
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

za okres od 31 marca 2010 r. do 30 września 2010 r. 
 

Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej KREDYT INKASO SA 
 
Przeprowadziliśmy przegląd załączonego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej KREDYT INKASO SA (zwanej dalej „Grupą"”, w 
której jednostką dominującą jest KREDYT INKASO SA („Jednostka dominująca”) z 
siedzibą w Zamościu przy ulicy Okrzei 32, obejmującego: 

− skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30 września 2010 r., które po 
stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 
143.610 tys. zł; 

− skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 
do 30 września 2010 r. wykazujące dochody całkowite w kwocie (5.755 tys. zł); 

− skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 
1 kwietnia do 30 września 2010 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego 
o kwotę 7.131 tys. zł; 

− skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 
do 30 września 2010 r. wykazujące przepływy pieniężne netto w kwocie 
1.492 tys. zł; 

− informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne 
informacje objaśniające. 

 
Za sporządzenie zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską dotyczącymi sprawozdawczości 
śródrocznej (MSR 34) półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
odpowiedzialny jest Zarząd Jednostki dominującej. Naszym zadaniem było 
przedstawienie raportu o tym półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu na 
podstawie dokonanego przeglądu. 
 
Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do krajowych standardów rewizji finansowej 
wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Zaplanowaliśmy 
i przeprowadziliśmy przegląd w taki sposób, aby uzyskać odpowiednią pewność, 
że półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych 
nieprawidłowości. Przeglądu dokonaliśmy drogą analizy wyżej wymienionego 
półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wglądu w księgi 
rachunkowe oraz z wykorzystaniem informacji uzyskanych od Zarządu i pracowników 
Grupy. 
Zakres wykonanych prac był znacząco mniejszy od zakresu badania skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego, ponieważ celem przeglądu nie było wyrażenie opinii 



o prawidłowości i rzetelności półrocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego. Niniejszy raport nie stanowi opinii z badania skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego w rozumieniu Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 
1994 roku (Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami). 
 
Dokonany przez nas przegląd nie wykazał potrzeby istotnych zmian w załączonym 
półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym tak, aby było ono zgodne z 
Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość 
finansowa". 
 
Przeprowadzający przegląd w imieniu Przedsiębiorstwa Doradztwa Ekonomiczno – 
Finansowego EUROFIN Sp. z o.o., spółki wpisanej na listę podmiotów uprawnionych 
do badania sprawozdań finansowych pod numerem 551: 
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Warszawa, 25 listopada 2010 r. 


