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 Rok 2020 był szczególny dla bran-

ży windykacyjnej, podobnie jak dla ca-

łej gospodarki. W związku z pandemią 

COVID-19 pojawiły się nowe ryzyka 

oraz niekorzystne zjawiska. Podając za 

raportem Związku Przedsiębiorstw Fi-

nansowych w Polsce: „Liczba firm za-

grożonych niewypłacalnością (będą-

cych w upadłości lub restrukturyzacji) w 

2020 r. wzrosła o 32% w stosunku do 

roku 2019. W całym 2020 r. ogłoszono 

też o 65% więcej upadłości konsumenc-

kich. Zaległe zobowiązania Polaków się-

gnęły 81,39 mld PLN. Liczba dłużników 

na koniec 2020 r. to już 2,74 mln osób”. 

Jednym ze skutków opisanej sytu-

acji był wzrost wartości wierzytelno-

ści obsługiwanych przez firmy windy-

kacyjne: na koniec I kwartału 2020 

roku wynosiły 110 mld PLN, a już 

na koniec II kwartału 127 mld PLN. 

Pomimo tego ostatni rok nie był jednak 

łatwy dla rynku wierzytelności i działają-

cych na nim podmiotów. Dla branży win-

dykacyjnej wspomniane nowe ryzyka oraz 

niekorzystne zjawiska to przede wszystkim:

• zawieszenie lub odwołanie prze-

targów na sprzedaż wierzytelności 

Branża windykacyjna 
w 2020 roku – podsumowanie
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(co związane było z polityką banków 

i firm tradycyjnie dostarczających pa-

kiety wierzytelności na rynek. Te w 

oczekiwaniu na działania państwa oraz 

wszelkie formy pomocy wstrzyma-

ły dotychczas funkcjonujące sposoby 

działania),

• niekorzystne rozwiązania legisla-

cyjne   (wzrost płacy minimalnej wol-

nej od zajęć z egzekucji komorniczej, 

dodatkowe świadczenia emerytalne 

zwolnione z egzekucji komorniczej, 

brak możliwości prowadzenia egzeku-

cji z nieruchomości mieszkalnych), 

• wydłużenie oraz zawieszenie postę-

powań sądowych, 

• zmniejszenie lub brak przychodów 

dłużników z powodu obowiązującego 

lockdownu. 

 W 2020 r. Grupa kontynuowa-

ła działalność związaną z obsługą wie-

rzytelności nieregularnych. Ze wzglę-

du na niepewną sytuację związaną z 

pandemią COVID-19 oraz niekorzyst-

ne zmiany prawne, a także z uwagi na 

małą podaż wierzytelności, Spółka do-

konywała transakcji korzystnych z jej

punktu widzenia w sposób selektywny.

 Grupa zanotowała rekordowe wpła-

ty, wyniosły one w 2020 r. 100,7 mln 

PLN. Wzrosły skonsolidowane przycho-

dy z działalności operacyjnej do pozio-

mu prawie 51 mln PLN. Pomimo tego 

skonsolidowany zysk netto spadł do 

poziomu 5,6 mln PLN (o ponad 56%). 

Rok 2020 dla GK GPM Vindexus

 Powyższe czynniki istotnie wpły-

nęły na działalność firm windykacyj-

nych, co zauważalne było w wyni-

kach za 3 kwartały 2020 roku. Dopiero 

oswojenie się z „pandemicznymi” wa-

runkami oraz  stabilizacja sprawiły, że 

w czwartym kwartale zaobserwowali-

śmy powrót do normalnego (w miarę) 

funkcjonowania rynku. To właśnie IV 

kwartał pozwolił na poprawę efektyw-

ności działań i wyników finansowych.
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Wpływ na to miały rosnące koszty działal-

ności operacyjnej oraz wydatki, utrudnie-

nia i ograniczenia działalności związane z 

wybuchem pandemii COVID-19. Ponadto 

istotnie wzrosły koszty opłat sądowych 

oraz egzekucyjnych, również ze względu 

na rosnący wolumen spraw w roku 2020.

 Na dzień 31 grudnia 2020 r. Grupa 

Kapitałowa posiadała zadłużenie w kwo-

cie 97 mln zł, co oznacza spadek w sto-

sunku do roku poprzedniego o ponad 5%.

Zrealizowane zostały więc zeszłoroczne 

założenia o niższym zadłużeniu i niższych 

kosztach finansowych w kolejnym roku.

 Wychodząc naprzeciw nowym, „pan-

demicznym” wyzwaniom Spółka dążyła do 

minimalizacji ryzyka zakażeń COVID-19 

wśród pracowników poprzez zmiany w 

organizacji pracy (m.in. wprowadzenie 

pracy zdalnej), automatyzacje kolejnych 

procesów biznesowych, wzmacnianie zna-

czenia windykacji polubownej. Jednak 

wprowadzona praca zdalna (w systemie 

hybrydowym) oraz ograniczenia wynika-

jące z pandemii dla działalności windyka-

cji terenowej czy pracy komorników miały 

negatywny wpływ na wynik Spółki i Gru-

py, ograniczyły możliwość jego wzrostu.

Przychody z działalności operacyjnej i zysk netto 

Spłaty wierzytelności do zadłużenia oraz poziom zadłużenia 
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 Na rynku wierzytelności GPM „Vin-

dexus” S.A. pozostaje średniej wielko-

ści podmiotem. W porównaniu z liderem 

branży Spółka w mniejszym zakresie 

korzysta z tzw. efektu skali. Tym nie-

mniej analiza rentowności netto, zadłu-

żenia w relacji do kapitałów własnych, 

spłaty wierzytelności w relacji do za-

dłużenia i wartości bilansowych pozwa-

la na stwierdzenie że Spółka prowadzi

działalność gospodarczą w sposób bar-

dziej efektywny w porównaniu z pod-

miotami konkurencyjnymi. Nasze wyni-

ki finansowe są przewidywalne i stabilne, 

osiągane przy eliminacji ryzyka związa-

nego z prowadzoną działalnością. Jeste-

śmy liderem w kategorii spłat na jed-

nego zatrudnionego pracownika, a w 

kategorii przychodów na jednego za-

trudnionego pracownika – wiceliderem*.

* Wybrane podmioty konkurencyjne to: GK KRUK, 
GK Kredyt Inkaso i GK Best. Roczne wyniki dla GK 
Kredyt Inkaso oparte są o prognozę IV kwartału 
tej grupy (rok obrotowy kończy się 31.03.2021)

Rentowność netto

GK GPM Vindexus 
na tle wybranych konkurentów



Zadłużenie do kapitałów własnych

 Spłaty wierzytelności do zadłużenia i wartości bilansowych
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