LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ KREDYT INKASO S.A. DO AKCJONARIUSZY

Szanowni Akcjonariusze,

Miniony rok 2012-2013 był dla Spółki i Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso rokiem istotnych zmian oraz
intensywnego rozwoju. Po roku rekordowych zakupów działania Grupy Kapitałowej skoncentrowały się na
likwidacji portfela wierzytelności. Zaowocowało to zmianą struktury organizacyjnej wewnątrz grupy,
stworzeniem biura w Lublinie wspierającego obsługę wierzytelności trudnych. Znacząca zmiana struktury
portfela wierzytelności spowodowała konieczność modyfikacji sposobu obsługi posiadanych wierzytelności.
Zmianom wewnętrznym towarzyszył w minionym roku historycznie znaczący rozwój terytorialny. Grupa
Kapitałowa stała się podmiotem o zasięgu europejskim. W roku 2013 rozpoczęły działalność dwie zagraniczne
spółki zależne: w Rumunii i Bułgarii zajmujące się nabywaniem i serwisowaniem portfeli wierzytelności.
Spółka w Rumunii zakupiła już pierwsze pakiety wierzytelności i rozpoczęła proces windykacyjny,
a zauważalne ekonomicznie efekty ich działalności powinny być widoczne w bieżącym roku.
Dywersyfikacja prowadzona w ramach grupy ma charakter nie tylko terytorialny, ale również produktowy.
Grupa Kredyt Inkaso rozpoczęła działalność pożyczkową prowadzoną poprzez spółkę Finsano SA, udzielając
pierwszych pożyczek restrukturyzacyjnych. Nowym produktem dla grupy jest także obsługa prawna
połączona z serwisowaniem windykacyjnym pakietów wierzytelności dla podmiotów spoza Grupy
Kapitałowej. Kancelaria Prawnicza Forum należąca do Grupy Kredyt Inkaso rozpoczęła już obsługę masowych
ilości spraw zleconych przez podmioty zewnętrze.
W okresie objętym sprawozdaniem Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso zwiększyła znacząco przychody do ponad
110 mln złotych co oznacza prawie 75% wzrost w stosunku do roku 2011/2012. Wypracowany skonsolidowany
zysk w wysokości 19,4 mln złotych wykazuje niewielki wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Głównym
obciążeniem kosztowym dla Spółki stała się obsługa finansowa długu, która wywarła znaczący wpływ na
wynik finansowy oraz znaczące koszty nabycia wierzytelności.
Gratuluję obecnemu Zarządowi, który poradził sobie z kontynuacją projektów rozpoczętych przez Zarząd
w poprzednim składzie oraz w szybkim tempie rozpoczął realizację nowych pomysłów. Dziękuję za bardzo
dobrą współpracę i komunikację z Radą Nadzorczą.
Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami i opisem działań Kredyt Inkaso S.A.
oraz pozostałych spółek Grupy Kapitałowej zawartych w raporcie rocznym i sprawozdaniu za rok 2012/2013.
Mam nadzieję, że rosnący potencjał Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso zapewni akcjonariuszom w bieżącym
roku oczekiwane korzyści i zachęci do dalszego inwestowania w akcje i obligacje Kredyt Inkaso S.A.
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