LIST PREZESA ZARZĄDU KREDYT INKASO S.A. DO AKCJONARIUSZY
I PRACOWNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT INKASO S.A.

Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Pracownicy,

W tym roku mam przyjemność po raz pierwszy zwrócić się do akcjonariuszy Kredyt Inkaso S.A. przekazując
im, jak sądzę, bardzo dobre wiadomości. Pomimo iż jest to dla mnie pierwszy rok sprawowania funkcji
na stanowisku Prezesa Zarządu, to Spółka działa na rynku już 12 lat, co według mnie świadczy o jej
ugruntowanych fundamentach, które w obecnym trudnym czasie są podstawą dalszego sukcesu.
O ile poprzedni rok był spektakularny pod względem wielkości nabytych portfeli i skali inwestycji, to rok
obecny cechował się ogromną pracą organiczną wewnątrz organizacji. Wzrost posiadanego portfolio o ponad
2 mld zł jaki nastąpił w roku 2011/12 niósł za sobą potrzebę dużych inwestycji wewnątrz organizacji oraz
konieczność dostosowania struktury organizacyjnej do charakterystyki i ilości wierzytelności będących
w naszym zarządzaniu tak, abyśmy mogli najefektywniej je odzyskiwać. W szczególności mam tu na myśli
zarówno kompetencje personelu oraz niezbędną infrastrukturę informatyczno-telekomunikacyjną.
Z przyjemnością mogę Państwu zakomunikować, iż proces rozbudowy oraz reorganizacji struktur
dedykowanych windykacji miękkiej jest praktycznie ukończony. Mówię praktycznie, gdyż w tym roku
chcielibyśmy zwiększyć ilość agentów terenowych z obecnych 20 do liczby około 100. Ogromnie cieszy mnie
utworzenie i dojście do pełnej sprawności jednostki dedykowanej do współpracy z komornikami, która
pozwoli nam na optymalizację kosztową, a także istotnie przyspieszy działania windykacyjne na etapie
egzekucji komorniczej.
Ekspansja zagraniczna, którą Grupa rozpoczęła w roku ubiegłym stała się faktem i na chwilę publikacji
niniejszego sprawozdania Spółka posiada na rynku Rumuńskim portfolio o wartości ponad 175 mln zł.
W Bułgarii z kolei jesteśmy podmiotem, który kreuje rynek i myślę, że w niedługim czasie będę mógł
Państwu zakomunikować pierwsze nabycia. Rumunia i Bułgaria to nie jedyne kraje, na których Grupa będzie
skupiała swoją uwagę. Naszym celem na najbliższy rok jest wejście na rynki wschodnie (Rosja, Ukraina),
które w naszej ocenie są bardzo perspektywiczne, a jednocześnie rynek na nich jest na dużo wcześniejszym
etapie niż w Polsce. Uważam jednocześnie że Grupa jest gotowa na ekspansje w tych kierunkach, posiada
w swoich szeregach osoby, które dobrze znają te rynki, funkcjonowały na nich i mogą pochwalić się
sukcesami, które są dla nas gwarancją sukcesu. Cele jakie stawiamy sobie w związku z wyjściem na rynki
zagraniczne to dywersyfikacja geograficzna źródeł przychodów, wykorzystanie doświadczenia i umiejętności
nabytych na polskim rynku do efektywnego zarządzania wierzytelnościami w innych krajach oraz uzyskanie
wyższego poziomu rentowności z likwidacji portfeli w krajach, które są na wcześniejszym etapie rozwoju
rynku zarządzania i windykacji wierzytelności.
Odnosząc się do naszych wyników finansowych to chcę powiedzieć, że są one zgodne z naszymi
oczekiwaniami i dają podstawę do wykonania kolejnego kroku we wzroście skonsolidowanego poziomu
przychodów i zysku w kolejnym roku. Tak istotny wzrost portfela w pierwszej kolejności wygenerował nam
istotny wzrost przychodów do rekordowej wartości ponad 110 mln zł. Jednocześnie zysk netto jaki spółka
wypracowała jest wyższy od roku poprzedniego i wyniósł 19,4 mln zł. Zwrócę także uwagę, iż istotny wzrost
zysku miał miejsce w drugiej połowie roku kiedy to spółka osiągnęła pełną sprawność procesów
operacyjnych.

Na koniec chciałbym w sposób szczególny podziękować pracownikom Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A.,
którzy w czasie dużych zmian w spółce wykazali się ogromnym zaangażowaniem i profesjonalizmem.
Bez Was nie było by kolejnego sukcesu GK Kredyt Inkaso S.A. Dziękuję Wam bardzo za to czego dokonaliśmy
w minionym roku.
Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego, który podsumowuje wyniki wypracowane przez
GK Kredyt Inkaso S.A. w ubiegłym roku.

Warszawa, czerwiec 2013

Prezes Zarządu
Paweł Szewczyk

