
    LIST  PREZESA  ZARZĄDU 
 

Szanowni  Państwo, 

 

Z przyjemnością przekazuję Państwu Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GetBack 

za 2016 rok oraz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GetBack za 2016 rok, 

prezentujące najważniejsze wydarzania, informacje o działalności, oraz osiągnięcia Grupy Kapitałowej 

GetBack („Grupa”, „Grupa GetBack”).  

Przejęcie GetBack przez konsorcjum funduszy private equity, które miało miejsce w połowie ubiegłego roku, 

traktujemy jako szansę dalszego rozwoju. Zamierzamy inwestować w innowacyjne produkty i zawierać 

atrakcyjne formy transakcji, które w naszym przekonaniu, pozwolą zwiększyć naszą konkurencyjność. 

Chcemy też stwarzać dogodne warunki do inwestowania dla podmiotów zagranicznych. Co najważniejsze, 

nie widzimy obecnie potrzeby zmiany naszego modelu biznesowego, uważamy, że od początku działalności 

GetBack znakomicie się sprawdza. 

Uważamy, że rok 2016 (podobnie jak poprzednie lata) był kolejnym dobrym rokiem dla rozwoju Grupy 

GetBack. Dzięki dużej aktywności w  procesach przetargowych oraz nowatorskiemu podejściu biznesowemu, 

istotnie zwiększyła się wartość oraz liczba wierzytelności w ramach portfeli zarządzanych przez GetBack S.A. 

Na koniec 2015 roku GetBack S.A. zarządzała portfelami wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 

14,0 mld zł, 31 grudnia 2016 roku wartość nominalna wzrosła do kwoty 19,4 mld zł – to jest wzrost o 39%.  

Zwiększenie portfela wierzytelności w zarządzaniu Grupy istotnie przełożyło się na wzrost wyników 

zrealizowanych w 2016 roku. W omawianym okresie Grupa wypracowała przychody ze sprzedaży w kwocie 

412,0 mln zł, co oznacza wzrost przychodów o 89% w stosunku do ubiegłego roku. Wzrost przychodów 

w połączeniu z restrykcyjną polityką kosztową pozwoliły Grupie zrealizować w roku 2016 zysk netto w kwocie 

200,3 mln zł,  co oznacza wzrost o 67% w ujęciu rok do roku. Uważamy, że aktualna sytuacja finansowa 

Grupy oraz perspektywy jej rozwoju pozwalają na dalsze stabilne umacnianie pozycji na rynku 

oraz zbudowanie mocnych fundamentów finansowania działalności.  

W ramach konsekwentnej strategii zwiększania udziału w rynku oraz dla wzmocnienia wypracowanego przez 

ostatnie lata, skutecznego modelu biznesowego w roku 2016 istotnie zwiększony został skład Zarządu. 

Dlatego w sierpniu funkcję drugiego wiceprezesa objęła Anna Paczuska, specjalistka w dziedzinie 

polubownego dochodzenia wierzytelności z 19-letnim doświadczeniem w branży. Nowymi członkami Zarządu 

zostali też: w czerwcu Mariusz Brysik, w listopadzie Marek Patuła, a pod koniec roku Bożena Solska. Mariusz 

Brysik specjalizuje się we wszelkich zagadnieniach natury prawnej, z kolei Marek Patuła i Bożena Solska to 

eksperci od spraw finansowych. Wykorzystanie ich wiedzy i umiejętności w moim przekonaniu pozwoli 

jeszcze efektywniej zarządzać dynamicznym rozwojem GetBack. 

Z przyjemnością zapraszam Państwa do zapoznania się z Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej GetBack za 2016 rok oraz Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej 

GetBack za 2016 rok. 

 

Z poważaniem, 

 

Konrad Kąkolewski  

Prezes Zarządu GetBack S.A. 


