TISKOVÁ ZPRÁVA

Společnost KRUK oznamuje rekordní čistý zisk a expanzi do západní
Evropy
Hradec Králové, 9. dubna 2018 - Skupina KRUK, polský lídr na trhu správy pohledávek ve střední Evropě,
zveřejnila své hospodářské výsledky za rok 2017:
•

Přijaté platby z nakoupených portfolií pohledávek dosáhly 324 milionů EUR, což představuje 38%
meziroční nárůst. Více než polovina této částky byla inkasována na zahraničních trzích, přičemž v
celkovém objemu inkasovaných plateb roste podíl západoevropských zemí, zejména Itálie.

•

Částku 231 milionů EUR, což je o 24 % méně než v roce 2016, investovala společnost KRUK do
nákupu celkem 139 nových portfolií s nominální hodnotou 3,9 miliardy EUR. I přesto, že ceny v
Polsku jsou velice konkurenceschopné, podařilo se společnosti KRUK investovat na domácím trhu 65
milionů EUR.

•

Parametr hotovostní EBITDA společnosti dosáhl výše 198 milionů EUR, což je o třetinu víc než
v předchozím roce, což odráží silnou likviditu.

•

Čistý zisk skupiny dosáhl hodnoty 69,9 mil. EUR, což je historicky nejvyšší hodnota, která
představuje 19% meziroční nárůst. Ve 4. čtvrtletí roku 2017 skupina zaznamenala slabší výkonnost,
kdy čistý zisk dosáhl výše jen 947 tisíc, což bylo způsobeno jednak záporným přeceněním portfolií
na italském trhu, ale také zvýšením daňové sazby.

•

S poměrem čistého dluhu vůči majetku 1.2x je KRUK jedním z nejméně zaúvěrovaných podniků,
což tvoří základ jedné z nejzdravějších účetních rozvah v oboru.

•

Představenstvo KRUK navrhlo výplatu dividend v celkové výši 22,3 mil. EUR neboli 1,2 EUR na
akcii.
Klíčové konsolidované finanční výsledky
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-
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-

(*) – Hotovostní EBITDA = EBITDA + přijaté platby z nakoupených portfolií pohledávek – tržby z inkasní činnosti z nakoupených pohledávek.

„Když se ohlédneme, vidíme za sebou rok vyznačující se výrazným růstem na našich dvou klíčových trzích,
totiž v Polsku a Rumunsku. Významné minulé investice spolu s jedinečnou strategií smírného vypořádání a

vysokou provozní efektivitou vedly k rostoucím přijatým platbám z nakoupených portfolií pohledávek. Na
nové trhy v Itálii, Španělsku a Německu jsme přinesli své know-how a přizpůsobili jsme naše procesy místním
společenským podmínkám a právním rámcům,“ uvedl Piotr Krupa, výkonný ředitel KRUK.
Vůbec nejvyšší inkasované platby a další investice
Přijaté platby KRUK z nakoupených portfolií pohledávek dosáhly v roce 2017 výše 324 milionů EUR, což je o
38 % více než v předcházejícím roce a je to historický rekord skupiny. Ve 4. čtvrtletí 2017 společnost KRUK
inkasovala platby ve výši 88,8 mil. EUR.
Současně skupina KRUK investovala 231 mil. EUR do nových portfolií pohledávek, jejichž souhrnná nominální
hodnota byla 3,9 mld. EUR. Skupina KRUK byla aktivní na všech svých sedmi trzích, přičemž nejvyšší investice
realizovala v Itálii (29 %), v Polsku (asi 28 % celkovým investičních výdajů za rok 2017) a v Rumunsku (27 %).
KRUK roztahuje svá křídla nad západní Evropou
Investice v Itálii dosáhly v roce 2017 výše 68 mil. EUR. V důsledku toho účetní hodnota italského portfolia ke
konci roku přesáhla částku 118 mil. EUR. Úsilí skupiny KRUK bylo zaměřeno na budování provozního motoru.
„Postupně se nám podařilo rozšiřovat a intergrovat naše kapacity. V roce 2017 jsme v Itálii úspěšně dokončili
integraci společnosti Credit Base, našeho dřívějšího partnera v oblasti oceňování portfolií a správy
pohledávek. Za posledních několik měsíců se náš tým zdesetinásobil. Nyní zaměstnáváme 230 pracovníků, z
nichž většina jsou konzultanti – někteří z nich pracují v terénu – a právníci. Uzavíráme nové dohody o
vyrovnání, které přispívají k plynulému nárůstu inkasovaných plateb. Před několika měsíci jsme rovněž spustili
vlastní proces vedení sporů, který nám umožňuje nezávisle řešit případy, které by se dostaly k soudu,“ řekl
Piotr Krupa.
Skupina KRUK rovněž investovala 18,5 mil. EUR ve Španělsku, kde podpořila zahraniční expanzi organizace
nákupem místní společnosti. „Počet zaměstnanců ve Španělsku se během roku zdvojnásobil na 230 a
dokončili jsme fúzi s Grupo Espand, kterou jsme zakoupili v předešlém roce. Místní kontaktní centrum
poskytuje podporu vztahující se ke všem zakoupeným portfoliím a 30 terénních konzultantů pokrývá čtyři
regiony země, které pro naše podnikání vnímáme jako klíčové,“ dodal Piotr Krupa.
Nejzdravější účetní rozvaha v oboru
V roce 2017 skupina KRUK zapracovala na rozšíření svých zdrojů financování: vydala dvě série obligací v
amerických dolarech, jejichž celková hodnota činí 40 mil. EUR, a ke konci 3. čtvrtletí zvýšila celkovou hodnotu
dostupných úvěrových příslibů na 403 mil. EUR, z čehož 75 % může být rovněž čerpáno v eurech. Ve 3.
čtvrtletí skupina KRUK podepsala se syndikátem čtyř bank smlouvu o revolvingovém úvěru v hodnotě 250
mil. EUR. Tyto prostředky mohou být použity na investice skupiny KRUK mimo Polsko.
„Podařilo se nám zajistit prvotřídní podmínky financování na pozadí naší prvotřídní účetní rozvahy.
S poměrem čistého dluhu vůči majetku 1.2x jsme jednou z nejméně zaúvěrovaných společností v oboru správy
pohledávek. To nám dává dobrou pozici při jednání s bankami a investory,“ doplnil Piotr Krupa.

Dividendy ve výši téměř 24 mil. EUR
Představenstvo KRUK se rozhodlo doporučit valné hromadě výplatu dividend v celkové výši 22,3 mil. EUR
neboli 1,2 EUR na akcii. Navrhovaná výplata již byla schválena dozorčí radou. Bude to čtvrté rozdělení
dividend skupiny KRUK od jejího zalistování na WSE. Dosud byla rozdělena celková částka 23,4 mil. EUR.
„S ohledem na nízkou zadluženost skupiny a vysokou míru generované hotovosti výplata těchto dividend nijak
neohrozí naše plány na investice do nových portfolií. Naše účetní rozvaha nám umožňuje rozdělit zisk a
současně si udržet ambiciózní tempo růstu. Jsem přesvědčen, že nejlepší zalistované společnosti by měly
nejen výrazně růst, ale měly by se také dělit o své zisky se svými akcionáři,“ uvedl Piotr Krupa.
Česká republika a Slovensko

Podle odhadů společnosti dosahovala v roce 2017 nominální hodnota trhu pro
nákupy spotřebitelských pohledávek v České republice a na Slovensku 402 mil.
EUR. Celkové výdaje na portfolio pohledávek v tomto segmentu činily 165,6 mil.
EUR ve srovnání se 71 mil. EUR v roce 2016. V roce 2016 i v roce 2017 vynaložila
skupina KRUK na portfolio spotřebitelských pohledávek na obou trzích celkem
9,93 mil. EUR. Sektor správy pohledávek je v České republice a na Slovensku
velmi fragmentovaný a dělí se o něj velký počet domácích i zahraničních
společností včetně mezinárodních investičních fondů.

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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