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Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze, 

 

Mamy przyjemność przedstawić Państwu Raport z działalności spółki Debt Trading Partners 
Sp. z o.o. S.K.A. w roku 2012. Był to okres niezwykle udany zarówno pod względem 
osiągniętych wyników finansowych, wartości aktywów w zarządzaniu jak i sukcesów w 
ogólnym rozwoju spółki. Wynik finansowy Spółki wyniósł w raportowanym okresie 12,1 mln 
PLN.  

W 2012 roku kontynuowane były intensywne działania zapoczątkowane rok wcześniej, mające 
na celu ugruntowanie silnej pozycji Spółki na rynku. Wśród najważniejszych wydarzeń, które 
nadawały tempa rozwojowi należy wymienić: debiut spółki Debt Trading Partners Sp. z o.o. 
S.K.A. na rynku Catalyst Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Emisja papierów 
dłużnych pozwoliła na realizację strategicznych założeń Spółki tj. zakup nowych portfeli 
wierzytelności, co z kolei przyczyniło się do zwiększenia udziału i umocnienia pozycji spółki na 
rynku windykacyjnym. Pozyskane środki m.in. przeznaczone zostały na zakup 13 portfeli 
wierzytelności o łącznej wartości 320 mln. W minionym roku pozycja spółki dodatkowo 
umocniona została poprzez uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na 
zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego. Uzyskane 
uprawnienia rozszerzają istotnie możliwości w zakresie zarządzania wierzytelnościami 
sekurytyzowanymi funduszy, podkreślając wysokie kompetencje kadr spółki  i poziom 
organizacyjny przedsiębiorstwa. Decyzja KNF jest potwierdzeniem prowadzenia przez spółkę 
działalności zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, wymaganymi procedurami 
i zasadami etyki. 

Z przyjemnością prezentujemy Państwu raport za rok 2012, będący pierwszym tego typu 
raportem od czasu debiutu na rynku Catalyst, wierząc iż rok obecny będzie dla Spółki równie 
dobry i inspirujący. Dziękujemy również naszym Akcjonariuszom, Inwestorom, Klientom, 
Partnerom Biznesowym i wszystkim Pracownikom, bez których dalszy tak dynamiczny rozwój 
spółki oraz osiągnięte wyniki nie byłyby możliwe. 
 
Zachęcamy do zapoznania się z raportem rocznym. 
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I.I.I.I. INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE     
 

Spółka Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. działa na polskim rynku windykacyjnym od maja 2010r. 
Jej jedynym komplementariuszem jest spółka pod nazwą Debt Trading Partners Sp. z o.o., zaś jedynym 
akcjonariuszem spółka DTP S.A. 

Debt Trading Partners, wraz z następującymi podmiotami: Debt Trading Partners Sp. z o.o, spółką DTP 
S.A., Finanse Ratalne Sp. z o.o., kancelarią DTLex oraz funduszem sekurytyzacyjnym DTP NS FIZ 
wchodzi w skład Grupy Kapitałowej, świadczącej kompleksową obsługę wierzytelności. DTP zajmuje się 
zakupem, jak również pośrednictwem w zakupie wierzytelności, obsługą portfeli na zlecenie klienta oraz 
doradztwem w zakresie zarządzania wierzytelnościami. Spółka na własny rachunek przeprowadza 
wyceny wierzytelności, pośredniczy w organizacji windykacji prawnej oraz zleca obsługę 
wierzytelności wyspecjalizowanym firmom i kancelariom windykacyjnym. 

 

Dane o SpółceDane o SpółceDane o SpółceDane o Spółce    

Firma SpółkiFirma SpółkiFirma SpółkiFirma Spółki    Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A.Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A.Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A.Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A.    

Siedziba Warszawa 
Adres 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 42  
Telefon +48 22 276 66 88 
Fax +48 22 852 05 52 
Adres poczty elektronicznej office@dtpartners.pl 
Adres strony internetowej www.dtpartners.pl 
Przedmiot działalności Kompleksowa obsługa wierzytelności w tym zakup, obsługa, 

outsourcing, jak również świadczenie usług związanych z 
zarządzaniem wierzytelnościami. 

Forma prawna Spółka komandytowo – akcyjna 
Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000 zł i dzieli się na: 

a) 5.000.000 akcji nieuprzywilejowanych  serii A 
b) 100.000 akcji nieuprzywilejowanych  serii C  
c) 94.900.000 akcji nieuprzywilejowanych serii D 

KRS Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000356763 

REGON 142406166 
NIP 5213568112 
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Struktura Grupy DTP Struktura Grupy DTP Struktura Grupy DTP Struktura Grupy DTP (Stan na 26.03.2013 r.) 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

    

    

Zarząd Spółki Zarząd Spółki Zarząd Spółki Zarząd Spółki     

Skład Zarządu na dzień 26.03.2013 r.: 
1. Michał Handzlik   Prezes Zarządu 
2. Paweł Czechowski   Członek Zarządu 
3. Krzysztof Koronkiewicz  Członek Zarządu 
4. Renata Sabała   Członek Zarządu 

 

Rada Nadzorcza SpółkiRada Nadzorcza SpółkiRada Nadzorcza SpółkiRada Nadzorcza Spółki    

Skład Rady Nadzorczej na dzień 26.03.2013 r.: 

1. Edmund Mzyk   Przewodniczący Rady Nadzorczej 
2. Robert Ditrych   Członek Rady Nadzorczej 
3. Waldemar Paturej   Członek Rady Nadzorczej 
4. Jakub Ryba    Członek Rady Nadzorczej 
5. Sebastian Kuciński   Członek Rady Nadzorczej 
6. Piotr Tutak    Członek Rady Nadzorczej 

 

 

100%100%100%100%    

100%100%100%100%    

100100100100%%%%    

100%100%100%100%    
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II.II.II.II. WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE     

WyszczególnienieWyszczególnienieWyszczególnienieWyszczególnienie    

Stan na Stan na Stan na Stan na 
31.12.2011r.31.12.2011r.31.12.2011r.31.12.2011r.    

Stan na Stan na Stan na Stan na 
31.12.2011r.31.12.2011r.31.12.2011r.31.12.2011r.    

Stan na Stan na Stan na Stan na 
31.12.2012r.31.12.2012r.31.12.2012r.31.12.2012r.    

Stan na Stan na Stan na Stan na 
31.12.2012r.31.12.2012r.31.12.2012r.31.12.2012r.    

w w w w tys. tys. tys. tys. PLNPLNPLNPLN    w tys.w tys.w tys.w tys.    EUREUREUREUR1111 w w w w tys. tys. tys. tys. PLNPLNPLNPLN    w tys.w tys.w tys.w tys.    EUREUREUREUR2222 

AKTYWA TRWAŁE 21 732,72 4 920,47 42 461,52 10 386,36 

AKTYWA OBROTOWE 45 888,86 10 389,62 43 076,20 10 536,72 

AKTYWA RAZEMAKTYWA RAZEMAKTYWA RAZEMAKTYWA RAZEM    67 621,5967 621,5967 621,5967 621,59    15 310,0915 310,0915 310,0915 310,09    85 537,7285 537,7285 537,7285 537,72    20 923,0820 923,0820 923,0820 923,08    

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNYKAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNYKAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNYKAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY    42 834,8942 834,8942 834,8942 834,89    9 698,179 698,179 698,179 698,17    54 945,3354 945,3354 945,3354 945,33    13 439,9813 439,9813 439,9813 439,98    

Kapitał (fundusz) podstawowy 1 000,00 226,41 1 000,00 244,61 

Kapitał (fundusz) zapasowy 30 747,99 6 961,60 36 117,06 8 834,47 

Zysk (strata) netto 5 369,07 1 215,60 12 110,44 2 962,29 

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 
ZOBOWIĄZANIAZOBOWIĄZANIAZOBOWIĄZANIAZOBOWIĄZANIA    24 786,7024 786,7024 786,7024 786,70    5 611,915 611,915 611,915 611,91    30 592,3930 592,3930 592,3930 592,39    7 483,097 483,097 483,097 483,09    

PASYWA RAZEMPASYWA RAZEMPASYWA RAZEMPASYWA RAZEM    67 621,5967 621,5967 621,5967 621,59    15 310,0915 310,0915 310,0915 310,09    85 537,7285 537,7285 537,7285 537,72    20 923,0820 923,0820 923,0820 923,08    

Przychody netto ze sprzedaży   8 233,84 1 864,21 12 621,91 3 087,40 

Koszty działalności operacyjnej  7 406,61 1 676,92 9 598,14 2 347,77 

Amortyzacja 306,77 69,45 401,87 98,30 

Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) ze sprzedaży     827,23827,23827,23827,23    187,29187,29187,29187,29    3 023,773 023,773 023,773 023,77    739,63739,63739,63739,63    

Zysk (strata) z działalności Zysk (strata) z działalności Zysk (strata) z działalności Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej operacyjnej operacyjnej operacyjnej     857,85857,85857,85857,85    194,23194,23194,23194,23    3 057,133 057,133 057,133 057,13    747,79747,79747,79747,79    

Zysk (strata) Zysk (strata) Zysk (strata) Zysk (strata) bruttobruttobruttobrutto    5 369,075 369,075 369,075 369,07    1 215,601 215,601 215,601 215,60    12 110,4412 110,4412 110,4412 110,44    2 962,292 962,292 962,292 962,29    

Zysk (strata) nettoZysk (strata) nettoZysk (strata) nettoZysk (strata) netto    5 369,075 369,075 369,075 369,07    1 215,601 215,601 215,601 215,60    12 110,4412 110,4412 110,4412 110,44    2 962,292 962,292 962,292 962,29    

źródło: Emitent   
 

 

WskaźnikiWskaźnikiWskaźnikiWskaźniki    Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A.Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A.Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A.Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A.    
2012r.2012r.2012r.2012r.    ((((w w w w tys.tys.tys.tys.    PLN)PLN)PLN)PLN)    

ROEROEROEROE    24,77%24,77%24,77%24,77%    

ROAROAROAROA    15,81%15,81%15,81%15,81%    

EBITEBITEBITEBIT3333    13131313    875875875875,,,,02020202    

EBITDAEBITDAEBITDAEBITDA3333    11114444    276,276,276,276,97979797    

 
 
Głównym czynnikiem mającym wpływ na osiągnięty wynik finansowy miały przede wszystkim odzyski na 
zakupionych portfelach wierzytelności, które w wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 109%.  

                                                             
1
 Kurs Euro z dnia 31.12.2011r. w wysokości 4,4168 

2 Kurs Euro z dnia 31.12.2012r. w wysokości 4,0882 
3 Ze względu na szczególny charakter prowadzonej działalności wskaźnik EBIT zawiera w sobie oprócz zysku operacyjnego 
zysk z działalności finansowej (który stanowi 50% przychodów z działalności spółki) 
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Wynik finansowy Debt Trading Partners na dzień 31 grudnia 2012  roku wyniósł ok. 12,1mln PLN, co 
w stosunku do roku poprzedniego stanowi wzrost o 126% Na taki rezultat wpłynęła przede wszystkim 
wielkość przychodów ze zrealizowanych odzysków na portfelach zakupionych, znaczący wzrost liczby 
portfeli przyjętych do obsługi i związany z tym wzrost przychodów z inkasa oraz przychody 
z umorzenia certyfikatów inwestycyjnych. Osiągnięty wynik potwierdza dalszy dynamiczny rozwój 
spółki na rynku windykacyjnym, słuszność podejmowanych decyzji biznesowych i operacyjnych oraz 
wskazuje na stały wzrost w kolejnych latach.  

 

źródło: Emitent 
 

Wynik finansowy. w 2012 roku determinowany był:  

• Wzrostem wpływów z tytułu windykacji portfeli zakupionych w latach 2010 – 2012  

• Wzrostem wpływów z tytułu obsługi zleconych portfeli wierzytelności 

• Wpływów z tytułu umorzonych certyfikatów inwestycyjnych 

• Wzrostem liczby wysyłek wezwań do zapłaty oraz intensyfikacją kampanii telefonicznych, 
w związku z rozpoczęciem obsługi nowo zakupionych portfeli wierzytelności 

• Wzmożeniem działań w zakresie kierowania spraw na drogę postępowania sądowego 
i egzekucji komorniczej 
 
 

stan na 
31.12.2011

stan na 
31.12.2012

zysk z działalności operacyjnej 7 406,61 9 598,14

przychody finansowe 5 117,71 11 734,29

zysk netto 5 369,07 12 110,44
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III.III.III.III. CZYNNIKI I ZDARZENIACZYNNIKI I ZDARZENIACZYNNIKI I ZDARZENIACZYNNIKI I ZDARZENIA,,,,    KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIAGNIĘTY KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIAGNIĘTY KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIAGNIĘTY KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIAGNIĘTY 
WYNIKWYNIKWYNIKWYNIK    FINANSOWFINANSOWFINANSOWFINANSOWYYYY    

 

1.1.1.1. Podstawowa działalność Podstawowa działalność Podstawowa działalność Podstawowa działalność     

1.1.1.1.1.1.1.1. zakup wierzytelności zakup wierzytelności zakup wierzytelności zakup wierzytelności     

W raportowanym okresie, w efekcie uczestnictwa w 102 przetargach na zakup oraz obsługę  
na zlecenie portfeli wierzytelności z sektorów Bankowego, telekomunikacyjnego oraz użyteczności 
publicznej, bezpośrednio przez spółkę lub poprzez fundusz inwestycyjny nabytych zostało 13 starannie 
wyselekcjonowanych portfeli o łącznej wartości przekraczającej 320 mln PLN oraz przyjęto do obsługi 
na zalecenie  134 pakiety wierzytelności, o łącznej wartości 257 mln pln. 

Inwestycje w zakup wierzytelności w raportowanym okresie przyczyniły się do wzrostu wartości portfeli 
nabytych w Grupie DTP. Wartość aktualna obsługiwanych zakupionych i zleconych wierzytelności na 
koniec roku wyniosła 1,6 mld pln. Aktualnie w zarządzaniu Grupa DTP posiada 36 portfeli 
wierzytelności oraz pakiety obsługiwane w inkasie. 

Nabyte portfele wierzytelności pochodzą przede wszystkim z sektora bankowego. W ich skład wchodzą 
portfele niedetaliczne (w tym korporacyjne), detaliczne oraz z segmentu małych i średnich 
przedsiębiorstw (SME).  

WartośćWartośćWartośćWartość    nominalna nominalna nominalna nominalna zakupionych portfeli wierzytelnościzakupionych portfeli wierzytelnościzakupionych portfeli wierzytelnościzakupionych portfeli wierzytelności4444        (mln PLN)(mln PLN)(mln PLN)(mln PLN)    

 

Źródło: Emitent 

 

                                                             
4 Wartość wg początkowej wartości wierzytelności, wykres przedstawia również portfele zakupione przez DTP NS FIZ w 
którym, jedynym posiadaczem certyfikatów jest Spółka Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. 
*Aktualna wartość zakupionych portfeli w obsłudze 
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Znaczącą wewnętrzną inwestycją było skierowanie w 2012 roku na drogę elektronicznego 
postępowania upominawczego ponad 8 tys. spraw o łącznej wartości ponad 194 mln pln. Jest to dowód 
na kompletność przeprowadzanego w spółce procesu dochodzenia należności którego istotnym 
elementem jest postępowanie egzekucyjne. Dzięki wykorzystaniu możliwości, jakie daje e - sąd, rośnie 
posiadany przez Spółkę portfel wierzytelności z prawomocnymi orzeczeniami sądowymi, którego 
dochodzenie będzie praktycznie nieograniczone w czasie. Automatyzacja procedur egzekucyjnych 
pozwala zwiększyć efektywność tego typu działań. Warto wspomnieć, iż w 2012 roku skierowaliśmy do 
komorników ponad 20 tys. wniosków egzekucyjnych o łącznej wartości przekraczającej 369 mln pln. 
Znajdzie to pozytywne odzwierciedlenie w przychodach Spółki za rok 2013 jak i w latach kolejnych.  

1.2.1.2.1.2.1.2. Inkaso Inkaso Inkaso Inkaso     

Działalność DTP, poza zakupem wierzytelności, oferuje również usługę windykacji na zlecenie. 
Prowadzi obsługę wierzytelności na etapie monitoringu i windykacji telefonicznej, wykonywania 
czynności procesowych i poza-procesowych oraz związanych z dochodzeniem wierzytelności klienta 
na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego. Podejmowane działania obejmują czynności mające 
na celu uaktualnienie danych teleadresowych dłużnika, ustalenia jego majątku oraz uznania przez 
niego długu.  

Wartość zleconych portfeli wierzytelności (mln PLN)Wartość zleconych portfeli wierzytelności (mln PLN)Wartość zleconych portfeli wierzytelności (mln PLN)Wartość zleconych portfeli wierzytelności (mln PLN)    
    

    
Źródło: Emitent 
 
W okresie objętym raportem następował stały wzrost wartości portfeli przyjętych do inkasa. Na koniec 
grudnia 2012 r. ich łączna wartość osiągnęła poziom przeszło 327 mln PLN, co w stosunku do 
początku roku stanowi wzrost powyżej 100%.  
 

1.3.1.3.1.3.1.3. Usługi doradcze Usługi doradcze Usługi doradcze Usługi doradcze windykacyjne i prawnewindykacyjne i prawnewindykacyjne i prawnewindykacyjne i prawne    

Debt Trading Partners oferuje usługi doradcze w zakresie budowy strategii windykacyjnych na 
wszystkich etapach obsługi wierzytelności – monitoringu płatności, windykacji polubownej, sądowej  
i egzekucyjnej. Kompleksowy pakiet działań ustalony jest przez wyspecjalizowaną kancelarię DTLex, 
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której działania skoncentrowane są na pomocy w szybkim odzyskaniu należności. Kancelaria 
reprezentuje Spółkę w postępowaniach przed sądami powszechnymi w celu uzyskania tytułu 
wykonawczego, a następnie podczas postępowania egzekucyjnego. 

DTLex współpracuje ze specjalnie wyselekcjonowanymi Kancelariami Komorniczymi, co w znacznym 
stopniu zwiększa skuteczność egzekucji i doprowadza do odzyskania całej należności. 

Doświadczenie i wysokie kwalifikacje pracowników kancelarii zapewniają skuteczność postępowania, 
szczególnie w sytuacji wyprowadzania majątku przez dłużnika, bądź umyślnego spowalniania 
postępowania egzekucyjnego w celu pokrzywdzenia wierzycieli. 

W roku 2012 Spółka podejmowała liczne działania w ramach realizowania konsekwentnej polityki 
rozwoju – zakupione zostały nowe portfele wierzytelności oraz znacznie rozszerzono usługę inkasa. 
Znacząco wzrósł poziom zatrudnienia. Wydarzeniem potwierdzającym stały rozwój DTP oraz wysoką 
jakość prowadzonej działalności było uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na 
zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego. 

 

2.2.2.2. Perspektywy rPerspektywy rPerspektywy rPerspektywy rozwoju ozwoju ozwoju ozwoju     

W roku 2013. Spółka planuje w dalszym ciągu zwiększać wartość nabywanych portfeli 
wierzytelności, a także zwiększyć ilość i wartość wierzytelności obsługiwanych na zlecenie, 
nie zwiększając przy tym zatrudnienia. Spółka planuje również poszerzyć krąg klientów od 
których nabywa i przyjmuje do obsługi na zlecenie wierzytelności, dążąc tym samym do 
osiagnięcia pozycji lidera na rynku windykacji. Debt Trading Partners zakłada ponadto 
podpisanie kolejnych umów zlecenia windykacji wierzytelności z zewnętrznymi serwiserami, 
zarówno na etapie windykacji polubownej jak i sądowej.  

 

DEBIUT W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU GPW DEBIUT W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU GPW DEBIUT W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU GPW DEBIUT W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU GPW ––––    CATALYSTCATALYSTCATALYSTCATALYST    

Istotnym zdarzeniem w roku 2012 było wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku 
Catalyst 13.400 (trzynaście tysięcy czterysta) obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 
1.000 PLN każda (na podstawie uchwały nr 475/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. 
w Warszawie). Debiut obligacji Spółki na rynku Catalyst miał miejsce w dniu 6 czerwca 2012 roku. 
Emisja papierów dłużnych pozwoliła na realizację strategicznych założeń Spółki tj. zakup nowych 
portfeli wierzytelności, co z kolei przyczyniło się do zwiększenia udziału i umocnienia pozycji w rynku 
windykacyjnym. Dzięki pozyskanym środkom spółka miała możliwość wzięcia udziału w największych 
przetargach ogłaszanych m.ni przez banki, firmy telekomunikacyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz 
spółki użyteczności publicznej. Pozyskane finansowanie zostało wykorzystane na inwestycje w portfele 
wierzytelności, a zrealizowane transakcje umocniły ciągłość działalności biznesowej i zapewniły 
napływ do Spółki zakupionych wierzytelności o wartości 320 mln PLN.  
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ZWIĘKSZENIE ILOŚCI OBSŁUGIWANYCH WIERZYTELNOŚCIZWIĘKSZENIE ILOŚCI OBSŁUGIWANYCH WIERZYTELNOŚCIZWIĘKSZENIE ILOŚCI OBSŁUGIWANYCH WIERZYTELNOŚCIZWIĘKSZENIE ILOŚCI OBSŁUGIWANYCH WIERZYTELNOŚCI    

W raportowanym okresie Spółka Debt Trading Partners nabyła bezpośrednio, bądź inwestując w 
Fundusz 13 portfeli wierzytelności o łącznej wartości przekraczającej 320 mln PLN oraz przyjęła do 
obsługi 134 pakiety wierzytelności na zlecenie podmiotów z sektora bankowego. Dane te potwierdzają 
że spółka jest stałym uczestnikiem największych przetargów organizowanych przez banki, firmy 
telekomunikacyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe i spółki użyteczności publicznej. Na koniec roku 
łączna wartość zakupionych wierzytelności przez Spółkę i Fundusz osiągnęła poziom 1,3 mld. 

 

CERTYFIKAT KNFCERTYFIKAT KNFCERTYFIKAT KNFCERTYFIKAT KNF    

Realizując strategię dynamicznego rozwoju, Debt Trading Partners uzyskała w 2012 zezwolenie  
Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu 
sekurytyzacyjnego. Uzyskane uprawnienia rozszerzają istotnie możliwości w zakresie zarządzania 
wierzytelnościami sekurytyzowanymi funduszy, podkreślając wysokie kompetencje kadr spółki  i poziom 
organizacyjny przedsiębiorstwa. Decyzja KNF jest potwierdzeniem prowadzenia przez spółkę 
działalności zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, wymaganymi procedurami i zasadami 
etyki. Spółka spełnia także precyzyjnie określone warunki techniczne i organizacyjne w zakresie 
bezpieczeństwa przetwarzania danych i procesów operacyjnych. 

    

CZŁONKOSTWO W KPFCZŁONKOSTWO W KPFCZŁONKOSTWO W KPFCZŁONKOSTWO W KPF    

Z dniem 16 kwietnia 2012r. Komisja Etyki zatwierdziła raport z etycznego audytu wewnętrznego 
i potwierdziła, że spółka zależna Debt Trading Partners Spółka z o.o. S.K.A. jest w gronie Członków 
KPF w pełni akceptujących zobowiązania, wynikające z przyjętych Zasad Dobrych Praktyk, tym samym 
wydając Certyfikat Konfederacji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. 

IV.IV.IV.IV. OPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ I RYZYKOPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ I RYZYKOPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ I RYZYKOPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ I RYZYK    
 

1.1.1.1. CCCCzynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim prowadzona jest zynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim prowadzona jest zynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim prowadzona jest zynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim prowadzona jest 
działalnośćdziałalnośćdziałalnośćdziałalność    

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomicznąRyzyko związane z sytuacją makroekonomicznąRyzyko związane z sytuacją makroekonomicznąRyzyko związane z sytuacją makroekonomiczną    

Działalność Spółki oraz osiągane przez nią wyniki finansowe w znacznym stopniu uzależnione są od 
panującej w kraju sytuacji gospodarczej. Główne czynniki makroekonomiczne wpływające na 
działalność Spółki to: tempo wzrostu gospodarczego, wysokość stóp procentowych, wysokość inflacji, 
poziom długu publicznego, stopa bezrobocia oraz polityka fiskalna i monetarna.  

W sytuacji pozytywnej koniunktury gospodarczej obserwowany jest znaczny wzrost wydatków 
konsumpcyjnych oraz inwestycyjnych, przy czym obie grupy wydatków w dużej mierze finansowane są 
kredytem. Prowadzi to do zwiększenia ogólnej liczby dłużników w gospodarce, a tym samym do 
zwiększenia liczby spraw trafiających na rynek zarządzania wierzytelnościami w przyszłych okresach. 
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Z drugiej strony dobra sytuacja gospodarcza wpływa pozytywnie na zdolność regulowania zobowiązań 
zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i osoby fizyczne. Jeśli spadek liczby należności nieściągalnych nie 
jest kompensowany przez nowo zaciągnięte kredyty konsumenckie i inwestycyjne, pojawia się ryzyko 
spadku liczby oferowanych pakietów wierzytelności i tym samym wzrostu ich cen. Może to doprowadzić 
do zmniejszenia przychodów oraz zysków realizowanych przez Spółki, a tym samym spowolnienia 
dynamiki jej wzrostu. 

W czasie dekoniunktury następuje natomiast zdecydowane pogorszenie ściągalności kredytów i 
pożyczek. Tym samym zwiększa się liczba oferowanych pakietów wierzytelności oraz rośnie popyt na 
usługi windykacji należności na zlecenie. Niemniej jednak niższa ściągalność długów może 
doprowadzić do nieosiągnięcia przez Spółkę planowanych zwrotów z zakupionych  portfeli 
wierzytelności, a tym samym spowodować pogorszenie się jej wyników finansowych. 

Ryzyko związane z konkurencjąRyzyko związane z konkurencjąRyzyko związane z konkurencjąRyzyko związane z konkurencją    

Rynek zakupów portfeli wierzytelności na własny rachunek, na którym prowadzona jest działalność 
Spółki, charakteryzuje się silną koncentracją konkurencji. Obecnie działa na nim kilka dominujących 
jednostek, co spowodowane jest znacznymi barierami wejścia, przede wszystkim trudnościami w dostępie 
do kapitału oraz brakiem danych i wiedzy potrzebnej do wyceny portfeli wierzytelności. Istnieje jednak 
ryzyko pojawienia się na rynku nowych konkurentów, przede wszystkim firm specjalizujących się do tej 
pory w ściąganiu wierzytelności na zlecenie. Sytuacja taka mogłaby doprowadzić do konieczności 
podwyższenia cen oferowanych za nabycie portfeli wierzytelności w czasie przetargów, a tym samym do 
osłabienia wyników finansowych osiąganych przez Spółkę.  

Inna sytuacja obserwowana jest na rynku egzekucji wierzytelności na zlecenie. Obecnie działa na nim 
bardzo duża liczba jednostek o różnej wielkości, co spowodowane jest niższymi barierami wejścia niż w 
przypadku rynku zakupu pakietów wierzytelności na własny rachunek. 

Potencjalni klienci Spółki współpracują zwykle z kilkoma podmiotami, co zmusza firmy windykacyjne do 
silnej konkurencji poprzez obniżanie ceny, zwiększanie jakości świadczonych usług oraz dopasowanie 
do wymagań klienta. Istnieje ryzyko, że na skutek wzrostu liczby firm konkurencyjnych, Spółka może 
utracić istotnych klientów lub będzie zmuszona do obniżenia cen świadczonych usług i podejmowania 
się trudniejszych zleceń. Może to doprowadzić do zmniejszenia przychodów i zysków realizowanych 
przez Spółkę, a w konsekwencji do spadku wartości Spółki.   

Ryzyko związane z funkcjonowaRyzyko związane z funkcjonowaRyzyko związane z funkcjonowaRyzyko związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwościniem wymiaru sprawiedliwościniem wymiaru sprawiedliwościniem wymiaru sprawiedliwości    
i egzekucji komorniczeji egzekucji komorniczeji egzekucji komorniczeji egzekucji komorniczej    

Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności Spółka jest stroną znaczącej liczby postępowań 
sądowych, a także wykorzystuje egzekucje komorniczą w toku swojej działalności operacyjnej. Wszelkie 
opóźnienia w toku prowadzonych postępowań sądowych oraz egzekucji komorniczych mogą 
negatywnie wpłynąć na proces odzyskiwania należności, a tym samym na bieżącą sytuację finansową 
Spółki. 
 
Istotne z punktu widzenia Spółki jest zwiększanie efektywności działania sądów, zwłaszcza 
w zakresie wydawania decyzji nakazów zapłaty i tytułów wykonawczych. 1 stycznia 2010 roku 
rozpoczęła działanie instytucja Elektronicznego Postępowania Upominawczego, zwanego też e-Sądem. 
Instytucja ta pozwoliła na zwiększenie tempa wydawania orzeczeń oraz na zmniejszenie kosztów 
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związanych z postępowaniem. Istotna jest także możliwość dochodzenia wszystkich spraw przed jednym 
sądem, bez względu na wartość sporu i miejsce zamieszkania pozwanego. Skrócenie czasu odzyskiwania 
należności, a tym samym szybsze uzyskanie przychodów oraz niższe koszty postępowania egzekucyjnego 
mogą pozytywnie wpłynąć na działalność Spółki i osiągane przez nią wyniki. Niemniej jednak istnieje 
ryzyko, że znaczne ułatwienia procesu windykacji mogą skłonić dużą liczbę podmiotów gospodarczych 
do prowadzenia windykacji z wykorzystaniem własnych zasobów. Mogłoby to doprowadzić to utraty 
części obecnych klientów Spółki, i spowodować problemy z pozyskaniem nowych, co przełożyłoby się na 
spadek tempa rozwoju Spółki. 

Ryzyko związRyzyko związRyzyko związRyzyko związane z otoczeniem prawnymane z otoczeniem prawnymane z otoczeniem prawnymane z otoczeniem prawnym    

Duża zmienność polskich przepisów prawa, ich interpretacji oraz praktyki stosowania może mieć 
negatywny wpływ na funkcjonowanie Spółki, zwłaszcza jeśli zmiany te dotyczą prawa gospodarczego, 
prawa podatkowego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa z zakresu papierów 
wartościowych. 

Zmiany w legislacji, występujące sprzeczności i niejasności przepisów przysparzają znacznych trudności 
w ich interpretacji, zarówno dla przedsiębiorców jak i organów sądowniczych. W konsekwencji 
wyroki wydawane przez sądy i organy administracyjne bywają niekonsekwentne i nieprzewidywalne, co 
zmniejsza ich przydatność jako wykładni prawa.  

Istotnym czynnikiem ryzyka jest również możliwość wprowadzenia niekorzystnej dla DTP zmiany 
przepisów prawa, zwłaszcza gdy taka zmiana dotyczyłaby bezpośrednio działalności windykacyjnej lub 
miałaby wpływ na prowadzenie takiej działalności. W konsekwencji Spółka mogłaby zostać zmuszona 
do wprowadzenia zmian w sposobie prowadzenia działalności lub nawet do jej całkowitej reorganizacji.  

Ryzyko uznania, że działania podejmowane w stosunku do dłużników będących osobami Ryzyko uznania, że działania podejmowane w stosunku do dłużników będących osobami Ryzyko uznania, że działania podejmowane w stosunku do dłużników będących osobami Ryzyko uznania, że działania podejmowane w stosunku do dłużników będących osobami 
fizycznymi naruszają zbiorowe interesy konsumentówfizycznymi naruszają zbiorowe interesy konsumentówfizycznymi naruszają zbiorowe interesy konsumentówfizycznymi naruszają zbiorowe interesy konsumentów    

Spółka ze względu na rodzaj prowadzonej działalności narażona jest na oskarżenie o naruszanie 
zbiorowych interesów konsumentów, zwłaszcza względem działań podejmowanych w stosunku do osób 
fizycznych. W takim wypadku Prezes UOKiK może zakazać stosowania takich praktyk, a także nałożyć 
wysokie kary pieniężne za ich prowadzenie. W wypadku naruszenia zbiorowych interesów 
konsumentów istnieje ryzyko dochodzenia od Spółki roszczeń w postępowaniu grupowym, co może 
wiązać się ze znacznymi obciążeniami finansowymi Spółki. Zarówno oskarżenie, jak i wyrok w sprawie  
o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów mogą spowodować pogorszenie wizerunku Spółki  
i związaną z tym utratę dotychczasowych klientów oraz kłopoty z pozyskaniem nowych. 

2.2.2.2. Czynniki ryzyka związane z dziCzynniki ryzyka związane z dziCzynniki ryzyka związane z dziCzynniki ryzyka związane z działalnością Spółkiałalnością Spółkiałalnością Spółkiałalnością Spółki    

Ryzyko błędnej wyceny nabytych pakietów wierzytelnościRyzyko błędnej wyceny nabytych pakietów wierzytelnościRyzyko błędnej wyceny nabytych pakietów wierzytelnościRyzyko błędnej wyceny nabytych pakietów wierzytelności    

Działalność Spółek obejmuje nabywanie pakietów wierzytelności w celu ich dalszej windykacji  
i uzyskania przychodu z tego tytułu. Prawidłowa wycena jakości nabywanych pakietów wierzytelności 
oraz zaoferowanie właściwej ceny podczas przeprowadzanych przetargów jest  

elementem kluczowym dla realizacji strategii Spółki. Niewłaściwa wycena portfela wierzytelności może 
doprowadzić do obniżenia pierwotnie prognozowanych zysków lub nawet do poniesienia straty na 
skutek zbyt niskich wpływów z windykacji. 
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Czynnikami wpływającymi na wycenę portfela wierzytelności są przede wszystkim: rodzaj wierzytelności, 
kategoria dłużnika, historia spłaty zobowiązań przez dłużnika, a także okres, na jaki zaciągnięte zostały 
zobowiązania i okres, w którym powinna była nastąpić ich spłata. Właściwa ocena i analiza 
wymienionych elementów pozwala na dokonanie odpowiednich decyzji w zakresie zakupu portfela  
i osiągnięcie maksymalnego przychodu.  

Istnieje jednak szereg problemów utrudniających przeprowadzenie takiej analizy. Są to przede wszystkim 
bardzo duża różnorodność oferowanych pakietów uniemożliwiająca zastosowanie stałych modeli 
wyceny, brak dostępu do potrzebnych informacji oraz brak specjalistycznej wiedzy z  zakresu wyceny 
portfeli.  

Ryzyko braku zakupu nowych pakietów wierzytelnościRyzyko braku zakupu nowych pakietów wierzytelnościRyzyko braku zakupu nowych pakietów wierzytelnościRyzyko braku zakupu nowych pakietów wierzytelności    

Podstawowa działalność Spółki to nabywanie pakietów wierzytelności i ich dalsza egzekucja na własny 
rachunek. Tym samym wyniki osiągane przez Spółkę oraz jej dalszy rozwój w dużym stopniu uzależnione 
są od ciągłego nabywania nowych portfeli wierzytelności. Rosnąca konkurencja, nieodpowiednia 
wycena pakietów wierzytelności oraz znaczny spadek liczby oferowanych portfeli mogą doprowadzić 
do sytuacji, w której Spółka przez pewien okres nie będzie nabywała nowych pakietów wierzytelności. 
Może to doprowadzić do spadku dynamiki wzrostu Spółki, ponoszenia kosztów stałych przy braku 
przychodów oraz, w przypadku dłuższych okresów, do utraty ważnych kontrahentów. Wszystkie te 
zdarzenia mogą wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie Spółki, jak i osiągane przez nią wyniki 
finansowe.  

Ryzyko pogorszenia się płynnościRyzyko pogorszenia się płynnościRyzyko pogorszenia się płynnościRyzyko pogorszenia się płynności    

Podstawowa działalność Spółki polega na nabywaniu portfeli wierzytelności i późniejszej ich 
windykacji za pomocą własnych organów lub poprzez firmy zewnętrzne. W wypadku gdyby proces 
windykacji trwał dłużej niż przewidywano lub uzyskane w ten sposób środki byłyby niższe niż wynikało  
z przeprowadzonej wyceny, istnieje ryzyko przejściowego ograniczenia płynności finansowej Spółki. 
Wynikający z tej sytuacji krótkotrwały brak dostępu do środków pieniężnych mógłby spowodować 
opóźnienia w spłacie zobowiązań Spółki, co mogłoby wiązać się ze spadkiem zaufania kontrahentów 
Spółki oraz obniżenie jej wiarygodności kredytowej. 

RRRRyzyko postępowań kierowanych przeciwko Spółceyzyko postępowań kierowanych przeciwko Spółceyzyko postępowań kierowanych przeciwko Spółceyzyko postępowań kierowanych przeciwko Spółce    

Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności istnieje ryzyko wszczęcia wobec Spółki postępowań 
cywilnych, administracyjnych lub arbitrażowych przez klientów, pracowników oraz kontrahentów. 
Podmioty wszczynające postępowania mogą oczekiwać od Spółki znacznych sum pieniężnych lub 
innego rodzaju rekompensaty, co w wypadku rozstrzygnięcia 

sprawy na korzyść wyżej wymienionych podmiotów, może negatywnie wpłynąć na bieżącą płynność 
Spółki, a w konsekwencji na osiągane przez nią wyniki finansowe. Znaczącym obciążeniem dla Spółki 
byłyby też koszty powstałe na skutek wszczęcia takiego postępowania, w szczególności koszty obrony. 
Często przedłużające się postępowania mogłyby negatywnie wpłynąć na wewnętrzną sytuację Spółki, jak 
również doprowadzić do pogorszenia się jej wizerunku i tym samym spowodować trudności  
w pozyskaniu nowych klientów, pracowników i kontrahentów.  
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VII.VII.VII.VII. OŚWIADCZENIEOŚWIADCZENIEOŚWIADCZENIEOŚWIADCZENIE    
 

Zarząd Spółki Debt Trading Partners S.K.A., oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne 
sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami 
obowiązującymi Spółkę, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację 
majątkową i finansową grupy kapitałowej Emitenta, oraz że sprawozdanie z działalności kapitałowej 
emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji spółki.  

Zarząd Debt Trading Partners S.K.A. jako Zarząd spółki dominującej oświadcza, że podmiot uprawniony 
do badania sprawozdań finansowych tj. PKF Audyt Sp. z o.o.  siedzibą w Warszawie przy ul. Elbląskiej 
15/17, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki Debt 
Trading Partners S.K.A. został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten a także biegli 
rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania spełniali warunki do wyrażenia, bezstronnej 
i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.   

 

 

Z poważaniem, 

 

Zarząd  Zarząd  Zarząd  Zarząd  Debt Trading Partners S.K.A.Debt Trading Partners S.K.A.Debt Trading Partners S.K.A.Debt Trading Partners S.K.A.    

Michał Handzlik – Prezes Zarządu 

Paweł Czechowski – Członek Zarządu 

Krzysztof Koronkiewicz – Członek Zarządu  

Renata Sabała – Członek Zarządu   

 

 

Warszawa, dnia 26.03.2013r. 

 




















































































































