019 roku sytuacja na rynku była bardziej 
dynamiczna niż kwartał wcześniej, zwłaszcza w sektorze 
kredytów konsumpcyjnych dla osób prywatnych. 
Wskaźnik zagrożonych kredytów spadł o 0,28 pp.
z poziomu 11,04% do 10,76%. Za sytuację tę może 
częściowo odpowiadać jednak efekt sezonowy – z uwagi 
na zwiększony popyt na kredyty w końcówce roku do  
bilansów banków napływa sporo świeżych, zdrowych 
długów. Niemniej, wskaźnik szkodowości w tym 
segmencie osiągnął najniższą wartość na przestrzeni 
ostatnich lat.

Wśród kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw 
domowych wskaźnik również uległ poprawie
i zmniejszył się o 0,07 pp. i wyniósł 2,36%. Za spadek ten 
odpowiadają w większym stopniu kredyty złotówkowe. 
W segmencie frankowym szkodowość utrzymała 
stabilny poziom.

Jedynym sektorem, gdzie wskaźnik zagrożonych 
kredytów się zwiększył, był sektor kredytów dla 
przedsiębiorstw. Zmiana ta wyniosła 0,07 pp. i na koniec 
kwartału wyniosła 6.92%. Z różnych źródeł napływają 
coraz bardziej negatywne sygnały o wypłacalności MŚP.
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Kredyty konsumpcyjne dla osób prywatnych

Kredyty mieszkaniowe gospodarstw domowych ogółem

Kredyty mieszkaniowe gospodarstw domowych [w CHF]

Kredyty mieszkaniowe gospodarstw domowych [w PLN]

Przedsiębiorstwa ogółem

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Sytuacja na rynku wierzytelności

Wskaźnik kredytów zagrożonych w sektorze bankowym w podziale na główne grupy wierzytelności:

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,

• analizę rynku sekurytyzacji P2P,

• komentarz odnośnie najistotniejszych 
wydarzeń mających wpływ na 
funkcjonowanie podmiotów z rynku 
wierzytelności.
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Emisje na rynku Catalyst

Wartości emisji obligacji na rynku catalyst banków komercyjnych, listów zastawnych, firm wierzytelnościowych i firm pożyczkowych w IV kwartale 2019 
roku (w mln zł)

Wartości emisji w EUR zostały przeliczone na PLN wg. średniego kursu NBP
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GPW.
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Końcówka roku na Catalyst w segmencie wierzytelności 
związana była głównie z aktywnością firm 
windykacyjnych i banków hipotecznych.  

Największą dynamikę wzrostu wartości notowanego 
długu zanotowały firmy wierzytelnościowe. Wzrost ten 
wyniósł 4,6%. Minimalnie, bo o 0,3% zwiększyła się 
wartość publicznie notowanych listów zastawnych. Nie 
zmieniła się wartość długu w sektorze firm 
pożyczkowych, natomiast wartość ta w sektorze 
banków komercyjnych spadła o 0,4%.

W październiku na rynku Catalyst debiuty nowych emisji 
zanotowały PKO Bank Hipoteczny i Kredyt Inkaso. 
Emisja obligacji Kredyt Inkaso była trzecią co do 
wielkości serią wyemitowanych w tym miesiącu
i opiewała na kwotę 210 mln PLN. Wartość emisji 

dokonanej przez PKO Bank Hipoteczny wynosiła 40 mln 
PLN i cechowała się najmniejszym kupon pośród 
wszystkich walorów komercyjnych, które trafiły w tym 
miesiącu na Catalyst.  

W listopadzie w rejestrze KDPW zarejestrowano łącznie 
48 serii obligacji o wartości 1 409,6 mln zł. PKO Bank 
Hipoteczny wyemitował nowych walorów o łącznej 
wartości 727 mln PLN. Wśród pozostałych dużych 
emitentów znajdowały się firmy leasingowe 
i faktoringowe. Wśród debiutów największą emisją może 
pochwalić się BGK, gdyż łączna wartość wynosi 1 850 
mln zł. 

Na grudzień przypadła zapadalność obligacji między 
innymi Getin Noble Banku. Swój debiut zanotowała 
kolejna seria PKO Banku Hipotecznego, której wartość 

wynosiła 30 mln PLN, a najwięcej serii do obrotu 
wprowadziła spółka AOW Faktoring. Dwie serie spółki 
zajmującej się faktoringiem opiewają na kwotę 3 i 5 mln 
PLN. 

Wśród listów zastawnych w IV kwartale tylko w grudniu 
odbyły się emisje. PKO Bank Hipoteczny wyemitował 
listy zastawne, których wartość wyniosła 250 mln PLN. 
Drugim podmiotem był ING Bank Hipoteczny, który 
debiutując na rynku wyemitował listy zastawne
o wartości 400 mln PLN. 
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Na styku działalności pożyczkowej i windykacyjnej 
dochodzi do przejęć między podmiotami o różnym 
profilu działalności. Przykładem takiej transakcji było 
przejęcie pożyczkowej Wonga.pl przez windykatora 
Kruk na początku 2019 roku. Motywacją transakcji było 
rozwinięcie segmentu biznesowego przez Kruka.
W IV kwartale 2019 roku również odbyła się transakcja
w której windykator przejął biznes pożyczkowy, 
mianowicie EasyMoney przejęte zostało przez 
e-Kancelaria – Grupa Prawno-Finansowa. Motyw tej 
transakcji jest jednak zupełnie inny niż w przypadku 
Kruka. EasyMoney to firma pożyczkowa specjalizująca 
się w pożyczkach od 500 do 5 000 zł, udzielanych w 
kanale online, której właścicielem był koreański koncern 
We Can Loan. W rękach e-Kancelarii marka EasyMoney, 
pod którą działalność operacyjna od pewnego czasu nie 
była już kontynuowana, zostanie prawdopodobnie 

wygaszona, a transakcja nabycia spółki to jedynie forma 
nabycia portfela dla spółki windykacyjnej. Forma 
transakcji podyktowana była względami prawnymi
- dzięki nabyciu całej spółki e-Kancelaria zachowuje 
status wierzyciela pierwotnego i jest w stanie w sprawny 
sposób kontynuować zainicjowane procesy windykacji 
przymusowej. Nie jest to pierwsza taka transakcja 
e-Kancelari - wcześniej na podobnej zasadzie przejęty 
został Axcess Financial Poland, właściciel marki 
supercredit.pl.

W międzyczasie, ważą się losy mBanku. Podczas gdy od 
stołu odchodzą kolejne podmioty, które początkowo 
wyraziły zainteresowanie nabyciem banku, 
Commerzbank jasno daje do zrozumienia, że nie ma 
presji na sprzedaż i jego polskie aktywa zmienią 
właściciela tylko, gdy otrzyma satysfakcjonującą ofertę.

Największe transakcje ogłoszone w IV kwartale 2019 
roku zostały zakontraktowane wprawdzie w minionym 
roku, lecz ich finalizacja została w znacznej części 
przewidziana dopiero w 2020 roku. Przykłady takich 
transakcji obejmują portfele, które nabyte zostaną przez 
lidera branży, czyli Kruk S.A. Łączna równowartość 
portfeli zakontraktowanych przez Kruka pod koniec 
roku to 1 722 mln zł. Pierwszy z wygranych przetargów 
dotyczył portfela z rynku polskiego o wartości 1,4 mld zł. 
Drugi ogłoszony i wygrany przetarg dotyczył portfela
z rynku włoskiego o wartości 75 mln EUR (w przeliczeniu 
322 mln zł).

Największą liczbę transakcji na portfelach spośród 
polskich windykatorów ujawniła spółka PHI 
Wierzytelności, realizująca nowatorski model 
quasi-sekurytyzacji wierzytelności odszkodowawczych. 
W IV kwartale ujawnione zostały cztery tego typu 
transakcje, w tym dwie transakcje kupna i dwie 
transakcje sprzedaży. Wierzytelności sprzedane miały 

łączna wartość 430 tys. i 200 tys. zł. Wierzytelności 
nabyte w ramach umowy ramowej od Auxilia S.A. miały 
wartość 670 tys. zł oraz 370 tys. zł.

Na rynek powrócił też długo nieaktywny podmiot 
przechodzący obecnie restrukturyzacje. GetBack S.A.
w restrukturyzacji zawarł umowę na zarządzanie 
sześcioma portfelami TFI BDM S.A. Wartość portfeli pod 
zarządzaniem nie została podana. Fundusze portfelowe 
to: Centauris 3 NS FIZ, Debito NS FIZ, Universe 3 NS FIZ, 
GetPro NS FIZ, GetBack Windykacji Platinum NS FIZ, 
Centarius 2 NS FIZ. Jak można domyśleć się po nazwach, 
są to fundusze, które były już wcześniej pod 
zarządzaniem spółki GetBack, jednak w związku z utratą 
licencji przez Saturn TFI i przejęciem jej aktywów przez 
BDM S.A., należało odnowić umowy.

Fuzje i przejęcia w branży

Wybrane transakcje
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Rynek sekurytyzacji P2P
Platformy  sekurytyzacji P2P to miejsca, gdzie spotykają 
się inwestorzy, którzy chcą zainwestować swoje wolne 
środki pieniężne bezpośrednio w wierzytelności 
związane z finansowaniem udzielonym przez 
profesjonalny podmiot. Operatorzy tego rodzaju 
serwisów notują coraz większe zainteresowanie 
inwestorów, a jednocześnie stają się oni coraz 
istotniejszym uzupełnieniem struktury finansowania 
firm z branży pożyczkowej, leasingowej czy 
faktoringowej. Z tego powodu postanowiliśmy śledzić 
rozwój rynku w celu analizy rozwijających się tendencji 
w tym obszarze.

W analizie skupiliśmy się na wolumenach i trendach 
widocznych w ramach platformy obecnego lidera 
branży w Polsce - platformy Mintos. Z Mintos korzysta 
14 podmiotów, które prowadziły swoją działalność na 
rynku polskim.

 

Wyraźnie w statystykach historycznych udzieleń 
dominuje przedsiębiorstwo Sun Finance (znane w kraju 
pod marką Kuki.pl). Znaczna przewaga nad innymi 
podmiotami może być zaburzony poprzez fakt, że na 
Mintosie wystawiają oni pożyczki krótkoterminowe 
przez co ich rotacja, a co za tym idzie, wartość 
historycznych udzieleń jest wyższa niż w firmach 
udzielających dłuższego finansowania. 

Innymi firmami, które przodują na platformie Mintos 
pod względem wolumenów poddanych sekurytyzacji za 
pośrednictwem platformy jest Capital Service 
(udzielające pożyczek osobistych na dłuższe terminy), 
Credistar (udzielający zarówno dłuższych, jak i krótszych 
produktów) oraz relatywnie nowy na platformie Mintos 
– Everest Finanse, działający w Polsce pod marką Bocian 
Pożyczki. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: https://www.mintos.com/pl/statystyki/
(*ze statystyk wyłączono przedsiębiorstwo Aforti ze względu na wycofanie się z platformy Mintos).
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Czytaj dalej
Wartość udzielonego finansowania na rynku Polskim poprzez platformę Mintos (stan na 03.02.2020, w mln euro)



Przy analizie powyższego wykresu należy brać pod 
uwagę fakt, że większość przedsiębiorstw obecnych na 
rynku Mintos oferuje gwarancje odkupu pożyczki, której 
opóźnienie przekroczy 60 dni. Z tego powodu prawie 
żadna firma (oprócz Eurocenta, który znajduje się w 
stanie upadłości) nie posiada bieżących pożyczek 
udzielonych polskim podmiotom na platformie Mintos, 
które posiadają opóźnienie dłuższe niż 60 dni. 

Największym podmiotem pod kątem bieżącej wartości 
finansowania znajdującego się na platformie jest Capital 
Service, który na dzień analizy posiadał 21,6 mln euro 
bieżących pożyczek na rynku Mintos, w tym ok. 12,7%
z nich posiadało opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni. 
Podobną wartość bieżących pożyczek posiadał Sun 
Finance – 20,6 mln euro, w tym 8,1% z nich to pożyczki 

opóźnione w spłacie powyżej 30 dni. Na ostatnim 
miejscu podium znajduje się Everest Finanse, które 
posiada ok. 11,6 mln euro pożyczek bieżących, gdzie 
wszystkie obsługiwane są terminowo. Czwarty
w kolejności, Credistar posiada 8,3 mln euro bieżących 
pożyczek, w tym aż 42,1% pożyczek opóźnionych
w spłacie powyżej 30 dni. Mniejszą ekspozycję na 
platformę Mintos posiadają Creamfinance, Aasa, 
Dziesiątka Finanse, Alfa Kredyt oraz Mogo (Mogo jako 
jedyne z tego grona nie zajmuje się udzielaniem 
pożyczek konsumenckich, gdyż udziela kredytów 
samochodowych). Na samym końcu stawki znajduje się 
Eurocent, który aktualnie znajduje się w stanie upadłości 
– z tego powodu wszystkie niespłacone pożyczki 
Eurocenta na platformie Mintos są przeterminowane
o więcej niż 60 dni.

Inny obraz dotyczący największych podmiotów na platformie Mintos widoczny jest, gdy przeanalizowane zostaną 
wartości bieżącego finansowania, czyli wierzytelności z pożyczek nadal trwających na platformie Mintos. 

cd. Rynek sekurytyzacji P2P

Aktualny Okres karencji 1-15 dni opó nienia 16-30 dni opó nienia 31-60 dni opó nienia 60+ dni opó nienia
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Komentarz rynkowy

Wartość bieżącej wartości finansowania udzielona na rynku polskim poprzez platformę Mintos
stan na 03.02.2020, w mln euro)



dr Przemysław Grobelny, CFA

Menedżer CMT Advisory

Komentarz
rynkowy

Koniec handlu długami
i windykacji jaką znamy?

Windykatorzy z coraz większym uprzywilejowaniem 
dłużnika mierzą się od kilku lat. Zaczęło się w maju 2018 
roku, gdy weszły w życie przepisy RODO, które od 
strony procesowej znacznie utrudniły kontakt
z dłużnikiem. Następnie w lipcu tego samego roku 
zaczęły obowiązywać nowe podstawowe terminy 
przedawnienia – skrócono je z 10 do 6 lat.

Następnie wzięto się za wierzytelności przedawnione
- sądy z automatu zaczęły sprawdzać, czy dana sprawa 
przypadkiem nie uległa wystarczającemu 
przeterminowaniu, by w ogóle jej nie przyjmować na 
wokandę. Gdy wydawało się, że resort sprawiedliwości 
wystrzelał się pro dłużniczych pomysłów, pełnomocnik 
rządu ds. praw człowieka oraz wiceminister 
sprawiedliwości zaskoczył rynek nowymi postulatami, 
idącymi znacznie dalej i dotykającymi kilku kluczowych 
obszarów funkcjonowania firm windykacyjnych.

Wśród ogłoszonych postulatów pojawiły się kwestie 
takie jak:

• ograniczenie możliwości działania funduszy 
sekurytyzacyjnych i firm windykacyjnych przez 
wprowadzenie zakazu handlu wierzytelnościami 
opartymi na niespłaconych pożyczkach. W opinii 
pomysłodawców: „ten, kto pożyczył pieniądze, 
powinien je również odzyskiwać, ewentualnie 
zatrudnić do tego zewnętrzną firmę windykacyjną”. To 
w mojej opinii trochę tak, jak gdyby zobowiązać 
wszystkie pizzerie do samodzielnego dowożenia 
zamówień do domów klientów, zakazując 
funkcjonowania operatorów takich jak Uber eats czy 
glovo;

• wprowadzenie zakazu egzekucji z nieruchomości, gdy 
dług stanowi mniej niż równowartość jednej 
dwudziestej sumy oszacowania lokalu;

• zwiększenie zakresu zadań komorników, tak by 
weryfikowali oni zasadność prowadzonej egzekucji.

Nie jest to pierwsza sytuacja, gdy pod przykrywką walki
z patologią rynkową próbuje się wylać dziecko z kąpielą 
uderzając w całą branże, na czym ucierpieć mogą przede 
wszystkim firmy prowadzące działalność
z poszanowaniem zasad prawa i rynkowych standardów. 
Notowania giełdowych windykatorów w ostatnich 
dniach zdają się potwierdzać tę tezę.

Warto przy tym pamiętać, że obecny kształt propozycji 
rykoszetem uderza też w wierzycieli pierwotnych – ci, 
którzy ułożyli sobie przez lata biznes tak, że niekluczowy 
z ich perspektywy proces windykacji całkowicie 
outsourcują, będą musieli poważanie przemodelować 
działalność, zarówno pod względem operacyjnym, jak
i płynnościowym i kapitałowym. 
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Komentarz
rynkowy

Komentarz rynkowy
Rynek leasingu i faktoringu hamuje,
ale z optymizmem patrzy przed siebie. 

Według danych Związku Polskiego Leasingu wartość 
wszystkich trwających obecnie kontraktów 
leasingowych wynosi 160,4 mld złotych, co oznacza, że 
wartość rynku rok do roku zwiększyła się o 9,4%. 
Dynamika liczby nowych kontraktów podpisanych przez 
firmy leasingowe wyhamowała jednak i zmniejszyła się
o 5,8% w ujęciu rocznym. 

Blisko 99,5% klientów branży leasingowej w Polsce 
stanowią przedsiębiorstwa, a małe i mikro firmy 
stanowią 72,5% całości tej grupy odbiorów. To właśnie 
najmniejsi przedsiębiorcy potrzebują największych 
nakładów w stosunku do osiąganego zysku, dlatego 
często ich ostatecznym wyborem jest właśnie leasing. 

Najczęstszym przedmiotem finansowania poprzez 
leasing są pojazdy osobowe i dostawcze o wadze 
nieprzekraczającej 3,5 tony. Przy założeniach, że to 
właśnie najmniejsi przedsiębiorcy korzystają
z finansowania pojazdów silnikowych, możemy 
spekulować co do powodu zmniejszenia się dynamiki 
liczby nowych kontraktów.

Jak podaje niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu 
Motoryzacyjnego (VDA) liczba wyprodukowanych aut za 
naszą zachodnią granicą w 2019 roku spadła o 9%
w ujęciu rocznym. Niemcy są krajem, do którego Polska 
eksportuje najwięcej produktów, jednocześnie dla 
naszych sąsiadów jesteśmy ogromnym rynkiem zbytu. 
Jeżeli zauważalne jest spowolnienie gospodarcze
w Niemczech, automatycznie odbija się to też na naszej 
gospodarce. W tym przypadku może świadczyć to
o zmniejszonym popycie na auta. Najmniejsi 
przedsiębiorcy są szczególnie wyczuleni na zmiany
w gospodarce, co w zestawieniu z ich bardzo dużym 
udziałem w liczbie umów leasingowych i sytuacją 
makroekonomiczną może być odpowiedzią na niższą 
dynamikę podpisywania nowych umów.

W 2019 przy pomocy leasingu przedsiębiorcy 
sfinansowali maszyny, urządzenia i sprzęt IT o wartości 

22,6 mld złotych. W zestawieniu z poprzednim rokiem 
możemy mówić o wzroście 4% pod względem ich 
wartości. Finansowanie wyżej wymienionych aktywów 
stanowi 29% w całkowitej sumie wszystkich kontraktów. 
Leasing w przypadku maszyn i urządzeń staje się coraz 
popularniejszy wśród przedsiębiorców, którzy nie 
posiadają zdolności kredytowej. 

Zdaniem analityków Związku Polskiego Leasingu, mimo 
wyhamowania gospodarczego dalej będziemy 
świadkami prosperity na tym rynku. Szacują oni, że 
w 2020 roku branża leasingowa udzieli finansowania 
przekraczającego 82,7 mld złotych. Głównym motorem 
napędowym będzie silny wzrost popytu krajowego.

Sytuacja ma się podobnie na rynku faktoringowym. 
Rynek zanotował 16,4% w ujęciu rocznym osiągając 
obroty wielkości 281,7 mld złotych. Oznacza to, że 
miniony rok był najlepszym w historii faktoringu
w Polsce. Podobnie jednak jak na rynku leasingowym 
obniżyło się tempo wzrostu. Powodem była głównie 
słabnąca dynamika produkcji przemysłowej i sprzedaży, 
zwłaszcza dla osób prowadzących działalność na terenie 
całej Europy.

Zarówno usługi leasingowe, jak i faktoringowe cieszyły 
się w minionym roku rosnącą popularnością, jednak 
dynamika wzrostu rynku widocznie wyhamowała. 
Według związków zrzeszających największe podmioty 
na tych rynkach, 2020 rok nie przyniesie spadków 
wartości i może okazać się najlepszym dla obu branż.
 

Kacper Moczkodan
Młodszy Analityk CMT Advisory
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KONTAKT

Przedmiotem działalności CMT Advisory jest doradztwo 
transakcyjne i gospodarcze, specjalnością – wsparcie
w realizacji procesów w obszarach sprzedaży i kupna 
przedsiębiorstw (doradztwo sell-side oraz buy-side).

Realizujemy również projekty z zakresu szeroko pojętego 
rynku kapitałowego oraz finansów przedsiębiorstw 
(corporate finance), w tym wyceny i opinie. 

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.

Jesteśmy członkiem międzynarodowego stowarzyszenia 
doradców transakcyjnych AICA.

W 2019 roku po raz drugi z rzędu zostaliśmy 
sklasyfikowani w prestiżowym gronie najaktywniejszych 
doradców transakcyjnych   w Polsce wyróżnionych w 
corocznym rankingu portalu Mergermarket.

Wycena portfela
wierzytelności

Pozyskiwanie
finansowania

Analityka biznesowa
dla wierzycieli

Fuzje
i przejęcia

Due diligence
portfela wierzytelności


