
 

 
 

        

    LIST  PREZESA  ZARZĄDU 
 

Szanowni  Państwo, 

 

Z przyjemnością przekazuję Państwu Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GetBack 

za 2015 rok oraz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GetBack za 2015 rok, 

prezentujące najważniejsze informacje o działalności oraz osiągnięciach Grupy Kapitałowej GetBack 

(„Grupa”, „Grupa GetBack”).  

Rok 2015 był kolejnym rokiem dynamicznego rozwoju Grupy GetBack. Dzięki dużej aktywności w ramach 

procesów przetargowych oraz nowatorskiemu podejściu biznesowemu, istotnemu zwiększeniu uległy 

wierzytelności zarządzane przez GetBack S.A. Na koniec 2014 roku GetBack S.A. zarządzała wierzytelnościami 

o łącznej wartości nominalnej równej 5,3 mld zł, aby już na koniec 2015 roku zarządzać wierzytelnościami 

o łącznej wartości nominalnej równiej 14,0 mld zł.  

Dynamiczne zwiększenie bazy wierzytelności w zarządzaniu miało przełożenie na wyniki zrealizowane 

przez Grupę GetBack w 2015 roku. W omawianym okresie Grupa wypracowała rekordowe przychody 

ze sprzedaży w kwocie 218,4 mln zł, co oznacza wzrost przychodów o 103,2 % w stosunku do ubiegłego roku. 

Znaczny wzrost przychodów oraz restrykcyjna polityka kosztowa pozwoliły Grupie zrealizować w roku 2015 

zysk netto w kwocie 120,3 mln zł,  co oznacza wzrost o 171,2 % w ujęciu rok do roku.  

Grupa GetBack przez cały 2015 rok aktywnie kontynuowała prace w zakresie badań i rozwoju. Nowoczesność 

rozwiązań technologicznych w obszarze szeroko pojętej windykacji, dopasowywanie działalności operacyjnej 

do wymagań i oczekiwań klientów Grupy, tj. osób zadłużonych, oraz otwartość na różnego rodzaju 

przedsięwzięcia biznesowe zaowocowały wypracowaniem efektywnego modelu biznesowego, którego 

skuteczność potwierdzają osiągane przez Grupę wyniki. 

W 2016 roku Grupa zamierza umacniać swoją pozycję na rynku zarządzania wierzytelnościami, w tym 

również na rzecz funduszy zamkniętych, poprzez m.in. pozyskiwanie znaczących portfeli wierzytelności dzięki 

budowie konsorcjum oraz wykorzystywanie innowacyjnych sposobów przeprowadzania transakcji zakupu 

portfela wierzytelności, które pozwalają na optymalizację działalności i ciągły rozwój. Intencją Grupy jest 

również dalszy rozwój w Rumunii, gdzie Grupa jest obecna poprzez spółkę zależną GetBack Recovery SRL. 

Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Grupy zapewnia dalszy dynamiczny rozwój spółek z Grupy 

oraz ciągłość finansowania.  

Mając powyższe na uwadze z przyjemnością zapraszam Państwa do zapoznania się z Sprawozdaniem Zarządu 

z działalności Grupy Kapitałowej GetBack za 2015 rok oraz Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 

Grupy Kapitałowej GetBack za 2015 rok. 

 

Z poważaniem, 

 

Konrad Kąkolewski  

Prezes Zarządu GetBack S.A. 


