
 

Zarząd PRAGMA INKASO SA przedstawia wyniki dotyczące wartości sprzedaży Grupy 

Kapitałowej PRAGMA INKASO SA w 

1. Wartość pozyskanych wierzytelności (tj. wartości nominalnej wierzytelności 
nabytych oraz zleconych do windykacji)

W I kwartale 2011 roku łączna wartość pozyskanych wierzytelności

Emitent odnotował w I kwartale wzrost sprzedaży usług windykacji na zlecenie oraz 

(usługa faktoringu rozproszeniowego 

SA). Wartość wierzytelności zleconych do windykacji w tym okresie wyniosła 38

wartość wierzytelności pozyskanej w I 

Wartość faktur objętych faktoringiem 

zł, natomiast przez Pragma Faktoring SA 

Faktoring SA I kwartale jest równa 

W I kwartale 2011 r. Grupa pozyskała 
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Skonsolidowany pozysk wierzytelności w I kwartale 2011 r. (tys. zł)
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Zarząd PRAGMA INKASO SA przedstawia wyniki dotyczące wartości sprzedaży Grupy 

Kapitałowej PRAGMA INKASO SA w I kwartale 2011 r.: 

Wartość pozyskanych wierzytelności (tj. wartości nominalnej wierzytelności 
nabytych oraz zleconych do windykacji) 

roku łączna wartość pozyskanych wierzytelności Grupy wyniosła 

Emitent odnotował w I kwartale wzrost sprzedaży usług windykacji na zlecenie oraz faktoringu 

rozproszeniowego  została przeniesiona do spółki zależnej Pragma

Wartość wierzytelności zleconych do windykacji w tym okresie wyniosła 38 mln zł. Średnia 

wartość wierzytelności pozyskanej w I kwartale 2010 r. to 49 tys. zł.  

objętych faktoringiem w I kwartale przez PRAGMA INKASO SA wyniosł

Pragma Faktoring SA - 34 mln zł. Wartość pożyczek udzielonych przez

równa 17 mln zł .  

r. Grupa pozyskała 259 nowych klientów (125 PRAGMA INKASO SA

28 Pragma Faktoring SA).  

ozysk wierzytelności w I kwartale 2011 r. (tys. zł)  

1.kwartał 2011  1.kwartał 2010  

Windykacja na zlecenie 38 015 35 715 

Kupno wierzytelności  2 225 2 670 

47 569 15 012 

finansowanie, pożyczki 20 400 2 789 

108 209 56 186 
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52%

Pragma Faktoring 

ierzytelności w I kwartale 2011r. w tys. zł.

Zarząd PRAGMA INKASO SA przedstawia wyniki dotyczące wartości sprzedaży Grupy 

Wartość pozyskanych wierzytelności (tj. wartości nominalnej wierzytelności 

wyniosła 108 mln zł. 

faktoringu 

Pragma Faktoring 

mln zł. Średnia 

wyniosła 13,5 mln 

przez Pragma 

SA, 106 

 



 

2. Portfel wierzytelności  

Grupa Kapitałowa PRAGMA INKASO SA na dzień 31.03.2011 obsługiwała wierzytelności o łącznej 

wartości 252 mln zł (PRAGMA INKASO

mln zł). Większość portfela stanowią wierzytelności przejęte w ramach 

zlecenie – 161,8 mln zł. Wynika to z faktu, iż pozostałe wierzytelności są bardzo dobrej jakości i 

stale rotują, nie wpływając zasadniczo na strukturę portfela.
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3. Wyniki oddziałów 

Oddział w Bydgoszczy  

W I kwartale 2011 r. oddział PRAGMA INKASO SA w Bydgoszczy pozyskał wierzytelnośc

wartości 13 mln zł. Oznacza to prawie 3

W 2010 r. oddział w Bydgoszczy rozpoczął sprzedaż usługi faktoringu klientom z północnych 

województw Polski.  
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Grupa Kapitałowa PRAGMA INKASO SA na dzień 31.03.2011 obsługiwała wierzytelności o łącznej 

RAGMA INKASO 186 mln zł, Pragma Faktoring 51 mln zł, Pragma 

portfela stanowią wierzytelności przejęte w ramach  usługi windykacji na 

mln zł. Wynika to z faktu, iż pozostałe wierzytelności są bardzo dobrej jakości i 

stale rotują, nie wpływając zasadniczo na strukturę portfela.  

SKONSOLIDOWANY PORTFEL WIERZYTELNOŚCI  

 31.03.2011 (tys. zł) 31.03.2010 (tys. zł)

 161 875 

 18 877 

 71 586 

 252 339 

W I kwartale 2011 r. oddział PRAGMA INKASO SA w Bydgoszczy pozyskał wierzytelnośc

wartości 13 mln zł. Oznacza to prawie 3-krotny wzrost i stanowi 12% łącznego pozysku 

r. oddział w Bydgoszczy rozpoczął sprzedaż usługi faktoringu klientom z północnych 
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wierzytelności na 31.03.2011 (tys. zł)

Grupa Kapitałowa PRAGMA INKASO SA na dzień 31.03.2011 obsługiwała wierzytelności o łącznej 

ragma Collect 15 

usługi windykacji na 

mln zł. Wynika to z faktu, iż pozostałe wierzytelności są bardzo dobrej jakości i 

.2010 (tys. zł) 

122 589 

7 129 

15 194 

144 912 

 

W I kwartale 2011 r. oddział PRAGMA INKASO SA w Bydgoszczy pozyskał wierzytelności o łącznej 

krotny wzrost i stanowi 12% łącznego pozysku Grupy.  

r. oddział w Bydgoszczy rozpoczął sprzedaż usługi faktoringu klientom z północnych 



 
 

POZYSK BYDGOSZCZ (tys. zł) 

 
I kw. 2011 r. I kw. 2010 r. 

Windykacja na zlecenie 8 303 2 629 

Kupno wierzytelności 122 20 

Faktoring i finansowanie 4 481 754 

RAZEM 12 906 3 403 

Oddział w Poznaniu 

We wrześniu 2010 r. działalność rozpoczął oddział PRAGMA INKASO SA w Poznaniu. Od początku 

działania pozyskał on do obsługi wierzytelności o łącznej wartości 1 617 tys. zł. Są to 

wierzytelności wymagalne pozyskane w ramach usług windykacji na zlecenie (97%) i faktoringu 

(3%).  

 POZYSK POZNAŃ (tys. zł) 

 
I kw. 2011 r. 

Windykacja na zlecenie 1 573 

Kupno wierzytelności 0 

Faktoring i finansowanie 44 

RAZEM 1 617 

 

4. Komentarz Zarządu 

Wzrost w zakresie sprzedaży odzwierciedla realizację głównego celu strategicznego Emitenta, tj. 

dynamiczne zwiększanie udziału w rynku obrotu wierzytelnościami. Zarząd prognozuje dalszy 

wzrost w tym zakresie.  

Lepszą penetrację rynku w I kwartale 2011 roku umożliwiło przejęcie notowanego na GPW 

faktora z sektora pozabankowego Grupy Finansowej Premium SA z siedzibą w Katowicach, 

obecnie Pragma Faktoring SA. Konsolidacja otworzyła możliwość sprzedaży usług związanych z 

obrotem wierzytelnościami wymagalnymi Klientom Pragma Faktoring SA poprzez cross selling 

oraz wzmocniła efekty synergii dzięki współdziałaniu działów handlowych obu spółek. Przejęcie 

Pragma Faktoring SA ma bezpośredni wpływ na wzrost wyników finansowych na poziomie 

skonsolidowanym.  

Spółka zależna Pragma Faktoring SA dzięki działaniom cross sellingowym, tj. kontaktom 

przekazanym przez spółkę dominującą PRAGMA INKASO SA  zawarła 15 z 28 nowych umów oraz 

powiększyła posiadany portfel należności o 7.354 tys. Spółka otworzyła również biuro handlowe 

w Bydgoszczy, które ma zapewnić efektywniejszą akwizycję i obsługę klientów w północnych 

województwach kraju. 

 


