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1. Pismo prezesa zarządu 
 
 
 

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, 
 
 

W imieniu Zarządu spółki Grupa Pactor – Potempa 

Inkasso S.A., mam zaszczyt przedstawić Państwu pierwszy 

raport roczny i podsumować najwaŜniejsze wydarzenia  

i cele osiągnięte przez Spółkę w 2008 roku.  

W styczniu 2008 roku Grupa Pactor – Potempa 

Inkasso S.A. jako pierwsza z branŜy zarządzania 

wierzytelnościami, zadebiutowała na NewConnect – rynku 

warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Publiczna 

sprzedaŜ akcji Spółki stała się źródłem niezbędnych 

środków na zakup duŜych pakietów wierzytelności,  

co pozwoliło realizować misję Spółki w zakresie 

dostarczania kompleksowych usług związanych  

z zarządzaniem wierzytelnościami oraz maksymalizować zysk z kapitału.  

Kolejnym waŜnym wydarzeniem w strategii rozwoju Spółki w 2008 roku było 

podpisanie listu intencyjnego pomiędzy istotnymi akcjonariuszami  Grupy Pactor – 

Potempa Inkasso S.A., reprezentującymi 77,92% akcji Spółki a Zakładami Dziewiarskimi 

Mewa S.A. z siedzibą w Biłgoraju, w zakresie rozpoczęcia negocjacji mających na celu 

utworzenie holdingu finansowo-operacyjnego działającego na rynku usług finansowych, 

skupiającego spółki Zakłady Dziewiarskie Mewa S.A. oraz Grupa Pactor – Potempa Inkasso 

S.A. Dzięki utworzeniu holdingu finansowo-operacyjnego Spółka planuje w 2009 roku 

pozyskać w formie emisji obligacji kapitał, który umoŜliwi jej zakup znaczących pakietów 

wierzytelności. Jest to związane m.in. z Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA S.A. w Biłgoraju z dnia 5 grudnia 2008 r.  

w sprawie zmiany przeznaczenia środków uzyskanych z emisji akcji serii D w wysokości 

maksymalnie 16 mln zł na inne cele, a mianowicie na działalność w innych sektorach 

gospodarki, w tym na działalność w branŜy usług finansowych oraz na inwestycje w branŜę 

obrotu wierzytelnościami charakteryzującą się duŜą dynamiką wzrostu oraz wysoką 

rentownością zainwestowanego kapitału. 
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W roku 2009 Grupa Pactor – Potempa Inkasso S.A. będzie kontynuować przyjętą 

dotychczas strategię. Zakłada ona zakup pakietów wierzytelności konsumpcyjnych  

i korporacyjnych na podstawie umowy nabycia wierzytelności, a następnie dochodzenie ich 

zapłaty od dłuŜników we własnym imieniu i na własny koszt na drodze postępowania 

polubownego, sądowego i egzekucji komorniczej. 

Strategicznym celem Grupy Pactor – Potempa Inkasso S.A. na najbliŜsze miesiące 

jest takŜe udział w powołaniu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SovereignFund,  

w tym funduszu sekurytyzacyjnego. W planach Zarządu Grupy Pactor – Potempa Inkasso 

S.A. znajduje się równieŜ przeniesienie akcji Spółki na główny parkiet warszawskiej Giełdy 

Papierów Wartościowych.  

W imieniu Zarządu Grupy Pactor – Potempa Inkasso S.A., chciałbym niniejszym 

podziękować wszystkim Partnerom biznesowym, Członkom Rady Nadzorczej  

oraz Akcjonariuszom, zarówno Grupy Pactor – Potempa Inkasso S.A. jak i Zakładów 

Dziewiarskich MEWA S.A. w Biłgoraju za wkład w rozwój Spółki oraz wsparcie naszych 

działań. 

 
 
 
 
Z powaŜaniem, 
Piotr Karol Potempa 
Prezes Zarządu 
Grupa Pactor – Potempa Inkasso S.A. 
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2. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe 

(przeliczone na EURO), podsumowujące sytuację finansową 

 
 w tys. zł w tys. EUR 

okres  okres  okres  okres  

od 2007-11-15 od 2007-01-01 od 2007-11-15 od 2007-01-01  
do 2008-12-31 do 2007-11-14 do 2008-12-31 do 2007-11-14 

Przychody ze sprzedaŜy 1 598    1 076 383 296 

Zysk (strata) ze sprzedaŜy 1 316    968 315 266 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej (499) 511 (120) 141 

Zysk (strata) brutto 1 353 490 324 135 

Zysk (strata) netto 754 386 181 106 

Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej (1 777)  (61)  (426)  (16)  

Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej (189)  -  (45)  -  

Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej 2 367  278  567 76  

Przepływy pienięŜne netto razem 401  217  96  60  

Aktywa razem 7 684    3 724  1 841 1 025 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 950    164 228 45 

Kapitał (fundusz) akcyjny         2 888    2 250 692 619 

Kapitał własny 6 735 3 561 1 614 980 

Liczba akcji (szt.)  5 775 000    *  5 775 000 * 
 

Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) 0,13 * 0,03134 * 

Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 1,17 * 0,27948 * 

 
* Pola są puste poniewaŜ dotyczą okresu kiedy Grupa Pactor – Potempa Inkasso była Sp. z o.o. 

 
 

Pozycje bilansu na dzień 14.11.2007 zostały przeliczone według średniego kursu EURO, 

ogłoszonego przez NBP na dzień 14.11.2007 r. Tab. Nr 221/A/NBP/2007 to jest 3,6345 PLN 

za 1 EURO. 

Pozycje bilansu na dzień 31.12.2008 zostały przeliczone według średniego kursu EURO, 

ogłoszonego przez NBP na dzień 31.12.2008 r. Tab. Nr 254/A/NBP/2008 to jest 4,1724 PLN 

za 1 EURO. 

 
Uwagi i wyjaśnienia 

 
- Dane porównywalne za okres 01.01.2007 – 14.11.2007 

Spółka prezentuje dane porównywalne za rok poprzedni obejmujący okres od 

01.01.2007 – 14.11.2007 to jest okres działalności jako Spółka z o.o. 
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Spółka została zarejestrowana w KRS w dniu 15.11.2007 w wyniku przekształcenia 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  pod nazwą „Grupa Pactor – Potempa Inkasso” 

Sp. z o.o. 

Księgi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zostały zamknięte na dzień 14.11.2007 

roku zgodnie z ustawą o rachunkowości. 

Spółka Akcyjna zmieniła w istotny sposób zasady rachunkowości w stosunku do 

stosowanych przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością między innymi poprzez: 

− zmianę zasad sporządzania rachunku zysków i strat z wariantu porównawczego  

(Sp. z o.o.) na wariant kalkulacyjny (SA), 

− uznanie za „inne krótkoterminowe aktywa finansowe” nabytych wierzytelności  

w celu windykacji na własny rachunek. 

PowyŜsze zmiany wykluczają porównywalność danych bilansowych róŜnych okresów  

Sp. z o.o. ze Spółką Akcyjną. 

− Pierwszy rok obrachunkowy Spółki obejmuje okres od 15.11.2007 do 31.12.2008r. 
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3. Roczne sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego 
rewidenta za okres 15.11.2007 – 31.12.2008 

 
- Sprawozdanie finansowe 
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- Opinia niezaleŜnego biegłego rewidenta 
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- Raport z badania sprawozdania finansowego 
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4. Sprawozdanie zarządu na temat działalności Spółki w okresie 
objętym raportem rocznym 

 
Firma: Grupa Pactor – Potempa Inkasso S.A. 
Adres siedziby:  ul. Romka Strzałkowskiego 5/7,  60-854 Poznań 
Główny telefon:  +48 61 665 78 18 
Numer telefaksu:  +48 61 864 58 70 
Strona internetowa:  www.gppi.pl 
 
 

a) Podstawowe informacje o działalności Spółki 
 
GPPI S.A. jest spółką publiczną, która w styczniu 2008 roku, jako pierwsza z branŜy 

zarządzania wierzytelnościami, zadebiutowała na New Connect. Publiczna sprzedaŜ akcji 

Spółki stała się źródłem niezbędnych środków na zakup duŜych pakietów wierzytelności. 

Model biznesowy spółki zakłada zarówno nabywanie naleŜności, zarządzanie nimi, jak i 

moŜliwość ich bezpośredniej windykacji, we własnym imieniu i na własny koszt, oraz 

własne ryzyko.  

 
Nabywając pakiety wierzytelności, GPPI S.A. kontynuuje przyjętą dotychczas strategię 

postępowania rynkowego. Zakłada ona zakup pakietów wierzytelności konsumpcyjnych i 

korporacyjnych od swoich klientów na podstawie umowy nabycia wierzytelności. GPPI S.A. 

zamierza rozwijać tę formę aktywności poprzez zdobywanie kolejnych grup klientów oraz 

doskonalenie procesu windykacyjnego. W tym celu GPPI S.A. zamierza kontynuować proces 

negocjacji nabycia pakietów wierzytelności z klientami posiadającymi naleŜności 

pakietowe. GPPI S.A. przystępuje równieŜ do przetargów na nabycie wierzytelności 

pakietowych ogłaszanych przez firmy telekomunikacyjne, syndyków masy upadłościowej, 

duŜe korporacje, banki oraz inne. 

 
Dochodzenie zapłaty zakupionych pakietów wierzytelności prowadzone jest na zlecenie 

GPPI S.A. przez głównych akcjonariuszy spółki: Pactor Sp. z o.o., wyspecjalizowaną w 

windykacji wierzytelności konsumenckich, oraz Potempa – Inkasso Sp. z o.o., mającą 

bogate doświadczenie w windykowaniu wierzytelności korporacyjnych. Obie firmy z 

powodzeniem działają na rynku zarządzania wierzytelnościami juŜ od ponad 10 lat, a nasi 

specjaliści posiadają odpowiednią wiedzę, niezbędne doświadczenie i narzędzia, 

pozwalające na skuteczną windykację.  
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b) Istotne zdarzenia w rozwoju działalności Spółki w 2008 roku  
 
GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu powstała w wyniku przekształcenia Spółki Grupa Pactor – 

Potempa Inkasso Sp. z o.o. na mocy umowy z dnia 26 października 2007 r., zawartej przed 

notariuszem Mikołajem Borkowskim – Kancelaria Notarialna w Poznaniu. Powstała w wyniku 

przekształcenia Spółka Akcyjna została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w 

dniu 15.11.2007r.  

   
W dniu 16.01.2008r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uchwałą nr 

39/2008  wprowadził do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcje 

Spółki: 800 000 akcji serii B oraz 1 275 000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C 

spółki o wartości nominalnej 0,50 zł  kaŜda. Na  pierwszy dzień notowań 1 275 000 praw do 

akcji serii C wyznaczono, uchwałą nr 46/2008  Zarządu GPW , dzień 18.01.2008r. 

 
W dniu 31 stycznia 2008 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestr Przedsiębiorców 

zostało zarejestrowane podwyŜszenie kapitału podstawowego o kwotę 637 000,00 zł. 

PodwyŜszenie kapitału nastąpiło w wyniku emisji 1 275  000 akcji serii C. Wartość środków 

uzyskanych w wyniku emisji wyniosła 2 550 000,00 zł.  

Z czego przeznaczono na : 
 
- kapitał podstawowy 637 500,00 zł 
- „agio”, z tego 1 912 500,00 zł 

- na pokrycie kosztów emisji 130 103,40 zł 
- kapitał zapasowy 1 782 396,60 zł 

 
Po zarejestrowaniu w/w podwyŜszenia kapitału skład akcjonariuszy i wysokość kapitału 

podstawowego na dzień 31.12.2008r. były następujące: 

 

Nazwa akcjonariusza Liczba akcji 

W tym akcje 
uprzywile-

jowane  
serii A 

W tym akcje 
zwykłe  
serii B 

W tym akcje 
zwykłe serii 

C 

Wartość 
w zł 

Pactor Sp. z o.o. 1 470 000 1 470 000 x x 735 000,00 

Potempa Inkasso 
Sp. z o.o. 1 850 000 1 850 000 x x 925 000,00 

Blumerang 
Pre Ipo S.A. 400 000 x 400 000 x 200 000,00 

Inwest 
Consulting S.A. 400 000 x 400 000 x 200 000,00 

Krzysztof Nowak 380 000 380 000 x x 190 000,00 

Inni - akcje serii "C"                                
na okaziciela 1 275 000 x x 1 275 000 637 500,00 

Ogółem 5 775 000 3 700 000 800 000 1 275 000 2 887 500,00 
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Spółka w roku obrachunkowym prowadziła aktywną działalność w zakresie windykacji na 

własny rachunek uprzednio nabytych w tym celu wierzytelności, która to działalność 

zaliczana jest statystycznie do pozostałych usług pośrednictwa finansowego gdzie indziej 

nie sklasyfikowanych. W tym celu Spółka w roku obrachunkowym zawarła  6 umów zakupu  

wierzytelności na łączną wartość nominalną przekraczającą 10 467 tys. zł. Windykację tych 

wierzytelności Spółka zleciła wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym. 

 
W dniu 06.03.2008r. Spółka objęła akcje w nowo zawiązanej spółce pod nazwą 

SovereignFund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Warszawie. Grupa Pactor – Potempa Inkasso S.A. objęła w spółce 1 000 akcji imiennych 

serii A o wartości nominalnej 100,00 zł kaŜda, za łączną kwotę 100 000,00 zł. Akcje zostały 

objęte według wartości nominalnej i stanowią 10 % kapitału spółki SovereignFund TFI. 

Objęcie akcji ma charakter inwestycji długoterminowej. Spółka opłaciła kapitał w 

wysokości 25% wartości objętych akcji to jest kwotę 25 000,00 zł. 

 
W dniu 09.05.2008r. Pan Krzysztof Nowak złoŜył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu 

Spółki. W dniu 19.05.2008r. Rada Nadzorcza powołała na tę funkcję Pana Waldemara 

Szczygła. 

 
W dniu 14.10.2008r. podpisano list intencyjny pomiędzy istotnymi akcjonariuszami GPPI 

S.A. (Pactor Sp. z o.o., Potempa Inkasso Sp. z o.o., Krzysztof Nowak, Inwest Connect S.A., 

Blumerang Pre Ipo S.A.), reprezentującymi 77,92 % akcji GPPI S.A. a Zakładami 

Dziewiarskimi Mewa S.A. z siedzibą w Biłgoraju, dotyczący rozpoczęcia negocjacji w celu 

utworzenia holdingu finansowo-operacyjnego skupiającego spółki Mewa oraz Grupa Pactor – 

Potempa Inkasso S.A. WyŜej wskazane podmioty rozpoczęły rozmowy mające doprowadzić 

do objęcia przez akcjonariuszy GPPI S.A. akcji wyemitowanych przez Mewa S.A. w zamian 

za wkłady niepienięŜne w postaci akcji GPPI S.A.  

 
Aktualnie większościowym akcjonariuszem GPPI S.A. są Zakłady Dziewiarskie MEWA S.A. 
 

 
c) Przewidywany rozwój GPPI S.A. 
 
- Rynek i Produkty  
 

Misją Spółki jest dostarczanie kompleksowych usług związanych z zarządzaniem 

wierzytelnościami.  
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Strategicznym celem GPPI S.A. na najbliŜsze miesiące jest udział w powołaniu 

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SovereignFund, w tym takŜe funduszu 

sekurytyzacyjnego. Pozwoli to Spółce na zakup wierzytelności bankowych, realizowany 

poprzez emisję oraz sprzedaŜ papierów wartościowych zabezpieczonych zastawem. W 

planach Zarządu GPPI S.A. znajduje się równieŜ konsolidacja rynku, polegająca na 

ścisłej współpracy lub przejęciu firm działających w branŜy oraz przeniesienie akcji 

Spółki na główny parkiet warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.  

 
GPPI S.A. w trosce o zapewnienie jak najwyŜszego poziomu świadczonych usług 

zarządzania wierzytelnościami oraz dąŜeniu do ciągłego doskonalenia, podpisała umowę 

na wprowadzenie systemu jakości ISO. Przeprowadzenie audytu certyfikującego 

przewidziane jest do końca II kwartału 2009 r. 

 
- Finansowanie 

Dzięki utworzeniu holdingu finansowo-operacyjnego, o którym mowa w pkt. 4 b), 

Spółka planuje w 2009 roku pozyskać w formie poŜyczek bądź emisji obligacji kapitał, 

który umoŜliwi Spółce zakupów pakietów wierzytelności. Na dzień dzisiejszy Spółka 

pozyskała finansowanie w tej formie na poziomie 952 000 zł.  

 
- Ocena sytuacji finansowej 

W roku obrachunkowym Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 753 982,29 złotych 

zrealizowany w obszarze windykacji wierzytelności na własny rachunek oraz w zakresie 

usług pośrednictwa finansowego. 

 
Zarząd Spółki wnioskować będzie do Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie całości 

zysku na kapitał zapasowy.  

 
- Prognozy 

Spółka nie publikuje prognoz. 
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Podstawowe czynniki ryzyka i zagroŜenia związane z prowadzoną działalnością 

 

- Ryzyko związane z rozwojem rynku funduszy sekurytyzacyjnych w Polsce  

Sekurytyzacja jest nowoczesnym narzędziem zarządzania masowymi wierzytelnościami, 

jednak w Polsce fundusze sekurytyzacyjne dopiero rozpoczynają swoją działalność. 

Efektywność działań tych funduszy nie jest satysfakcjonująca, czego przyczyną jest 

nabycie poprzez fundusze najstarszych niespłaconych kredytów bankowych i znaczącej 

pracy organizacyjnej zmierzającej do dostosowania tych wierzytelności do obecnych 

procedur windykacyjnych. W związku z tym istnieje ryzyko, Ŝe rynek funduszy 

sekurytyzacyjnych, będący obecnie w fazie wschodzącej, nie rozwinie się w Polsce w 

stopniu adekwatnym do sytuacji na rozwiniętych rynkach finansowych. PoniewaŜ 

utworzenie zamkniętego funduszu sekurytyzacyjnego jest jednym z głównych 

zamierzeń rozwojowych Spółki, stąd sytuacja na tym rynku jest bardzo istotna. Spółka 

zakłada, Ŝe tworząc fundusz sekurytyzacyjny, będzie w stanie wykorzystać nie tylko 

doświadczenia z rozwiniętych rynków finansowych, ale równieŜ doświadczenia 

pierwszych polskich funduszy. Pozwoli to Spółce na uniknięcie niekorzystnych sytuacji, 

głównie związanych z pakietem wierzytelności, pod zastaw których emitowane będą 

papiery wartościowe. Obserwowane obecnie osłabienie dynamiki zainteresowania 

sekurytyzacją powinno spowodować, Ŝe wyceny pakietów wierzytelności będą bardziej 

racjonalne, co Spółka postrzega jako swoją szansę. Ponadto, aby zmniejszyć ryzyko 

związane ze wschodzącym rynkiem sekurytyzacyjnym w Polsce, Spółka dywersyfikuje 

swoją strategię rozwojową, zakładając, Ŝe w dalszym ciągu będzie kupowała pakiety 

windykacyjne na podstawie umowy nabycia wierzytelności.  

 
- Ryzyko związane z działalnością firm konkurencyjnych  

Na polskim rynku działa znaczna liczba firm windykacyjnych, co przyczynia się do 

występowania ryzyka walki konkurencyjnej między nimi poprzez redukcję marŜy i 

przyjmowanie do windykacji trudniejszych pakietów wierzytelności. Prowadzić to moŜe 

do trudności w pozyskiwaniu nowych kontrahentów oraz spadku efektywności procesu 

windykacyjnego. W konsekwencji, walka konkurencyjna moŜe doprowadzić do redukcji 

rentowności branŜy. Spółka jest zdania, Ŝe przezwycięŜenie tego ryzyka wymaga 

wielopłaszczyznowych działań. Przede wszystkim, Spółka nieustannie dąŜy do 

podnoszenia jakości świadczonych przez siebie usług i jak najlepszej współpracy z 

dotychczasowymi klientami. Spółka zamierza równieŜ podjąć współpracę z nowymi 

grupami odbiorców, dzięki czemu nabywać będzie wierzytelności banków, syndyków 
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masy upadłościowej, duŜych korporacji i innych. Ponadto, Spółka podejmuje działania 

w celu stworzenia zamkniętego funduszu sekurytyzacyjnego. Konkurencja na rynku 

sekurytyzacyjnym jest znacząco mniejsza niŜ na rynku usług windykacyjnych, gdyŜ jest 

to rynek wschodzący.  

 
- Ryzyko związane ze zmianą wysokości odsetek ustawowych  

W związku z faktem, iŜ Spółka ma prawo Ŝądać od dłuŜników zapłaty naleŜności 

głównej wraz z odsetkami za zwłokę liczonymi według stawki odsetek ustawowych, 

stąd ich wysokość ma wpływ na funkcjonowanie Spółki. Z jednej strony, przychody z 

tytułu odsetek za zwłokę stanowią pewien procent przychodów Spółki, stąd kaŜda 

zmiana wysokości odsetek ustawowych moŜe przełoŜyć się na zmianę w przychodach 

Spółki. Z drugiej strony, naliczenie odsetek za zwłokę stanowi jeden z elementów 

negocjacji w czasie procesu windykacyjnego, decydując o jego skuteczności.  

 
- Ryzyko wprowadzenia ograniczeń w sprzedaŜy wierzytelności  

PoniewaŜ działalność Spółki opiera się na nabywaniu pakietów wierzytelności od 

wierzycieli pierwotnych, wprowadzenie ograniczeń w zakresie moŜliwości zbywania 

wierzytelności mogłoby mieć istotny wpływ na działalność Spółki. W ramach obecnych 

regulacji prawnych ograniczenia sprzedaŜy wierzytelności mogą wynikać z:  

− wyraźnego przepisu ustawy (np. roszczenia odszkodowawcze z tytułu uszkodzenia 

ciała lub wywołania rozstroju zdrowia art. 449 kc),  

− właściwości zobowiązania (np. prawo alimentacji z wyjątkiem rat juŜ 

wymagalnych),  

− zastrzeŜenia sformułowanego w umowie.  

Przy czym naleŜy stwierdzić, iŜ dwa pierwsze z wymienionych ograniczeń przy 

sprzedaŜy wierzytelności mają bardzo ograniczony zasięg. Wprowadzenie dalszych 

obostrzeń w zakresie moŜliwości zbywania wierzytelności jest mało prawdopodobne. 

Takie obostrzenia ograniczają  w znacznym stopniu prawa podmiotowe pierwotnego 

wierzyciela w zakresie dysponowania swoim prawem, co jest sprzeczne z 

podstawowymi zasadami prawa cywilnego. W przeszłości, w przypadku wierzytelności 

wobec konsumentów Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wraz z Prezesem 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmowali próby ograniczenia 

moŜliwości zbywania wierzytelności przez wierzycieli pierwotnych. Podstawą tych 

ograniczeń były decyzje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wydane  

w oparciu o opinię Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które 

zakazywały przetwarzania danych osobowych dłuŜników nabywcom wierzytelności. 
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PowyŜszy stan skutecznie uniemoŜliwiał wykonywanie praw przysługujących z nabytych 

wierzytelności. W związku z zaskarŜeniem przedmiotowych decyzji, kwestia ta była 

rozpatrywana przez Naczelny Sąd Administracyjny, który w orzeczeniach z 16 grudnia 

2004 r. (OSK 829/2004) oraz z 6 czerwca 2005 r. (OSP 2/2005), potwierdził moŜliwość 

nabywania wierzytelności konsumenckich. 

 
- Ryzyko związane z nieprecyzyjnymi uregulowaniami prawno-podatkowymi kwestii 

obrotu wierzytelnościami  

Częste zmiany przepisów podatkowych stanowią element ryzyka dla działalności Spółki. 

Ponadto częsty brak precyzji w zapisach i zmienna interpretacja przepisów 

podatkowych przez aparat skarbowy naraŜa wszystkie podmioty z branŜy obrotu 

wierzytelnościami, w tym takŜe Spółkę, na negatywne skutki z tym związane. Spółka 

minimalizuje przedmiotowe ryzyko stosując stałe zasady prowadzenia ksiąg 

rachunkowych zgodnie z przepisami podatkowymi i standardami rachunkowości. 

Ponadto instrument wiąŜących interpretacji wydawanych przez aparat skarbowy 

umoŜliwia zabezpieczenie się na wypadek zmian w interpretacji istniejących przepisów 

prawa podatkowego. Przedstawiając ten czynnik ryzyka, naleŜy podnieść, iŜ w zakresie 

regulacji dotyczących podatku od towarów i usług, implementacja przepisów 

obowiązujących w Unii Europejskiej, w raz z akcesją Rzeczpospolitej Polskiej do 

struktur unijnych, w szczególności VI Dyrektywy VAT Rady UE w sprawie harmonizacji 

przepisów Państw Członkowskich, wyeliminowała ryzyko w zakresie interpretacji i 

zmian przepisów Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. VI 

Dyrektywa VAT Rady UE w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w 

sposób wyraźny stanowi, iŜ podatek VAT nie moŜe być regulowany przez Państwa 

Członkowskie w sposób sprzeczny z postanowieniami Dyrektywy. Przedmiotowa 

Dyrektywa w art. 6 ust. 1 w związku z art. 13 B pkt d) stanowi, iŜ obrót 

wierzytelnościami jest świadczeniem usług w rozumieniu przepisów o VAT i jest 

jednocześnie usługą zwolnioną od tego podatku.  

 
- Ryzyko związane z niewydolnością wymiaru sprawiedliwości i egzekucji 

komorniczej  

Prowadząc windykację wierzytelności, w stosunku do części nabywanych 

wierzytelności, co do których inne metody windykacji okazały się być nieskuteczne, 

Spółka korzysta z drogi postępowania sądowego przed sądami powszechnymi, a 

następnie z egzekucji komorniczej. W związku z powyŜszym zmiany prowadzące do 
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usprawnienia procedur sądowych i komorniczych, zwłaszcza w zakresie przyspieszenia 

prowadzonego postępowania, mają istotne znaczenie dla działalności Spółki.  

NaleŜy podkreślić, iŜ mamy do czynienia z ciągłym procesem usprawniania 

postępowania, co skutkuje znacznym skróceniem okresu potrzebnego na zakończenie 

postępowania i uzyskanie tytułu wykonawczego. Spowodowane zostało to działaniami 

resortu sprawiedliwości podejmowanymi w zakresie reorganizacji pracy sądów, 

zwiększenia nakładów na wymiar sprawiedliwości oraz zwiększającym się 

wykorzystaniem technik informatycznych. Ponadto strona postępowania, na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do 

rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, zyskała 

uprawnienie do wniesienia skargi i uzyskania odszkodowania za nierozpoznanie przez 

sąd sprawy w rozsądnym terminie, co przyczynia się do wzmocnienia pozycji strony w 

postępowaniu. Nie mniej waŜną kwestią niŜ skrócenie procedur sądowych jest 

usprawnienie procesu egzekucyjnego. W tym zakresie zmiany wprowadza ustawa z dnia 

24 maja 2007 roku o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz 

niektórych innych ustaw. Głównymi załoŜeniami przedmiotowej ustawy jest:  

- zwiększenie nadzoru nad komornikami,  

- zwiększenie moŜliwości wyboru komornika przez wierzyciela,  

- ułatwienie dostępu do zawodu komornika,  

- zwiększenie liczby komorników i obniŜenie kosztów postępowania egzekucyjnego. 

Przedmiotową ustawę naleŜy ocenić pozytywnie, jako krok zmierzający do znacznego 

usprawnienia postępowań egzekucyjnych, przy pomocy mechanizmu zwiększonej 

konkurencji.  

 
- Ryzyko związane z sytuacją koniunkturalną w kraju  

BranŜa windykacyjna cechuje się tym, Ŝe popyt na jej usługi jest odwrotnie 

proporcjonalny do bieŜącej sytuacji koniunkturalnej w kraju. Zapotrzebowanie na jej 

usługi rośnie w okresach pogorszenia się koniunktury gospodarczej, a maleje w okresie 

prosperity.  

UzaleŜnienie działalności Spółki od sytuacji koniunkturalnej w kraju jest zatem 

dwojakiego rodzaju, gdyŜ jest związana z sytuacją finansową klientów i dłuŜników. W 

okresach spadkowych cyklu koniunkturalnego, generalnie pogarsza się sytuacja 

finansowa firm i rośnie skala zatorów płatniczych w gospodarce. W związku z tym, 

wzrasta ilość i wartość naleŜności, które pierwotni wierzyciele są skłonni sprzedać 

Spółce, co powoduje łatwiejsze pozyskiwanie klientów i akceptowanie przez nich 
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niŜszych cen. W tym czasie, pogorszeniu ulega jednak jakość wierzytelności, gdyŜ 

maleje zdolność do regulowania zobowiązań przez dłuŜników. Sytuacja taka prowadzi 

do prowadzenia przez Spółkę większej ilości spraw windykacyjnych, przy niŜszej 

efektywności procesu windykacyjnego. Natomiast w okresach prosperity, Spółka 

wprawdzie obserwuje mniejszą skłonność pierwotnych wierzycieli do sprzedaŜy 

naleŜności, co przekłada się na większe trudności w dotarciu do klientów i konieczność 

podwyŜszenia cen zakupu. Jednak w tym czasie poprawia się jakość naleŜności, gdyŜ 

sytuacja finansowa dłuŜników jest lepsza, co w konsekwencji prowadzi do większej 

skuteczności windykacji. Zatem w pewnym stopniu ryzyko związane z wielkością 

nabywanych pakietów wierzytelności w zaleŜności od sytuacji koniunkturalnej, jest 

neutralizowane poprzez jakość tych naleŜności. Spółka zamierza minimalizować ryzyko 

uzaleŜnienia swojej sytuacji od koniunktury gospodarczej na kilka sposobów. Spółka 

prowadzi elastyczną politykę pozyskiwania klientów i negocjowania z nimi warunków 

umów, w tym przede wszystkim dotyczących wysokości ceny zakupu, w zaleŜności od 

koniunktury gospodarczej. Spółka planuje zdywersyfikować swoich klientów według 

branŜ ich działania tak, aby wśród klientów i dłuŜników znalazły się firmy uzaleŜnione 

od koniunktury gospodarczej w róŜnym stopniu i horyzoncie czasowym.  

 
- Ryzyko utraty dotychczasowych kontrahentów  

DuŜa konkurencja na rynku usług windykacyjnych prowadzi do ryzyka utraty przez 

Spółkę dotychczasowych klientów. Zdaniem Spółki, ryzyko to jest minimalizowane 

poprzez nieustające podnoszenie jakości świadczonych usług, korzystne dla klientów 

warunki umów o nabycie pakietów wierzytelności i dobre relacje z klientami, które 

pozwalają na dalsze zacieśnianie współpracy. Ponadto, strategia rozwoju Spółki 

zakłada pozyskiwanie nowych grup klientów do współpracy, w szczególności banków, 

syndyków masy upadłościowej i duŜych korporacji, oraz rozszerzenie form współpracy o 

zamknięty fundusz sekurytyzacyjny. Powierzenie windykacji naleŜności firmom 

outsourcingowym jest związane z zaufaniem wierzyciela do tych firmy. Zdaniem Spółki, 

przyjęcie statusu spółki publicznej poprzez wejście akcji Spółki do obrotu publicznego 

na rynku NewConnect, zwiększa jej wiarygodność biznesową i zaufanie klientów. 

PowyŜsze czynniki ograniczają ryzyko związane z utratą dotychczasowych 

kontrahentów. 
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5. Oświadczenie Zarządu nr 1 
 
Zarząd Spółki Grupa Pactor-Potempa Inkasso S.A. oświadcza, Ŝe wedle jego najlepszej 

wiedzy roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z  zasadami 

rachunkowości  obowiązującymi  w  Polsce, oraz Ŝe odzwierciedla w sposób prawdziwy, 

rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, oraz Ŝe 

sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis 

podstawowych zagroŜeń i ryzyk.  

 

Piotr Karol Potempa 

Prezes Zarządu 

 

Waldemar Szczygieł 

Wiceprezes Zarządu 
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6. Oświadczenie Zarządu nr 2 
 
Zarząd Spółki Grupa Pactor-Potempa Inkasso S.A. oświadcza,  Ŝe  podmiot  uprawniony  do  

badania sprawozdania  finansowego  za  2008  rok, Kancelaria Biegłych Rewidentów 

„AUXILIUM” S.A., z siedzibą  w Krakowie przy Al. Pokoju 84,  wpisana na  listę  podmiotów  

uprawnionych  do badania  sprawozdań  finansowych  prowadzoną  przez  Krajową  Izbę  

Biegłych Rewidentów pod nr 293, została wybrana zgodnie z przepisami prawa oraz Ŝe  

podmiot  ten  oraz  biegli  rewidenci  dokonujący  badania  tego  sprawozdania,  spełniali  

warunki  do  wyraŜenia  bezstronnej  i  niezaleŜnej  opinii  o  badaniu,  zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa.  

 

Piotr Karol Potempa 

Prezes Zarządu 

 

Waldemar Szczygieł 

Wiceprezes Zarządu 

 


