TISKOVÁ ZPRÁVA

Společnost KRUK oznamuje hospodářské výsledky za první polovinu roku
2017 s rekordním čistým ziskem ve výši 50,7 mil. EUR
Hradec Králové, 18. září 2017 – Skupina KRUK, lídr na trhu správy pohledávek ve střední Evropě, zveřejnila
své hospodářské výsledky za první polovinu roku 2017.
•

•

•

•

•

Skupina vykázala čistý zisk ve výši 50,7 mil. EUR za první polovinu roku 2017, meziročně byl vyšší
o 95 %, Tohoto dobrého výsledku bylo dosaženo prudkým nárůstem na podnikatelských úrovních
a došlo k překročení výsledku za první čtvrtletí roku 2017 o zhruba 8,2 mil. EUR.*
Přijaté platby z portfolií pohledávek dosáhly 151,4 mil. EUR, meziročně vzrostly o 45 %. Jen v
druhém čtvrtletí přijal KRUK platby ve výši 79 mil. EUR, tato částka představuje zatím nejlepší
kvartální výsledek společnosti.
V první polovině roku 2017 investovala Skupina KRUK 118,2 mil. EUR do 51 portfolií pohledávek s
celkovou nominální hodnotou 1,7 mld. EUR. Ve druhém čtvrtletí dosáhly investice částky 68,2 mil.
EUR. S poměrem čistého úročeného dluhu k vlastnímu kapitálu na úrovni 1,1x si může KRUK do
rozvahy společnosti snadno zakomponovat další budoucí investice.
V první polovině roku 2017 si KRUK zajistil finanční prostředky z několika zdrojů, kdy částka ve výši
667 mil. PLN (156 mil. EUR) byla k dispozici v rámci úvěrových rámců na konci daného období, z
toho 240 mil. (56 mil. EUR) bylo k dispozici také v eurech. KRUK navíc vydal tuzemským investorům
dvě série dluhopisů v celkové nominální hodnotě 40 mil. eur.
Na sklonku první poloviny roku 2017 podepsal KRUK smlouvu o revolvingovém úvěrovém příslibu
se konsorciem čtyř bank: DNB Bank of Norway, BZ WBK, mBank, a ING Bank Śląski. Tento
multiměnový příslib ve výši 250 mil. eur lze využít k financování nebo refinancování portfolií na
evropských trzích s výjimkou Polska.

(*) KRUK změnil funkční měnu dceřiné společnosti InvestCapital Malta ze zlotých na eura, jelikož euro
nejlépe odráží ekonomické prostředí a strukturu investic v dceřiné společnosti. V důsledku změny KRUK
přehodnotil výsledky za první čtvrtletí roku 2017.
Klíčové konsolidované finanční výsledky za první polovinu roku 2017
(eura v mil.)
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Příjmy

79,8

128

+61 %

183,2

70 %

EBITDA *

32,2

62,7

+95 %

81,6

77 %

Cash EBITDA*

62,9

96

+53 %

147,3

65 %

Čistý zisk

26

50,7

+95 %

58,2

87 %

ROE ***

23 %

26 %

-

24 %**

-

(*) Cash EBITDA = EBIT (zisk před zdaněním a úroky) + přijaté platby z nakoupených portfolií –výnosy z nakoupených portfolií
(**) Nepočítaje vydání 1 mil. nových akcií ve výši 50,3 mil. EUR v prosinci roku 2016.
(***) Rentabilita vlastního kapitálu.

„Uplynulý půlrok byl obdobím silného růst zásluhou našeho týmu. Nejdůležitějším bodem je, že jsme velmi
vytrvalí v realizaci naší strategie. Rozmělňujeme dluhy do zvládnutelných splátek, umíme se vcítit do
problémů, jímž čelí dlužníci, a pomáháme jim splácet jejich dluhy. Tento smírný přístup důsledně
uplatňujeme v sedmi různých zemích. V každé z nich zajišťujeme dodržování sociálních norem a právních
předpisů vyžadujících vypořádání vzniklých závazků,“ řekl výkonný ředitel společnosti KRUK Piotr Krupa.
Nové investice
V první polovině roku 2017 investovala Skupina KRUK 118,2 mil. EUR do 51 portfolií pohledávek s celkovou
nominální hodnotou 1,7 mld. EUR. Jen za druhé čtvrtletí dosáhly investice částky 68,2 mil. EUR. Více než
90 % investičního rozpočtu bylo vynaloženo mimo území Polska – polovina v Itálii, jedna čtvrtina v
Rumunsku a zbytek v ostatních zemích včetně Německa, České republiky a Slovenska.
„Za posledních šest měsíců jsme vynaložili přes sto milionů eur na dluhová portfolia, většinou je to druhá
polovina roku, ve které se více utrácí. Současně jsou banky v Evropě stále více ochotné dluhy prodávat. V
Polsku zůstala nabídka dluhů od bank stabilní, ačkoliv jsme v posledních měsících zaznamenali, že
konkurence je stále silnější, což tlačí nahoru ceny portfolií vzhledem k jejich kvalitě. Polsko je naším
mateřským a nejsilnějším trhem, ale naše geografická rozličnost nabízí velmi zajímavé alternativy. Jsem
přesvědčen, že velmi brzy uskutečníme většinu našich investic na zahraničních trzích“, dodal Piotr Krupa.
Silný potenciál pro další nákupy
KRUK si vzhledem ke stále se zvyšující nabídce na trhu zajistil v první polovině roku 2017 nové zdroje
financování, kdy částka ve výši 667 mil. PLN (156 mil. EUR) byla k dispozici v rámci úvěrových rámců na
konci daného období, z toho 240 mil. (56 mil. EUR) bylo k dispozici také v eurech. KRUK navíc vydal
tuzemským investorům dvě série dluhopisů v celkové nominální hodnotě 40 mil. eur. Jedná se o pětiletý
dluhopis se zhodnocením ve výši 3,59 %.
Na sklonku první poloviny roku 2017 podepsal KRUK smlouvu o revolvingovém úvěrovém příslibu s
konsorciem čtyř bank: DNB Bank of Norway, BZ WBK, mBank, a ING Bank Śląski. Tento multiměnový
úvěrový přislib ve výši 250 mil. eur lze využít k financování nebo refinancování portfolií na evropských
trzích s výjimkou Polska.
Nejvyšší přijaté platby v historii
Přijaté platby z portfolií pohledávek dosáhly 151,4 mil. EUR (meziročně vzrostly o 45 %). Jen v druhém
čtvrtletí přijal KRUK platby ve výši 79 mil. EUR, tato částka představuje zatím nejlepší výsledek společnosti.
Výnosy z nakoupených portfolií činily přibližně 280,6 mil. EUR za posledních 12 měsíců. Za celý rok 2016
činily výnosy 232,2 mil. EUR.
„Investice námi vynaložené v minulosti nám dnes vytvářejí rostoucí tok přijatých plateb, přičemž klienti
mimo území Polska již představují většinový podíl z celkové vymáhané sumy. Tento trend se ještě více

zrychlí v souvislosti s rozšířením naší působnosti na nových trzích. Jsme si každým dnem stále jistější, že
strategie smírného přístupu ve vymáhání dluhů, která respektuje sociální normy a pravidla, je tou
nejefektivnější. Splácení dluhů je zásadní pro ekonomickou prosperitu v jakékoliv zeměpisné oblasti, „řekl
dále Piotr Krupa.
Vyplacení třetí dividend
Na konci první poloviny roku 2017 vyplatila společnost KRUK z konsolidovaného čistého zisku získaného v
roce 2016 dividendu ve výši 0,47 EUR za akcii (přibližně 8,8 mil. EUR). Přebytek čistého zisku byl převeden
do zákonem stanovených rezervních fondů. Jednalo se o třetí vyplacenou dividendu v historii společnosti
KRUK. Minulý rok vyplatila Společnost akcionářům celkovou částku ve výši 8,3 mil. EUR.
Správní rada je toho názoru, že distribuce takovéto částky neovlivní plány Skupiny na další růst podnikání,
jelikož jsou brány v potaz finanční požadavky Skupiny a také aktuální výše jejích dluhů a celková finanční
situace. Dne 29. března vydala Dozorčí rada kladné stanovisko k tomuto doporučení.
Nový člen burzovního indexu
V první polovině roku 2017 byly akcie společnosti KRUK vybrány Varšavskou burzou k zařazení do elitního
burzovního indexu WIG30, zároveň je také KRUK první na čekací listině burzovního indexu WIG20. Po
uplynutí pololetí akcie rovněž splnily kritéria způsobilosti pro členství v FTSE EM. Tržní kapitalizace
společnosti KRUK k datu předběžné zprávy o výnosech dosahovala nevídané úrovně 1,5 mld. EUR.
O společnosti KRUK
Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK – mezinárodní
společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku, Německu, Itálii, Španělsku
a na Slovensku. Společnost KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních
zákazníků. Spravuje pohledávky bank, pojišťoven, telefonních operátorů i poskytovatelů energií a dalších
služeb. Motto společnosti „Pomáháme splácet dluhy“ je výsledkem inovační politiky orientované na smírná
řešení. Partnerský, osobní přístup k zadluženým osobám či firmám a pochopení jejich situace jsou hlavní
přednosti, kterými se KRUK vyznačuje. Cílem tohoto přístupu je motivovat zadlužené osoby k zahájení
jednání o splacení dluhů ve formě splátek, které si mohou dle své aktuální finanční situace dovolit. Více
informací o společnosti KRUK je k dispozici na webu www.cz.kruk.eu.
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