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Warszawa, dnia 29 kwietnia 2022 roku 

 

 

Szanowni Akcjonariusze, 

z przyjemnością przekazuję Państwu Raport Roczny Grupy Kapitałowej Capitea za 2021 rok. 

 

W mijającym roku działalność Spółki skoncentrowana była na realizacji układu, co niezmiennie 
pozostaje strategicznym celem funkcjonowania Grupy Kapitałowej. Z satysfakcją stwierdzamy, że 
realizacja układu oparta jest na solidnych podstawach oraz na zdywersyfikowanych źródłach spłaty 
zobowiązań układowych. Składają się na nie między innymi dochody z windykacji portfeli wierzytelności 
funduszy własnych, dochody z roszczeń prowadzonych wobec osób i podmiotów, które wyrządziły 
podmiotom z Grupy Kapitałowej szkody majątkowe oraz kwoty umorzonych zobowiązań Spółki w 
ramach indywidualnych porozumień z jej wierzycielami. 

 

W mijającym roku z powodzeniem oraz co istotne – bez uszczerbku dla ciągłości procesów 
windykacyjnych – wdrożyliśmy nowy model operacyjny Grupy Kapitałowej. Działalność operacyjna 
została wydzielona do spółki Asseta S.A., a Capitea S.A. funkcjonuje obecnie jako podmiot holdingowy. 
Rozdzielenie poszczególnych segmentów działalności pozwoliło na efektywniejszą alokację zasobów, 
poprawę zwinności zarządzania oraz ułatwiło optymalizację kosztową. Było to złożone prawnie oraz 
skomplikowane organizacyjnie przedsięwzięcie, którego nie udałoby się przeprowadzić w tak krótkim 
czasie oraz z tak dobrym rezultatem bez zaangażowania wszystkich pracowników i współpracowników 
Grupy Kapitałowej, za co w imieniu Zarządu pragnę im serdecznie podziękować. Naszą wspólną 
ambicją i celem pozostaje, aby w oparciu o Asseta S.A., zbudować nowoczesną platformę 
windykacyjną mogącą z powodzeniem pozyskiwać zlecenia spoza Grupy Kapitałowej.  

 

Jesteśmy dumni, że pomimo reorganizacji operacyjnej w 2021 roku Grupa Kapitałowa poprawiła 
osiągane rezultaty ekonomiczne. Przede wszystkim – pomimo upływu czasu od nabycia portfeli 
wierzytelności – osiągnęliśmy wzrost odzysków z portfeli wierzytelności, które wyniosły 178 mln PLN, co, w 
porównaniu z rezultatem osiągniętym w 2020 roku, stanowi poprawę o 7.5%. Stabilna sytuacja 
płynnościowa umożliwiła nam spłatę zobowiązań wobec wierzycieli na łączną kwotę przekraczającą 43 
mln PLN. Co ważne, większości spłat towarzyszyła dobrowolna redukcja części kwoty pierwotnego 
zobowiązania, co stanowiło istotny, pozytywny wkład w uprawdopodobnienie realizacji układu. 

 

Równolegle z poprawą procesów biznesowych, podejmowaliśmy inicjatywy mające na celu rozwój 
naszej kadry. Zainicjowaliśmy autorski program rozwojowy oparty na metodologii Lean Management. 
Naszym celem jest zbudowanie organizacji opartej na pracy zespołowej, szacunku, wysokiej etyki pracy 
oraz ciągłym doskonaleniu. Jesteśmy przekonani, że będzie miało to pozytywny wpływ na wyniki 
osiągane przez Grupę Kapitałową. 
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Jako Zarząd szczególną uwagę przykładaliśmy do przywrócenia terminowej publikacji sprawozdań 
finansowych. W rezultacie systematycznych prac, na koniec 2021 roku, Spółka nie posiadała zaległości 
w publikacji rocznych oraz półrocznych sprawozdań finansowych. 

 

Rok 2021 kończymy pod nową marką „Capitea” – zapewniamy, że zmiana ta nie ma wyłącznie znaczenia 
symbolicznego – to przede wszystkim emanacja faktycznej oraz fundamentalnej zmiany modelu 
funkcjonowania Grupy Kapitałowej. Zmiany na lepsze. 

 

W imieniu Zarządu Capitea S.A. oraz całego Zespołu pracowników Grupy Kapitałowej dziękujemy za 
Państwa zaufanie i zapraszamy do lektury. 

 

 

 

   

Radosław Barczyński 

Prezes Zarządu 

  

 
  

 


