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WYBRANE WSKAŹNIKI PROFI CREDIT POLSKA S.A.

 07.2014-06.2015 2013 2012

Udzielone pożyczki (Produkcja)

Liczba udzielonych pożyczek 62 449 47 527 35 665

Wartość nominalna udzielonych pożyczek 
(w mln zł) 587 425 279

Zasoby ludzkie

Liczba pracowników 299 241 181

Liczba zewnętrznych Doradców Finansowych 2 862 2 200 1 432

Wskaźniki finansowe (w mln zł)

Aktywa ogółem 721 435, 3 285,8

Przychody ogółem 190 246 169,4

Wynik gospodarczy przed opodatkowaniem 52,3 71,2 41,3

Podatek dochodowy -37,7 7,6 13,6

Wynik gospodarczy po opodatkowaniu 90 63,6 27,7
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PROFIREAL Group to międzynarodowa grupa finansowa działającą na ryn-
kach Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jednym z najbardziej rozpozna-
wanych dostawców  pożyczek w Czechach, Słowacji, Polsce, Bułgarii i Rosji. 
Spółki należące do dywizji PROFI CREDIT działają w dziedzinie pożyczek, 
a spółki wchodzące w skład dywizji PROFIDEBT zajmują się transakcjami 
związanymi z zakupem i odzyskiwaniem należności.
PROFIREAL Group SE z siedzibą w Holandii jest dominującą Spółką grupy. 
Zajmuje się udzielaniem pożyczek finansowych od 2000 roku, kiedy to roz-
poczęto sprzedaż w Republice Czeskiej i na Słowacji, oraz wykupem i win-
dykacją wierzytelności od roku 2005, gdy znów to Czechy i Słowacja były 
pierwszymi krajami inicjującymi tę działalność.
Przez cały ten czas w biznesie, PROFI CREDIT udało się wypłacić prawie      
930 000 pożyczek. Najsilniejszą pozycję ma oddział w Republice Czeskiej, 
osiągający największą rentowność. Udział Republiki Czeskiej w całkowitej 
wartości sprzedaży pożyczek wynosi 41%. Aktualnie, najwyższą rentow-
ność uzyskuje PROFI CREDIT w Polsce.
Kwota udzielonych pożyczek przez dywizję PROFI CREDIT w 2014 roku 
wzrosła o 7%. Wynik ten był przede wszystkim wspierany przez wzrost 
w PROFI CREDIT Poland o 17%, PROFI CREDIT Czechy o 3%, a oddział                
firmy na Słowacji odnotował wzrost o 7%. Wartość nominalna udzielonych 
pożyczek i kredytów przez dywizję PROFI CREDIT przekroczyła kwotę 300 
milionów euro.
Jednym z naczelnych priorytetów wszystkich spółek PROFIREAL Group jest 
jakość portfela klienta. Grupa dostosowuje swoje działania operacyjne, 
głównie w zakresie zarządzania ryzykiem, do sytuacji ekonomicznej poszczegól-
nych państw. 
PROFIREAL Group koncentruje swoją działalność w krajach Europy 
Środkowej i Wschodniej.

GRUPA FINANSOWA PROFIREAL
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Misją niedawno utworzonej dywizji PROFI INVESTMENT jest wspieranie 
      IFORP ńadaz hcynlezcan oD .LAERIFORP ypurG jewosenzib icśonlałaizd

INVESTMENT należy wyszukiwanie nowych możliwości inwestycyjnych oraz 
prowadzenie projektów o dużym potencjale - zarówno w skali lokalnej jak 
i międzynarodowej. Firma nie tylko przejmuje udziały w projektach, które 
są już w toku i potrzebują partnera z dużym kapitałem, ale także oferuje 
kapitał startowy dla nowych przedsięwzięć. 
Jednym z działań PROFI INVESTMENT było przejęcie PROFIDEBT Słowacja 
s.r.o. 

Celem PROFIREAL Group jest także ustabilizowanie istniejącej działalności 
oraz stałe dostosowywanie się do sytuacji gospodarczej poszczegól-
nych krajów. Główny nacisk zostanie położony na zarządzanie ryzykiem, 
jakością, optymalizacją wszystkich procesów wewnątrz poszczególnych 
spółek Grupy, redukcja kosztów oraz utrzymanie udziału w rynku.

STRUKTURA GRUPY PROFIREAL
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SŁOWO WSTĘPNE CEO

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością i satysfakcją prezentuję Państwu sprawozdanie finansowe        
PROFI CREDIT Polska S.A. za okres 01.07.2014 - 30.06.2015. Ten czas był dla nas 
okresem dużych zmian oraz dynamicznego rozwoju Spółki w wielu płaszczyznach.
 
Rok 2014 oraz pierwsza połowa roku 2015 były dla branży finansowej czasem wielu 
wyzwań i szczególnie intensywnej działalności. Ze względu na widoczny przyrost 
liczby podmiotów oferujących pożyczki pozabankowe, jeszcze bardziej urosło 
nasze otoczenie konkurencyjne. Niemniej jednak Spółka z sukcesem wdrożyła 
długoterminową strategię rozwoju. Przeprowadziliśmy z sukcesem kolejne etapy 
restrukturyzacji, która pozwoliła na przekształcenie PROFI CREDIT Poland Sp. z o.o. 
w Spółkę Akcyjną. Proces ten zakończył się w lutym 2015 roku, otwierając tym 
samym nowy rozdział w historii naszej firmy, dając jej dużo większe możliwości na 
uzyskanie zewnętrznego kapitału inwestycyjnego. 

Działania te, z pewnością przyczyniły się do wzmocnienia naszej pozycji na 
rynku. Ponadto poprzez aktywne i szczegółowe monitorowanie rynku, zarówno 
w odniesieniu do działań konkurentów, jak i sytuacji makroekonomicznej, 
firma opracowała skuteczny model dostosowania się do wahań rynkowych. 
Dzięki temu firma jest w stanie modyfikować swoją krótko i średnioterminową 
strategię produktową, w taki sposób, by zneutralizować negatywny wpływ 
przekształcającego się rynku. Dzięki zdywersyfikowanej palecie produktów, 
Spółka może konkurować zarówno z produktami bankowymi cechującymi 
się wysokimi kwotami oraz długim okresem spłaty, jak i z łatwo dostępnymi 
pożyczkami internetowymi na niskie kwoty.

W okresie objętym niniejszym raportem, Spółka po raz kolejny osiągnęła niezwykle 
satysfakcjonujące wyniki. W okresie od lipca 2014 do czerwca 2015 udzielonych 
zostało ponad 60 tysięcy pożyczek o łącznej wartości niemal 590 milionów 
złotych, notując tym samym 39% wzrost sprzedaży w porównaniu do wartości 
pożyczek udzielonych w pierwszej połowie 2014 roku. Zysk netto na przestrzeni 
porównywalnych okresów wzrósł o 110% i wyniósł ponad 90 milionów złotych.

Przełom roku 2014 i 2015 był dla nas czasem zmian. Podejmowane przez nas 
w tym okresie aktywności miały na celu jeszcze szybszą i bardziej jakościową 
obsługę klienta. Rozwinęliśmy kanał sprzedaży telefonicznej, który jest obecnie 
odpowiedzialny za 50% sprzedaży całej spółki. Skoncentrowaliśmy się na rozwoju 
strategii online – elementy strategii odnotowały ogromny wzrost w porównaniu 
z początkiem roku.

Dziękuje wszystkim naszym Klientom, Kontrahentom, Współpracownikom                     
i Pracownikom za udany rok współpracy.  Dzięki Waszej pomocy Spółka osiągnęła 
tak fantastyczne wyniki operacyjne i finansowe. 

Jarosław Chęciński
Chief Executive Officer

Jarosław Chęciński
Dyrektor Wykonawczy / 

Wice-Prezes Zarządu
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ZARZĄD
Ukończył studia na Wydziale Ekonomii i Administracji na Uniwersytecie w Pardubi-
cach. Już podczas studiów, w 2000 roku rozpoczął swoją karierę zawodową w PRO-
FI CREDIT, jako Analityk Finansowy. W 2001 roku otrzymał nominację na stanowisko 
Managera Działu Finansowego, a następnie otrzymał awans na dyrektora tego działu. 
W lipcu 2001 roku został Członkiem Zarządu PROFI CREDIT w Czechach. W 2003 roku 
został wybrany na stanowisko Prezesa Zarządu Profireal Group SE. Funkcję tą pełni 
do dnia dzisiejszego. W październiku 2015 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu                      
PROFI CREDIT Polska S.A.

Ukończył ekonomię i zarządzanie na Wydziale Elektrotechniki Politechniki Cze-
skiej, a następnie pogłębiał swoją wiedzę na Uniwersytecie Sheffield Hallam, 
gdzie uzyskał stopień MBA oraz na Uniwersytecie Nottingham Trent gdzie zdo-
był tytuł LL.M (Master of Laws). Karierę zawodową rozpoczął na stanowiskach 
kierowniczych w takich firmach jak: ŠKODA PRAHA, Aspekt Central Europe oraz 
ČS Reality. W 2013 roku przeszedł z firmy Cofidis, gdzie pełnił funkcję Dyrektora 
Działu Finansowo Prawnego, do PROFI CREDIT na stanowisko Globalnego Dyrek-
tora Finansowego. Jest odpowiedzialny za zarządzanie finansami dywizji PROFI 
CREDIT. W 2014 roku został powołany do Zarządu PROFI CREDIT.

Karierę zawodową rozpoczął w londyńskim biurze Accenture na stanowisku Kon-
sultant Zarządzania. Jako Konsultant Zarządzania pracował również w Pricewa-
terhouse Coopers w Filadelfii, USA doradzając klientom działającym w branżach: 
telekomunikacja, transport, farmaceutyka. Następnie podjął pracę jako Dyrektor 
marketingu w Alltel Communications (5 największy operator komórkowy w USA) 
w Seattle. Po powrocie do Polski w 2007 roku podjął pracę w branży kolejowej 
jako Szef Sprzedaży i Marketingu dla DB Schenker Rail Polska. Od październi-
ka 2010 roku pracuje w Profi Credit Poland, od stycznia 2011 roku jako Dyrek-
tor Wykonawczy. Posiada trzy tytuły magistra, w tym m.in.: magisterium z nauk              
europejskich Uniwersytetu Cambridge (Magdalene) oraz MBA Uniwersytetu Dre-
xel w Filadelfii.

Ukończył Politechnikę Łódzką na kierunku inżynieria produkcji przemysłowej. Na 
początku kariery zawodowej był związany ze sprzedażą usług w branży teleko-
munikacyjnej, medycznej oraz farmaceutycznej. W spółce PROFI CREDIT pracuje 
od 2005 roku. Początkowo pełnił funkcję Development Managera a następnie 
Kierownika Działu Rozwoju. Zajmował się m.in. kontrolą oraz szkoleniami sieci 
handlowej na terenie całej Polski. Od marca 2007 roku pełni funkcję Dyrektora 
Działu Windykacji.

CHARAKTERYSTYKA PROFI CREDIT POLSKA S.A.
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David Chour
Prezes Zarządu

Marek Štejnar
Członek Zarządu

Jarosław Chęciński
Dyrektor Wykonawczy

Sławomir Pawlik 
Członek Zarządu



PROFIL SPÓŁKI

Grupa Profireal działa na polskim rynku od 2004 roku, od samego początku specjalizu-
je się w udzielaniu pożyczek konsumenckich i biznesowych, które są alternatywą dla 
kredytów bankowych. W 2008 roku firma przeszła proces rebrandingu i jej obecna na-
zwa to PROFI CREDIT Polska. Firma jest częścią PROFIREAL Group SE, europejskiej grupy 
specjalizującej się w sektorze finansowym na rynkach Środkowej i Wschodniej Europy. 
Oprócz PROFI CREDIT Polska, członkami grupy Profireal SE są następujące spółki: PRO-
FI CREDIT Czechy, PROFI CREDIT Słowacja i PROFI CREDIT Bułgaria EOOD (założony w 
2006) oraz PROFI CREDIT Rosja. PROFI CREDIT Polska jest obecnie jedną z największych 
firm specjalizujących się w pożyczkach konsumenckich w Polsce. Struktura firmy oparta 
jest na regionach, które mają swoje siedziby w oddziałach regionalnych i są obsługiwa-
ne przez centralę firmy w Bielsku-Białej. PROFI CREDIT w Polsce posiada 86 głównych 
regionów i 66 jednostek terenowych - zatrudnia ponad 2 535 aktywnych doradców 
kredytowych, gotowych przedstawić najbardziej odpowiednią ofertę pożyczki dla każ-
dego klienta. Głównym celem firmy jest zaspokojenie potrzeb finansowych klientów      
i stworzenie produktu, który zapewniłby stabilizację i rozwój na rynku pożyczkowym. 
Głównym produktem firmy jest pożyczka przeznaczona dla osób zatrudnionych na 
umowę o pracę, emerytów i rencistów oraz prowadzących własną działalność gospo-
darczą. 

System identyfikacji wizualnej marki jest zbiorem elementów komunikacyjnych. Naj-
ważniejszym z nich jest logo, którego zadaniem jest wzbudzać pozytywne emocje 
wśród klientów i umożliwić identyfikację marki w przejrzysty sposób. Korporacyjny 
wizerunek pozwolił nam osiągnąć sukces na rynku i odegrał wielką rolę w procesie 
tworzenia obrazu marki wśród odbiorców. Jest kombinacją wielu elementów, takich 
jak kolorystyka, typografia i symbolika, które głęboko zapadają w pamięci odbiorców. 
Maksymalna integracja wszystkich elementów estetyki wizualnej, funkcjonalności i po-
tencjału komunikacyjnego formuje nową jakość obrazu marki. Wizerunek ten w ciągu 
wielu lat ciężkiej pracy sprawił, że jesteśmy postrzegani w oczach klientów, partnerów 
i kontrahentów jako firma przyjazna i godna zaufania. Pamiętamy, że wizerunek firmy 
jest jak angielski trawnik - wymaga lat ciężkiej i cierpliwej pracy, aby osiągnąć dobre 
wyniki.
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HISTORIA SPÓŁKI
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PROFI CREDIT Polska
Wiodący pożyczkodawca, PROFI CREDIT Polska, jest członkiem PROFIREAL  Group, 
międzynarodowej grupy finansowej operującej na terenach Centralnej i Wschod-
niej Europy: Bułgarii, Republice Czeskiej, Polsce, Słowacji i Rosji. PROFI CREDIT     
Polska jest dynamicznie rozwijającą się firmą ze stabilnym i bardzo efektywnym 
zespołem specjalistów.

PROFI CREDIT Czechy

Firma powstała pod nazwą PROFIREAL Polska i rozpoczyna udzielanie pożyczek

Restrukturyzacja i zmiana obecnej nazwy na PROFI CREDIT Poland

Dalszy rozwój portfela produktowego mający na celu zaspokojenie potrzeb 
większej grupy docelowej

Łączna wartość udzielonych pożyczek: 176.000.000 zł

Łączna wartość udzielonych pożyczek: 279.000.000 zł

Firma zostaje jednym z liderów rynku pożyczek pozabankowych i udziela 
pożyczek o łącznej wartości 424.000.000 zł

Spółka obchodzi 10-lecie istnienia na polskim rynku. Łączna wartość udziel-
onych pożyczek: 481.067.281 zł

Restrukturyzacja i przekształcenie w Spółkę Akcyjną.

2004

2008

2010

2011

2012

2013

2014

2015

PROFIREAL powstaje  jako firma specjalizująca się w obrocie nieruchomościami 
oraz nabywaniem i zarządzaniem kontami należności

Firma wchodzi na rynek jako firma pożyczkowa dla osób prywatnych pod 
nazwą PROFI CREDIT 

PROFI CREDIT rozszerza swoje portfolio do oferty pożyczek i finansowania 
samozatrudnionych. Portfolio produktowe rozszerza się o klientów indywidualnych 
i biznesowych

PROFI CREDIT wypłaca 1.97 miliardów CZK w pożyczkach, liczba klientów 
przewyższa 100.000

PROFI CREDIT świętuje dziesięć lat na rynku czeskim, gdzie udzieliło pożyczek 
w kwocie nominalnej 10.817 miliardów CZK

Kredyty i finansowanie przyznane w tym roku przekracza 1.26 miliardów 
CZK

PROFI CREDIT obchodzi 20-lecie istnienia firmy. Historyczna wartość 
udzielonych pożyczek przekracza 21.24 miliardów CZK

Wartość udzielonych pożyczek przekracza 23,3 bilionów CZK

1994

2000

2003

2007

2010

2013

2014

2015



Do dnia podziału, głównym produktem firmy były pożyczki gotówkowe przeznaczone 
dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, emerytów, przedsiębiorców i rolników 
prowadzących działalność gospodarczą. Stanowiły one alternatywę dla komercyjnych 
kredytów bankowych. Nasza firma oferowała produkty A, A-, A+, E, E- oraz przeznaczone 
dla klientów zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenie, dzieło, emerytów i rencistów. 
Pożyczki wypłacane były bezpośrednim przelewem na rachunek klienta. W taki sam 
sposób klienci dokonywali spłaty pożyczki. Pożyczki mogły być przeznaczyć na dowolny 
cel. Produkty G, G- oraz G+ były zaś przeznaczone dla przedsiębiorców. Wartość kwoty 
pożyczki wynosiła od 8 000 - 20 000 zł.

Metoda spłacania była taka sama jak w produktach konsumenckich - to stały przelew na 
konto. Ogromna dostępność i szybki proces przyznawania był główną zaletą pożyczek 
PROFI CREDIT, ponieważ:

 Firma oferowała indywidualne podejście do potrzeb każdego klienta, 
 jego zarobków i możliwości spłaty, 

 Każdy doradca finansowy mógł, poprzez swoją wiedzę zawodową,   
 zaoferować pomoc w rozwiązywaniu większości problemów finansowych.

Proces udzielania pożyczek był jasny i wymagał tylko jednego spotkania doradcy 
finansowego z danym klientem. To pozwalało klientowi oszczędzić czas, bez ko-
nieczności podpisywania dodatkowych dokumentów. Pieniądze przelewane były 
bezpośrednio na konto klienta zaraz po akceptacji pożyczki.

OFERTA PRODUKTOWA

A+

A

A-

E

E-

IZZY

G-

G

G+
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WYNIKI SIECI HANDLOWEJ 
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Rok 2014 był rokiem wzmożonej aktywności naszych konkurentów. Liczba podmiotów 
oferujących pożyczki gotówkowe na polskim rynku podwoiła się. Mimo trudnej sytu-
acji rynkowej, uzyskaliśmy najlepszy wynik w historii PROFI CREDIT w Polsce udzielając 
pożyczek na łączną kwotę 481 mln zł. Ogólny wynik był o 13% wyższy niż w 2013 roku, 
kiedy nasza sprzedaż wyniosła 424 mln zł.

W 2014 roku można było zaobserwować wzrost ogólnej liczby udzielonych pożyczek.
Wypłacono 52 638 umów, co oznacza wzrost o 29% w stosunku do roku poprzed-
niego. 

WARTOŚĆ NOMINALNA PRODUKCJI W MLN ZŁOTYCH

LICZBA UMÓW W TYSIĄCACH
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PRACOWNICY

W naszym zespole pracowało 291 osób. Dynamiczny rozwój naszej firmy, był moż-
liwy dzięki wysokiej jakości pracy i zaangażowaniu pracowników. Chcieliśmy tym 
samym stworzyć zintegrowaną politykę kadrową dla całej firmy.

Stawialiśmy na stały rozwój naszych pracowników, oferując im system szkoleń i 
wynagrodzeń motywacyjnych. Oferowaliśmy dobre warunki pracy i stabilność za-
trudnienia. Nasi pracownicy mogli doskonalić swoje umiejętności poprzez uczest-
nictwo w rozmaitych szkoleniach i kursach językowych.

Po zakończeniu swojej pracy, nasi pracownicy mogli korzystać skorzystać z karty 
Multisport Plus, oferującej szeroką gamę usług sportowych i rekreacyjnych, takich 
jak dostęp do aerobiku, baseny, siłownie, ścianka wspinaczkowa, kursy tańca itp. 
Każdy posiadacz karty miał niemal nieograniczony dostęp dla najlepszych i naj-
bardziej popularnych obiektów sportowych w Polsce.

Większość naszych pracowników posiadała wykształcenie wyższe lub jest w trak-
cie studiów. Średnia wieku pracowników wynosiła 34 lata.

Dzięki najsilniejszemu fundamentowi firmy - naszym pracownikom - udało nam 
się osiągnąć sukces. To oni są powodem naszych starań o rozwój, pozyskiwanie 
wiedzy o ich potrzebach i nagradzania najwybitniejszych z nich.
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PROFI CREDIT jest nowoczesną, europejską firmą, która działa zgodnie z zasadami 
społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie przejrzystości i oczywiście 
utrzymania dobrych relacji z naszymi klientami. Wizerunek naszej firmy i zaufanie 
Klientów to jedne z naszych najbardziej wartościowych cech.
PROFI CREDIT aktywnie angażuje się w działalność społeczną skoncentrowaną na 
pomocy dzieciom. Międzynarodowy program Dziecięcy Uśmiech z PROFI CREDIT jest 
szeregiem aktywności charytatywnych, mających na celu wsparcie potrzebujących 
dzieci we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność. W ramach 
prowadzenia programu wparliśmy m.in. podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski 
Dziecięce w Polsce oraz UNICEF w Czechach.
W lipcu 2015 roku Spółka PROFI CREDIT Polska została oficjalnym darczyńcą 
Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, którego misją jest pomoc  opuszczonym 
i zagrożonym wykluczeniem społecznym dzieci. Dzięki istotnemu wsparciu 
finansowemu ze strony naszej Spółki, Stowarzyszenie będzie mogło pokryć część 
kosztów związanych z opieką medyczną, edukacją oraz rozwojem interpersonalnym 
swoich podopiecznych. Nasz wkład finansowy pomoże też w realizacji programów 
wspierających adaptację społeczną podopiecznych Stowarzyszenia w taki sposób, by 
w mniejszym stopniu odczuwali ograniczenia wynikające z ich przeszłości. Wsparcie 
małych podopiecznych organizacji, polega nie tylko na przekazaniu darowizny 
pieniężnej, ale również na szeregu dodatkowych aktywności, w które chętnie 
angażują są nasi pracownicy.
Spółka PROFI CREDIT prowadzi działalność prospołeczną nie tylko na szczeblu 
ogólnopolskim, ale także lokalnym. Zależy nam, aby aktywnie przyczyniać się 
do rozwoju młodych talentów. W  2015 nawiązaliśmy współprace z Beskidzkim 
Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej, przekazując wsparcie finansowe na rzecz 
16 drużyn grających na terenie Podbeskidzia. Jednym z istotnych elementów 
porozumienia jest nadanie oficjalnej nazwy rozgrywkom w sezonie 2015/2016 - PROFI 
CREDIT BIELSKA LIGA OKRĘGOWA. 

Proces restrukturyzacji stworzył nowe możliwości rozwoju Spółki. Wprowadzone 
zmiany pozwolą Spółce na dywersyfikowanie źródeł finansowania oraz umożliwią 
jej znaczny wzrost. Wzmocni to pozycję PROFI CREDIT wśród liderów segmentu poży-
czek pozabankowych w Polsce. Nadal będziemy pracowali nad poprawieniem satys-
fakcji klientów oraz rozwoju zasobów ludzkich.   W tym celu rozbudowana zostanie 
oferta produktowa podparta silnym programem rekomendacyjnym.
 

PRZEWIDYWANY ROZWÓJ
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KONTAKT

Nazwa firmy:

NA  PROFI CREDIT Polska S.A.

Siedziba Firmy:
ul. Browarna 2

43-300 Bielsko-Biała

Forma prawna:
Spółka Akcyjna

NIP:
547-215-10-80

REGON:
243624011

Tel.: +48 33 499 60 00
Fax.: +48 33 499 60 06

E-mail: info@proficredit.pl; biuro@proficredit.pl

www.proficredit.pl
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