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List Prezesa Zarządu Kredyt Inkaso S.A. do Akcjonariuszy 
 

 
 

Szanowni Akcjonariusze, 
 
 

Kredyt Inkaso S.A. ma za sobą bardzo udany rok. Można śmiało powiedzieć, że był to rok przełomowy 
w całej dotychczasowej działalności Spółki.  
 

W czerwcu 2007 r. z sukcesem zadebiutowaliśmy na Giełdzie Papierów Wartościowych. Pierwsza 
publiczna emisja akcji zakończyła się bardzo dużym sukcesem. Zainteresowanie zakupem oferowanych akcji 
było tak duże, że osiągnęliśmy jeden z najwyższych wskaźników redukcji spośród publicznych ofert w 2007 
roku. Pozyskany kapitał i renoma spółki publicznej umożliwiły nam nawiązanie nowych relacji biznesowych 
i zwiększenie udziału w rynku. Wykorzystując zwiększone środki obrotowe, posiadaną wiedzę i doświadczenie 
nabyliśmy wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 191 mln złotych, przede wszystkim od 
największych firm telekomunikacyjnych – to bardzo dobry wynik, rekordowy w historii spółki. Dzięki tym 
zakupom osiągnęliśmy ponad czternastokrotny wzrost wartości bilansowej portfolio zakupionych 
wierzytelności, tj. o 1447 %. 
 

Współpraca z czterema największymi operatorami telekomunikacyjnymi, tj. Polską Telefonią Cyfrową 
sp. z o.o.(operator ERA), PTK Centertel sp. z o.o. (operator ORANGE), Telekomunikacją Polską SA oraz 
Polkomtel SA (operator PLUS) - oznacza wyeliminowanie dotychczasowego istotnego ryzyka, jakim była 
współpraca tylko z jednym z nich.  
 

Obecnie przygotowujemy się do rozpoczęcia współpracy z kolejnymi zbywcami wierzytelności, 
funkcjonującymi w innych branżach z obszaru usług powszechnych. Chcemy wykorzystać dobre perspektywy 
rozwoju branży obrotu wierzytelnościami i dzięki dalszemu udoskonalaniu posiadanych systemów 
teleinformatycznych oraz posiadanej wiedzy i doświadczeniu powiększać nasz udział rynku. 
 

Niewątpliwym sukcesem są osiągnięte wyniki finansowe. Uzyskaliśmy przychody ze sprzedaży 
w wysokości 12.910 tys. złotych i wypracowaliśmy zysk netto w wysokości 4.243 tys. złotych. Oznacza to 
wzrost w stosunku do poprzedniego roku obrotowego przychodów o 130 % a zysku netto o 86 %. 
Zrealizowaliśmy tym samym zamieszczone w prospekcie prognozy przychodów i zysku. 
 

Na zakończenie chciałbym podziękować Pracownikom Kredyt Inkaso S.A. i naszym współpracownikom 
za ubiegłoroczny wysiłek i zaangażowanie, bez których nie osiągnęlibyśmy tak dobrych wyników. Przed nami 
następny rok i cele, które będziemy starali się osiągnąć. Ostatnie lata pokazały, że działając jako jeden 
zespół, potrafimy przekraczać kolejne granice i nie boimy się wyzwań. Tych zaś przed nami coraz więcej.  
 

W 2008 r. po raz kolejny dołożymy starań, by im sprostać.  
 

Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego, który podsumowuje wyniki wypracowane przez 
Kredyt Inkaso S.A. w minionym roku. 
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