TISKOVÁ ZPRÁVA

Spoločnosť KRUK oznamuje rekordný čistý zisk a expanziu do západnej
Európy
Bratislava, 23. apríla 2018 - Skupina KRUK, poľský líder na trhu správy pohľadávok v strednej Európe,
zverejnila svoje hospodárske výsledky za rok 2017:
•

Prijaté platby z nakúpených portfólií pohľadávok dosiahli 324 miliónov EUR, čo predstavuje 38 %
medziročný nárast. Viac než polovica tejto sumy bola inkasovaná na zahraničných trhoch, pričom v
celkovom objeme inkasovaných platieb rastie podiel západoeurópskych krajín, najmä Talianska.

•

Sumu 231 miliónov EUR, čo je o 24 % menej než v roku 2016, investovala spoločnosť KRUK do
nákupu spolu 139 nových portfólií s nominálnou hodnotou 3,9 miliardy EUR. Napriek tomu, že ceny
v Poľsku sú veľmi konkurencieschopné, spoločnosti KRUK sa podarilo investovať na domácom trhu
65 miliónov EUR.

•

Parameter hotovostného EBITDA spoločnosti dosiahol viac ako 198 miliónov EUR, čo je o tretinu
viac než v predchádzajúcom roku. To odráža silnú likviditu.

•

Čistý zisk skupiny dosiahol 69,9 mil. EUR, čo je historicky najvyššia hodnota, ktorá predstavuje
19 % medziročný nárast. V 4. štvrťroku roku 2017 skupina zaznamenala slabšiu výkonnosť, keď čistý
zisk dosiahol len 947 tisíc. Príčina spočívala jednak v zápornom precenení portfólií na talianskom
trhu, jednak v zvýšení daňovej sadzby.

•

Pomer čistého dlhu voči majetku skupiny KRUK je 1,2-x, vďaka čomu patrí medzi najmenej
zaúverované podniky, a to je aj základ jednej z najzdravších účtovných súvah v odbore.

•

Predstavenstvo spoločnosti KRUK navrhlo výplatu dividend v celkovej výške 22,3 mil. EUR, resp.
1,2 EUR na akciu.
Kľúčové konsolidované finančné výsledky
(milióny EUR)

2017

2016

zmena 2017/2016

Tržby

250

185

+ 35 %

Prijaté platby z nakúpených portfólií pohľadávok

324

235

+ 38 %

Investície do portfólií

231

305

- 24 %

Hotovosť EBITDA*

198

149

+ 33 %

Čistý zisk

69,9

59

+ 19 %

Priebežná návratnosť vlastného kapitálu

20 %

20 %

-

Čistý dlh/majetok

1,2-x

1,1-x

-

(*) – Hotovosť EBITDA = EBITDA + prijaté platby z nakúpených portfólií pohľadávok – tržby z inkasnej činnosti z nakúpených pohľadávok.

„Keď sa obzrieme, vidíme za sebou rok vyznačujúci sa výrazným rastom na našich dvoch kľúčových trhoch,
totiž v Poľsku a Rumunsku. Významné minulé investície spolu s jedinečnou stratégiou zmierlivého
vysporiadania a vysokou prevádzkovou efektivitou viedli k rastúcim prijatým platbám z nakúpených portfólií
pohľadávok. Priniesli sme svoje know-how na nové trhy v Taliansku, Španielsku a Nemecku a prispôsobili sme

naše procesy miestnym spoločenským podmienkam a právnym rámcom,“ konštatoval Piotr Krupa, výkonný
riaditeľ KRUK.
Vôbec najvyššie inkasované platby a ďalšie investície
Prijaté platby KRUK z nakúpených portfólií pohľadávok dosiahli v roku 2017 sumu 324 miliónov EUR, čo je
o 38 % viac než v predchádzajúcom roku a ide o historický rekord skupiny. V 4. štvrťroku 2017 spoločnosť
KRUK inkasovala platby vo výške 88,8 mil. EUR.
Súčasne investovala 231 mil. EUR do nových portfólií pohľadávok, ktorých súhrnná nominálna hodnota
dosiahla 3,9 mld. EUR. Skupina KRUK bola aktívna na všetkých siedmich trhoch, na ktorých pôsobí, pričom
najvyššie investície realizovala v Taliansku (29 %), Poľsku (asi 28 % celkových investičných výdavkov za rok
2017) a Rumunsku (27 %).
KRUK rozťahuje krídla nad západnou Európou
Investície v Taliansku dosiahli v roku 2017 výšku 68 mil. EUR. V dôsledku toho účtovná hodnota talianskeho
portfólia ku koncu roka presiahla sumu 118 mil. EUR. Úsilie skupiny KRUK bolo zamerané na budovanie
prevádzkového motora. „Postupne sa nám podarilo rozširovať a integrovať naše kapacity. V roku 2017 sme v
Taliansku úspešne dokončili integráciu spoločnosti Credit Base, nášho predchádzajúceho partnera v oblasti
oceňovania portfólií a správy pohľadávok. Za posledných niekoľko mesiacov sa náš tím zdesaťnásobil.
V súčasnosti zamestnávame 230 pracovníkov, z ktorých väčšinu tvoria konzultanti (niektorí z nich pracujú v
teréne) a právnici. Uzatvárame nové dohody o vyrovnaní, ktoré prispievajú k plynulému nárastu
inkasovaných platieb. Pred niekoľkými mesiacmi sme tiež spustili vlastný proces vedenia sporov, ktorý nám
umožňuje nezávisle riešiť prípady, ktoré by sa dostali k súdu,“ povedal Piotr Krupa.
Skupina KRUK tiež investovala 18,5 mil. EUR v Španielsku, kde podporila zahraničnú expanziu organizácie
nákupom miestnej spoločnosti. „Počet zamestnancov v Španielsku sa v priebehu roka zdvojnásobil na 230 a
dokončili sme fúziu s Grupo Espand, ktorú sme zakúpili v predchádzajúcom roku. Miestne kontaktné centrum
poskytuje podporu pre všetky zakúpené portfóliá a 30 terénnych konzultantov pokrýva štyri regióny krajiny,
ktoré vnímame ako kľúčové pre naše podnikanie,“ dodal Piotr Krupa.
Najzdravšia účtovná súvaha v odbore
V roku 2017 skupina KRUK zapracovala na rozšírení svojich zdrojov financovania: vydala dve série obligácií v
amerických dolároch, ktorých celková hodnota predstavuje 40 mil. EUR, a ku koncu 3. štvrťroka zvýšila
celkovú hodnotu dostupných úverových prísľubov na 403 mil. EUR, z čoho 75 % sa môže čerpať aj v eurách.
V 3. štvrťroku skupina KRUK podpísala so syndikátom štyroch bánk zmluvu o revolvingovom úvere v hodnote
250 mil. EUR. Tieto prostriedky môžu byt použité na investície skupiny KRUK mimo Poľska.
„Podarilo sa nám zaistiť špičkové podmienky financovania na základe našej prvotriednej účtovnej súvahy.
Vďaka pomeru čistého dlhu voči majetku 1,2-x patríme medzi najmenej zaúverované spoločnosti v odbore
správy pohľadávok. To nám poskytuje dobrú pozíciu pri rokovaní s bankami a investormi,“ doplnil Piotr
Krupa.

Dividendy vo výške takmer 24 mil. EUR
Predstavenstvo spoločnosti KRUK sa rozhodlo odporučiť valnému zhromaždeniu výplatu dividend v celkovej
výške 22,3 mil. EUR, resp. 1,2 EUR na akciu. Navrhovaná výplata už bola schválená dozornou radou. Bude to
štvrté rozdelenie dividend skupiny KRUK od jej kótovania na burze WSE. Doteraz bola rozdelená celková
suma 23,4 mil. EUR..
„S ohľadom na nízku zadlženosť skupiny a vysokú mieru generovanej hotovosti výplata týchto dividend nijak
neohrozí naše plány na investície do nových portfólií. Naša účtovná súvaha nám umožňuje rozdeliť zisk a
súčasne si udržať ambiciózne tempo rastu. Som presvedčený, že najlepšie kótované spoločnosti by mali nielen
výrazne rásť, ale aj deliť sa o svoje zisky s akcionármi,“ uviedol Piotr Krupa.
Česká republika a Slovensko

Podľa odhadov spoločnosti bola v roku 2017 nominálna hodnota trhu pre nákupy
spotrebiteľských pohľadávok v Českej republike a na Slovensku 402 mil. EUR.
Celkové výdavky v portfóliu pohľadávok v tomto segmente predstavovali 165,6
mil. EUR. V roku 2016 aj 2017 vynaložila KRUK Group celkovo 9,93 miliónov EUR
na spotrebiteľské portfóliá pohľadávok na oboch trhoch.
Sektor úverového riadenia je v Českej republike a na Slovensku veľmi rozčlenený
medzi vysoký počet domácich a zahraničných spoločností.

O spoločnosti KRUK
Spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členom skupiny KRUK – medzinárodnej
spoločnosti založenej v roku 1998 a pôsobiacej v Českej republike, Poľsku, Rumunsku, Nemecku, Taliansku,
Španielsku a na Slovensku. Spoločnosť KRUK sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov
a korporátnych zákazníkov. Spravuje pohľadávky bánk, poisťovní, telefonických operátorov i poskytovateľov
energií a ďalších služieb. Motto spoločnosti „Pomáhame splácať dlhy“ je výsledkom inovačnej politiky
orientovanej na zmierlivé riešenia. Medzi hlavné prednosti, ktorými sa spoločnosť KRUK vyznačuje, patrí
partnerský, osobný prístup k zadlženým osobám či firmám a pochopenie ich situácie. Cieľom tohto prístupu
je motivovať zadlžené osoby, aby začali rokovania o splatení dlhov vo forme splátok, ktoré si môžu podľa
svojej aktuálnej finančnej situácie dovoliť. Viac informácií o spoločnosti KRUK je k dispozícii na webe
www.cz.kruk.eu.
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