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Zgodnie z częścią II, punkt 1, podpunkt 6) dokumentu "Dobre praktyki spółek notowanych 
na GPW”, przyjętego Uchwałą Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. w dniu 21 listopada 2012 r., Rada Nadzorcza Kredyt Inkaso S.A. przedkłada 
do informacji akcjonariuszom roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z 
uwzględnieniem pracy jej komitetów za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. 
 
 
1.1 SKŁAD RADY NADZORCZEJ 
  
Rada Nadzorcza Kredyt Inkaso S.A. zgodnie z postanowieniami Statutu może liczyć od 5 do 
9 członków, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz. Członków Rady 
powołuje Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, trwającej 3 lata. 
 
W dniu 31 marca 2012 r. w skład Rady Nadzorczej II kadencji wchodzili: 

 Pan Ireneusz Chadaj – Przewodniczący, 

 Pan Krzysztof Misiak – Wiceprzewodniczący, 

 Pan Tomasz Filipiak – Sekretarz, 

 Pan Paweł Dłużniewski - Członek, 

 Pan Marek Gabryjelski - Członek, 

 Pan Robert Gajor - Członek. 
 
Rada Nadzorcza ukonstytuowała się w obecnym składzie w dniu 13.01.2012. W okresie od  
1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. skład Rady Nadzorczej nie ulegał zmianom. 
 
 
1.2  PRZESTRAEGANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 
 
W odniesieniu do zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki 
spółek notowanych na GPW” przyjętych Uchwałą Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 21 listopada 2012 r. Rada Nadzorcza Kredyt Inkaso 
SA spełniała stawiane wymogi.  
 
 
1.3 DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ KREDYT INKASO SA 

 
W Nadzorcza odbywała okresie sprawozdawczym Rada posiedzenia w trybie osobistego 
uczestnictwa członków Rady, a także w trybie pisemnego oddania głosu oraz przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W okresach 
między posiedzeniami współpraca odbywała się również poprzez osobisty kontakt 
Przewodniczącego oraz pozostałych członków Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki. 
 
Rada Nadzorcza w okresie objętym sprawozdaniem odbyła 10 posiedzeń:  

 posiedzenie II/22/2012 odbyte dnia 14 maja 2012 

 posiedzenie II/23/2012 odbyte dnia 6 czerwca 2012 

 posiedzenie II/24/2012 odbyte dnia 23 lipca 2012 

 posiedzenie II/25/2012 odbyte dnia 25 lipca 2012 w trybie telekonferencyjnym 

 posiedzenie II/26/2012 odbyte dnia 09 sierpnia 2012 w trybie pisemnym 

 posiedzenie II/27/2012 odbyte dnia 12 października 2012  
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 posiedzenie II/28/2012 odbyte dnia 19 października 2012  

 posiedzenie II/29/2012 odbyte dnia 26 listopada 2012  

 posiedzenie II/30/2012 odbyte dnia 17 grudnia 2012 w trybie pisemnym 

 posiedzenie II/31/2013 odbyte dnia 8 lutego 2013  
 

W takcie posiedzeń Rada Nadzorcza zajmowała się omawianiem istotnych dla Spółki spraw 
dotyczących finansów oraz sprawozdawczości Spółki. W tym zakresie Rada Nadzorcza 
zajmowała się w szczególności: 
 

 zaopiniowaniem jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, 

 zaopiniowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki, 

 zaopiniowaniem sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso, 

 zaopiniowaniem wniosku w sprawie podziału zysku, 

 zaopiniowaniem projektów uchwał na Walne Zgromadzenie, 

 wyborem podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych 

 zapoznaniem się i analizą raportów śródrocznych  
 
Bardzo istotnym tematem poruszanym przez Radę Nadzorczą w roku objętym 
sprawozdaniem były kwestie dotyczące Zarządu Spółki. W minionym roku rozliczeniowym 
rezygnację złożył Wiceprezes Sławomir Ćwik, a wkrótce później Artur Górnik pełniący 
funkcję Prezesa. Obaj Panowie pełnili te funkcje od początku funkcjonowania Spółki. W 
związku z zaistniałą sytuacja Rada Nadzorcza niezwłocznie podejmowała konieczne 
decyzje dotyczące powołań zapewniających ciągłość funkcjonowania Spółki. Tematyka 
obrad Rady z zakresie dotyczącym Zarządu spółki dotyczyła:  
 

 ustaleniu składu Zarządu, 

 powołania Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, 

 ustalenia warunków wynagrodzenia i premiowania dla Zarządu, 

 zawarcia stosownych umów związanych z zatrudnieniem Członków Zarządu, 

 zatwierdzenia uchwalonego Programu Motywacyjnego. 
 

Zakres pracy Rady Nadzorczej obejmował również rozpatrywanie wniosków Zarządu o 
podjęcie koniecznych uchwał wynikających ze Statutu Spółki lub wymaganych innymi 
obowiązującymi przepisami prawa. W tym zakresie Członkowie Rady zajmowali się: 

 wyrażeniem zgody na utworzenie spółek kapitałowych w Rumunii i Bułgarii, 

 podwyższenie kapitału spółek zależnych, 

 podjęcie uchwał związanych uruchomieniem nowej linii produktów finansowych. 
 

W kompetencji Rady Nadzorczej znajduje się przede wszystkim monitorowanie działań 
bieżących, a także opiniowanie planowanych działań Spółki oraz analiza planów 
krótkoterminowych i strategicznych Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso. W tym zakresie 
swojej aktywności Rada Nadzorcza zajmowała się w szczególności: 
 

 omawianiem bieżącej sytuacji Spółki i wyników cząstkowych Grupy Kapitałowej, 

 analizą efektywności obsługiwanego portfela wierzytelności, 

 opiniowaniem działań Spółki związanych ze zmianami organizacyjnymi, 

 zapoznaniem się z koncepcją i analizą nowych produktów finansowych, 



 
 

Strona 4 z 16 

 zapoznaniem się i analizowaniem wewnętrznych regulacji Spółki - Regulaminem 
Organizacyjnym 

 analizą planów rozwoju Spółki i Grupy Kapitalowej, 

 zapoznaniem się z długoterminowymi planami rozwoju Grupy Kapitałowej Kredyt 
Inkaso. 

 
Zakres prac Rady dotyczył również samej Rady i Komitetu Audytu, a w szczególności: 
 

 przyjęciem sprawozdania Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej, 

 przyjęciem sprawozdania Rady Nadzorczej 

 ustaleniem treści Regulaminu Rady Nadzorczej po zmianach dokonanych przez 
Walne Zgromadzenie. 

 
Wszystkie istotne decyzje podejmowane były w formie uchwał oraz protokołach z 
posiedzeń znajdujących się siedzibie Spółki. Prowadzone działania dotyczyły wszystkich 
istotnych spraw należących do jej kompetencji i były zgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa i wewnętrznymi regulacjami. Rada Nadzorcza zbierała się i podejmowała uchwały 
konieczne do sprawnego funkcjonowania Spółki zapewniając ciągłość działania. 
 
Rada Nadzorcza przedstawiając niniejsze sprawozdanie ze swojej działalności wnosi o 
udzielenie absolutorium wszystkim osobom pełniącym funkcje Członków Rady w okresie od 
1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. 

1.4 KOMITETY RADY NADZORCZEJ KREDYT INKASO S.A. 
 
W ramach Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso SA działa Komitet Audytu. Jest to jedyny komitet 
funkcjonujący w ramach Rady Nadzorczej. Komitet został powołany uchwałą Rady 
Nadzorczej w dniu 23.07.2009 r. Komitet działa w oparciu o Regulamin Komitetu Audytu 
uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 30.09.2009 roku. W skład Komitetu wchodzą 3 
osoby: 
 
Tomasz Filipiak – Przewodniczący Komitetu, 
Paweł Dłużniewski– Członek Komitetu, 
Marek Gabryjelski – Członek Komitetu. 
 
W roku sprawozdawczym 2012/2013 nie miały miejsca zmiany osobowe w składzie 
Komitetu Audytu. 
 
W okresie sprawozdawczym prace Komitetu skupiły się głównie na następujących 
zagadnieniach: 

 przeglądzie okresowych sprawozdań finansowych Spółki; 

 monitorowaniu pracy i niezależności biegłego rewidenta Spółki; 
 monitorowaniu ryzyk operacyjnych oraz systemów kontroli wewnętrznej. 

 
W roku obrotowym 2012/2013 Komitet odbył cztery posiedzenia, w następujących dniach: 

 25 maja 2012 r.; 

 4 czerwca 2012 r.; 
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 7 sierpnia 2012 r.; 

 26 listopada 2012 r. 
 
W trakcie odbytych posiedzeń Komitet Audytu: 
 

1. omówił wstępne sprawozdania roczne z Prezesem Zarządu. 
2. omówił prace nad sprawozdaniami Spółki z biegłą rewident. 
3. omówił prace nad rocznym Sprawozdaniem Komitetu Audytu. 

4. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w 
roku obrotowym 2012/2013. 

5. podjął uchwałę w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt 
Inkaso S.A.za rok obrotowy 2012/2013. 

6. podjął uchwałę w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2012/2013. 

7. podjął uchwałę w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso 
S.A. w roku obrotowym 2012/2013. 

8. podjął uchwałę w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 
Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. w roku obrotowym 2012/2013. 

9. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej wyboru biegłego rewidenta. 
10. omówił wyniki skonsolidowanego sprawozdania półrocznego Grupy Kapitałowej 

Kredyt Inkaso oraz półrocznego sprawozdania Spółki Kredyt Inkaso S.A. 
11. omówił opinię i uwag audytora do sprawozdania śródrocznego, istotnych zmian lub 

korekt w systemie rachunkowości. 
12. omówił/zatwierdził plan audytu na bieżący rok. 
13. omówił wyniki skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego Grupy Kapitałowej 

Kredyt Inkaso S.A. oraz kwartalnego sprawozdania Spółki Kredyt Inkaso S.A. 
 
W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu podjął łącznie 6 uchwał.  
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Zgodnie z Art. 382 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza przedkłada wynik oceny 
sprawozdań finansowych oraz sprawozdania opisowego z działalności składanych przez 
Zarząd oraz wniosku dotyczącego pokrycia straty, a także informację o rozpatrzeniu i 
zaopiniowaniu spraw mających być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia zgodnie z 
częścią III, punkt 1, podpunkt 3) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. 
 
 
2.1 OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. 
 

Na podstawie § 8 ust. 7 pkt. 6 Statutu Spółki, w związku z art. 382 § 3 oraz 395 § 2 kodeksu 
spółek handlowych: 
 
1) Rada Nadzorcza Kredyt Inkaso S.A. zapoznała się z rekomendacją Komitetu Audytu, 
wydaną po zweryfikowaniu rzetelności informacji finansowych zawartych w jednostkowym 
sprawozdaniu finansowym Kredyt Inkaso S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 
2013 r. oraz po przeanalizowaniu raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego 
sprawozdania finansowego, oraz dokonawszy własnej oceny sprawozdania finansowego 
Kredyt Inkaso S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r., pozytywnie 
zaopiniowała jednostkowe sprawozdanie finansowe Kredyt Inkaso S.A. za okres od 
1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. obejmujące zweryfikowane przez biegłego 
rewidenta: 
- sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2013 roku, 

które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 401 948 tys. zł (czterysta jeden 

milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych), 

- sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1 

kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r., wykazujące stratę netto w wysokości 250 tys. zł 

(dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), 

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2012 r. do 31 

marca 2013 r., wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 11 020 tys. zł 

(jedenaście milionów dwadzieścia tysięcy złotych), 

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2012 r. do 31 

marca 2013 r., wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 17 723 tys. zł 

(siedemnaście milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące złotych), 

- dodatkowe informacje i objaśnienia; 

 
2) Rada Nadzorcza Spółki zapoznawszy się z rekomendacją Komitetu Audytu, wydaną po 

zweryfikowaniu rzetelności informacji finansowych zawartych w skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za okres od 1 kwietnia 

2012 r. do 31 marca 2013 r. i po przeanalizowaniu raportu biegłego rewidenta z badania 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego, oraz dokonawszy własnej oceny 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za 

okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. pozytywnie zaopiniowała skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 

r. do 31 marca 2013 r. obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: 
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- sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2013 roku, 

które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 782 917 tys. zł (siedemset 

osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy złotych), 

- sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1 

kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r., wykazujące zysk netto w wysokości 19 398 tys. zł 

(dziewiętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), 

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2012 r. do 31 

marca 2013 r., wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 99 686 tys. zł 

(dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), 

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2012 r. do 31 

marca 2013 r., wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 895 tys. zł (osiemset 

dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), 

- dodatkowe informacje i objaśnienia; 

 

3) Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie przeprowadzonego badania, dokonawszy własnej 

oceny, jak również po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, wydaną po 

stosownej analizie i weryfikacji sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 

sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 

rozpoczynający się 1 kwietnia 2012 r. i kończący się 31 marca 2013 r. i po 

przeanalizowaniu raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego, opiniuje pozytywnie: 

 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 

rozpoczynający się 1 kwietnia 2012 r. i kończący się 31 marca 2013 r. 

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok 

obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2012 r. i kończący się 31 marca 2013 r. 

Rada Nadzorcza zapoznała się wynikami badania sprawozdania finansowego za okres od 

1.04.2012 r. do 31.03.2013 r. wykonanego przez Przedsiębiorstwo Doradztwa Ekonomiczno-

Finansowego Eurofin sp. z o. o. w Krakowie oraz rekomendacją Komitetu Audytu, a także z 

otrzymanymi dokumentami sporządzonymi przez Spółkę. 

 Po zapoznaniu się z dokumentacją i opiniami dotyczącymi sprawozdań Spółki oraz Grupy 

Kapitałowej Rada Nadzorcza stwierdziła, że sprawozdania finansowe zostały sporządzone 

zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i sprawozdawczości, na podstawie 

prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych z zachowaniem zasady ciągłości bilansowej, 

zgodnie z przyjętymi Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i 

Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 

 W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. oraz 
sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za okres od 1 
kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. zawiera dane spójne ze Sprawozdaniami Finansowymi 
i dobrze odzwierciedla sytuację Spółki i Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. oraz 
otoczenia biznesowego.  
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W związku z powyższym Rada Nadzorcza: 
 

 pozytywnie opiniuje jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Kredyt Inkaso SA za okres 
od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. i wnosi o jego zatwierdzenie przez Walne 
Zgromadzenie, 

 pozytywnie opiniuje skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej 
Kredyt Inkaso S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. i wnosi o jego 
zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie, 

 pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy 
Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. i 
wnosi o ich zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie, 

 pozytywnie opiniuje udzielenie absolutorium członkom Zarządu Kredyt Inkaso S.A. z 
wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2012 r. i 
kończącym się 31 marca 2013 r. 

2.2 OCENA WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO POKRYCIA STRATY 
 
Zarząd Spółki w roku bieżącym wnioskuje o pokrycie straty wynikającej ze sprawozdania 
jednostkowego Kredyt Inkaso S.A. z kapitału zapasowego. 
 
Rada Nadzorcza, pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu odnośnie pokrycia straty. 
 

2.3 ROZPATRZENIE I ZAOPINIOWANIE SPRAW BĘDĄCYCH PREDMIOTEM UCHWAŁ WALNEGO 
ZGROMADZENIA 
 
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedłożonym przez Zarząd wykazem spraw mających 

być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz ze wstępnymi 

projektami uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po ich rozpatrzeniu wyraziła opinię 

pozytywną. 
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Zgodnie z częścią III, punkt 1, podpunkt 1) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, 
Rada Nadzorcza przedkłada do informacji akcjonariuszom zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z 
uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym 
dla Spółki. 

3.1 ZWIĘZŁA OCENA SYTUACJI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 

Charakterystyka Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso 

 
Grupa Kapitałowa obejmuje Kredyt Inkaso S.A. jako jednostkę dominującą oraz jednostki 
zlokalizowane na terenie Polski, Luksemburga, Rumunii i Bułgarii. Jednostka dominująca - 
Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, została zarejestrowana w Rejestrze 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w 28 grudnia 2006 roku w wyniku 
przekształcenia spółki Dom Obrotu Wierzytelnościami Kredyt Inkaso sp. z o.o. sp. 
działającej od roku 2001. Na dzień 31 marca 2013 roku Grupę Kapitałową tworzą 
następujące podmioty: 
 

- Kredyt Inkaso S.A., z siedzibą w Warszawie, podmiot dominujący 
oraz podmioty zależne: 
- Kredyt Inkaso Portfolio Investments Société Anonyme (S.A.), z siedzibą w Luksemburgu  
- Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z 
siedzibą w Warszawie,  
- Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z 
siedzibą w Warszawie, 
- Kancelaria Forum S.A., z siedzibą w Zamościu,  
- Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i spółka spółka komandytowa, 
z siedzibą w Warszawie,  
- KI Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
- FINSANO Consumer Finance Spółka Akcyjna w Warszawie, 
- FINSANO Consumer Finance Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa w Warszawie, 
- Legal Process Administration Sp. z o. o z siedzibą w Zamościu, 
- Kredyt Inkaso Investments RO S.A. z siedzibą w Bukareszcie, 
- Kredyt Inkaso Investments BG EAD S.A. z siedzibą w Sofii. 
 
Głównym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso jest nabywanie 
pakietów wierzytelności uznanych przez pierwotnych wierzycieli za trudne do odzyskania 
i dochodzenie zapłaty od dłużników we własnym zakresie na drodze prawnej przy 
współpracy z kancelarią prawniczą należącej do grupy kapitałowej oraz na drodze działań 
polubownych i upominawczych z udziałem wyspecjalizowanego działu Contakt Center. 
Począwszy od roku 2013 obszar działania Grupy Kapitałowej to teren Europy Środkowo-
Wschodniej.  
 
Nabywane pakiety wierzytelności pochodzą przede wszystkim z sektora bankowego oraz 
sektora telekomunikacyjnego. Nabywanie wierzytelności pozwala na generowanie 
przychodów i przepływów pieniężnych przez wiele lat. Średnia wartość posiadanych w 
portfelu wierzytelności wynosi 5,8 tys. złotych. Od początku rozpoczęcia działalności spółki 
Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso nabyły 628 tysiące spraw. Duża ilość stosunkowo 
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niewielkich wartościowo i rozproszonych terytorialnie spraw wpływa korzystnie na 
zmniejszenie ryzyka ekonomicznego działalności. 
Głównymi kontrahentami Kredyt Inkaso są duże banki oraz operatorzy telekomunikacyjni. 
W ciągu ostatnich lat przeważa nabywanie pakietów z sektora bankowego. Zmiana 
struktury portfela obsługiwanych wierzytelności spowodowała modyfikację procesów 
likwidacji portfela. Rozwinięciu uległy działania polubowne prowadzone przez Contact 
Center oraz obecnie rozbudowywaną sieć agentów terenowych. W stosunku do lat 
poprzednich zwiększony został nacisk na działania polubowne i przedsądowe.  
 
Wszystkie spółki Grupy Kapitałowej na dzień 31.03.2013 zatrudniały 278 osób w 
przeliczeniu na pełne etaty. W stosunku do zatrudnienia w na dzień 31.03.2012, które 
wynosiło 204 etaty nastąpił w ciągu roku przyrost o 74 pełne etaty.  
 
W strukturze przychodów uzyskanych przez w roku obrotowym 2012/13 zdecydowanie 
dominują przychody ze spłaty należności, wynikających z nabytych wierzytelności i 
stanowią około 96%. Pozostałe przychody pochodzą z zasądzonych prawomocnie kwot z 
tytułu poniesionych kosztów procesu w postępowaniach przeciwko dłużnikom zakupionych 
wierzytelności oraz przychody z działalności prawniczej stanowiące łącznie 3,4% a 
pozostałym zakresie przychody pochodzą z lokat bankowych oraz podnajmu powierzchni 
biurowej. 
 
 
 
Istotne wydarzenia 

 
W zakresie podstawowej działalności operacyjnej w roku 2012/2103 objętym niniejszym 
sprawozdaniem działania Kredyt Inkaso koncentrowały się na kontynuacji i usprawnianiu 
obsługi nabytych w roku poprzednim pakietów wierzytelności. W tym celu rozbudowane 
zostały możliwości operacyjnych w zakresie prowadzonych działań polubownych. Dział 
Contakt Center w Zamościu rozbudowany został do wielkości umożliwiającej pracę blisko 
110 agentów. Rozpoczęto prace nad nowatorskim rozwiązaniem w zakresie skip tracing’u 
oraz rozbudowywaniem sieci agentów terenowych. Oddane zostało do użytku nowoczesne 
archiwum dokumentów odpowiednie do zwiększającej się skali działalności. Rozbudowane 
zostały także możliwości operacyjne w zakresie digitalizacji dokumentacji obsługiwanych 
spraw. W Lublinie powstało biuro zajmujące się obsługą spraw o większej wartości 
wymagające podejmowania dodatkowych działań.  
W dniu 29 października 2012 roku zawiązana zostaną spółką Legal Process 
Administration Sp. z o.o. (LPA) z siedzibą w Zamościu, która jest w 100% podmiotem 
pośrednio zależnym. Nowy podmiot zajmuje się współpracą z kancelariami komorniczymi w 
celu usprawnienia i przyspieszenia prowadzonych postępowań egzekucyjnych oraz 
optymalizacji kosztowej działań egzekucyjnych. 
 
Prowadzone działania operacyjne dotyczyły także postępowań sądowych w efekcie których 
trafiło do sądu ponad 30 tysięcy pozwów o zapłatę (realizowanych głównie z pomocą e-
sądu) co umożliwiło uzyskanie ponad 29 tysięcy nakazów zapłaty i klauzul wykonalności w 
ponad 32,5 tysiącach sprawach. W analizowanym okresie wszczęto ponad 61 tysięcy 
egzekucji komorniczych. Na koniec okresu sprawozdawczego postępowania egzekucyjne 
prowadzone były w ponad 91 tysiącach spraw. 
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W roku obrotowym 2012/2013 Grupa Kapitałowa rozpoczęła również realizowanie strategii 
dywersyfikacji produktowej przychodów. Rozpoczęciem tych działań było podmiotów 
zależnych: w lipcu 2012 roku FINSANO Consumer Finance Spółka Akcyjna z siedziba w 
Warszawie, jako podmiot bezpośrednio zależny w 100% od Kredyt Inkaso S.A oraz we 
wrześniu 2012 roku FINSANO Consumer Finance Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa z 
siedzibą w Warszawie. FINSANO zajmuje się udzielaniem pożyczek restrukturyzacyjnych dla 
dłużników grupy a docelowo także dla klientów zewnętrznych. 
Kolejnym krokiem wykonanym w tym roku było rozpoczęcie przez Kancelarię Prawniczą 
Forum świadczenia usług windykacji prawnej na zlecenie podmiotów zewnętrznych. 
Pierwszymi podmiotami korzystającymi z tych usług są instytucje ubezpieczeniowe.  
 
 
Efektem dywersyfikacji terytorialnej działalności stało się wejście Grupy Kapitałowej 
Kredyt Inkaso na rynki obrotu wierzytelnościami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W 
tym celu powołane zostały spółki w Rumunii i Bułgarii - Kredyt Inkaso Investments RO S.A 
oraz Kredyt Inkaso Investments BG EAD S.A.. Głównym przedmiotem ich działalności jest 
dokonywanie transakcji polegających na nabywaniu aktywów w postaci portfeli 
wierzytelności oraz ich odzyskiwanie na drodze polubownej i prawnej. Spółka w Rumunii 
nabyła już i rozpoczęła obsługę pierwszych pakietów wierzytelności. 
 

 
Sytuacja ekonomiczno-finansowa 

 
W okresie od 1 kwietnia 2012 do 31 marca 2013 roku znacząco wzrosły przychody 
osiągnięte przez Grupę Kapitałową o 74% przy jednakowo znaczącym wzroście kosztów 
działalności (o 90%) co w konsekwencji zaowocowało nieznacznym wzrostem 
skonsolidowanego zysku netto o 3,6 % do poziomu 19,4 mln złotych. Zwiększenie zysku 
wobec braku emisji nowych akcji spowodowały wzrost wskaźnika EPS z 1,45 do wartości 
1,50. 
 
W okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 
2011 r. do 31 marca 2012 r. nastąpiły następujące istotne zmiany bilansowe: 
 
- suma bilansowa zmniejszyła się o 11,7% (o 104,2 mln PLN) z 887,1 mln PLN do 782,9 mln 
PLN, z czego: 
- nastąpił spadek o 17,3% wartości bilansowej posiadanych wierzytelności – z 804 mln PLN 
do 665 mln PLN, wynikający głównie z wpływów z wierzytelności; 
- w wyniku zaangażowania w postępowania sądowe wzrosły o 15,6% (o 894 tys. PLN) 
należności z tytułu zasądzonych kosztów procesu, 
- o 48% (6 mln PLN) wzrosły należności pozostałe, których większość stanowią zaliczki 
wpłacone komornikom. Przyrost jest odzwierciedla rosnące zaangażowania w prowadzone 
postępowania egzekucyjne, 
- na dzień 31 marca 2013 roku stan środków pieniężnych Grupy wyniósł 42,8 mln PLN co 
stanowi nieznaczny wzrost do roku poprzedniego (o 0,9 mln złotych) 
- wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych wzrosła w 
porównaniu z bilansem otwarcia o 211% (kwotowo o 11 mln PLN), co było efektem 
prowadzonych inwestycji, głównie w zakresie rozwoju systemów informatycznych, 
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- po stronie pasywów obserwujemy spadek kapitałów własnych o 16,95% z kwoty 588,3 mln 
PLN do 488,6 mln PLN. Na tę wartość decydujący wpływ miał spadek wartości kapitału z 
aktualizacji wyceny wierzytelności o 26,6% (tj. o 118,7 mln PLN), 
-o 10,5% (27,5 mln PLN) zmniejszył się poziom zobowiązań długookresowych przy 
jednoczesnym wzroście o 61,3% (23 mln PLN) zobowiązań krótkookresowych, w wyniku 
zmiany struktury wymagalności zaciągniętego przez Grupę kredytu obrotowego. 
 
Porównanie skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok 2012/2013 do 
roku 2011/2012 roku prowadzi do następujących wniosków: 
 
- nastąpił wzrost przychodów o 74% z 63,4 mln PLN do 110,4 mln PLN (o 47 mln PLN), 
głównie ze względu na wzrost przychodów z nabytych wierzytelności. Na tak istotny wzrost 
przychodów miały głównie wpływ inwestycje dokonane w roku ubiegłym (nabycie 
wierzytelności o wartości nominalnej ok. 2 mld zł), 
- nastąpił wzrost o 120% (o 22 mln PLN) kosztu własnego przychodu, w którym znaczną 
większość (90%) stanowią koszty nabycia wierzytelności. Wzrost ten wynika ze zmiany 
struktury posiadanego portfela. W roku obecnym istotna cześć przychodów pochodzi z 
wierzytelności bankowych, w których spłata następuje w większości w formie rat, co 
powoduje, że pierwsze spłaty nie pokrywają w pełni ceny nabycia danej wierzytelności.  
Ostateczny efekt wzrostu przychodów ale i kosztów spowodował wzrost zysku ze sprzedaży 
o 51,8% (o 16 mln PLN) z poziomu 30,9 mln PLN do 46,9 mln PLN, 
- w okresie sprawozdawczym koszty działalności cechowała większa dynamika niż 
przychody, jednak mimo to mogliśmy zanotować wzrostu zysku EBIT o 58% (ze względu na 
prawie 2-krotną przewagę wartościową przychodów nad kosztami), 
- koszty finansowe wzrosły o 97,5% i wyniosły 31,9 mln PLN wobec 16,2 mln PLN w 
porównywanym okresie. Wzrost ten był wynikiem naliczenia i zapłaty odsetek od obligacji 
wyemitowanych w poprzednim roku obrotowym z których środki przeznaczyliśmy na 
inwestycje w pakiety wierzytelności. 
- przychody finansowe z kolei spadły o 23,2% (o około 1 mln PLN), z powodu mniejszych niż 
w porównywanym okresie odsetek z lokowania wolnych środków finansowych. 
 
 
Zasoby finansowe i zobowiązania 

 
Realizowane w bieżącym roku zadania inwestycyjne a także bieżąca działalność były 
finansowane przede wszystkim w działalności operacyjnej.  
 
Na dokonywane w poprzednich latach zakupy pakietów wierzytelność zaciągnięte zostały 
znaczące zobowiązania z tytułu obligacji o łącznej wartości 246,9 mln PLN. W stosunku do 
roku poprzedniego zobowiązania te zmniejszyły się o kwotę ponad 8 mln PLN z powodu 
wykupu 800 sztuk obligacji serii P. Obligacje te zostały wykupione w dwóch partiach we 
wrześniu i grudniu 2012 roku. W okresie sprawozdawczym regularnie wypłacane były 
odsetki dla posiadaczy obligacji serii P, S01 S02, S03, S04, S05, U01, U02 i U03. Łączna 
kwota wypłaconych odsetek wyniosła blisko 26 mln PLN.  
W okresie sprawozdawczym nie miała miejsca emisja nowych serii obligacji. 
 
Znaczącą kwotę w zobowiązaniach stanowi kredyt w wysokości 29,5 mln PLN, pozyskany w 
poprzednich latach przez podmiot zależny, Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Fundusz 
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Inwestycyjny Zamknięty. W bieżącym roku nastąpiło zmniejszenie tego zobowiązania w 
stosunku do stanu z dnia 31 marca 2012 roku w wyniku wcześniejszego spłacenia rat 
kredytu przez KI II NSFIZ w łącznej wysokości 11 mln PLN. W minionym roku nie były 
zaciągane żadne nowe kredyty ani pożyczki. 
 
W okresie bieżącym okresie sprawozdawczym nie były udzielane gwarancje ani poręczenia 
podmiotom trzecim. 
 
Specyfika prowadzonej działalności wymaga utrzymywanie aktywów w postaci środków 
pieniężnych na rachunkach bankowych w postaci krótkotrwałych lokat ze względu na 
oczekiwanie na okazje rynkowe, jaką może być możliwość nabycia zaoferowanych do 
sprzedaży pakietów wierzytelności z niewielkim wyprzedzeniem czasowym. Wymaga to 
posiadania zdolność szybkiego uiszczenia ustalonej ceny. Z powyższych względów 
posiadane zasoby finansowe (na dzień 31 marca 2013 roku stan środków pieniężnych Grupy 
wyniósł 42,8 mln) lokowane są w aktywa o wysokiej płynności i nie obarczone ryzykiem 
utraty wartości głównie w krótkoterminowe lokaty bankowe. 
 
Przez cały okres sprawozdawczy Kredyt Inkaso S.A. zachowywała płynność finansową 
i terminowo spłacała zaciągnięte zobowiązania. 
 
 
Przewidywane działania  

 
W zakresie celów krótkoterminowych, w perspektywie 6-miesięcznej zamiarem Spółki jest:  

 rozbudowa sieci operatorów windykacji bezpośredniej z 20 na koniec roku 
obrotowego do docelowej ilości 100 operatorów, 

 rozpoczęcie działalności na nowych rynkach oraz wprowadzenia do oferty nowych 
usług zapewniających synergię z podstawową działalnością Grupy, 

 kontynuacja rozbudowę infrastruktury windykacji na zlecenie oraz narzędzia do 

monitoringu pracy komorników. 
 
Cele średnioterminowe planowane w perspektywie kolejnego roku to: 

 zbudowanie portfela o wartości 300 mln PLN wartości nominalnej w Rumunii oraz 
150 mln PLN wartości nominalnej w Bułgarii, 

 osiągnięcie poziomu 50 tys. spraw windykowanych dla podmiotów z poza Grupy, 

 analizowanie możliwości inwestycji na rynku rosyjskim oraz potencjalnych akwizycji 
na rynkach CEE. 

 
Cele Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A w dłuższej perspektywie czasowej to: 

 bycie liderem rynku inwestycji oraz zarządzania inwestycjami w portfele 
wierzytelności trudnych nie tylko w Polsce, ale także na rynkach Europy Środkowo-
Wschodniej, dających perspektywy uzyskania oczekiwanych wyników finansowych 
(Rumunia, Bułgaria, Rosja, Ukraina, kraje bałkańskie), 

 uzyskanie znaczącego udziału w rynku usług prawniczych związanych z 
dochodzeniem należności świadczonych na rzecz masowych wierzycieli, zarówno 
pierwotnych jak i wtórnych, 

 wyjście z ofertą pożyczek gotówkowych dla naszych dłużników oraz szerszego grona 
potencjalnych klientów, 



 
 

Strona 14 z 16 

3.2 OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI 

 

Za system kontroli wewnętrznej w Spółce oraz system oceny ryzyka i zagrożeń istotnych 
dla Spółki oraz ich skuteczność ich funkcjonowania odpowiedzialny jest Zarząd. Nadzór 
Rady Nadzorczej odbywa się z udziałem 3 - osobowego Komitet Audytu, w skład którego 
wchodzi trzech niezależnych członków Rady Nadzorczej. Do zadań Komitetu Audytu należą 
w szczególności: 
- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, 
- monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz 
zarządzania ryzykiem, 
- monitorowanie wykonania czynności rewizji finansowej, 
-rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru zewnętrznego audytora i monitorowanie jego 
niezależności. 
 
Wybór biegłego rewidenta przez Radę Nadzorczą nastąpił zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami, normami zawodowymi i zasadami dobrych praktyk. Podmiotem 
wybranym przez Radę Nadzorczą do dokonania przeglądu półrocznego i badania 
sprawozdań finansowych za rok 2012-213 jest Przedsiębiorstwo Doradztwa Ekonomiczno - 
Finansowego EUROFIN Sp. z o. o. Wybrana spółka dokonywała już w poprzednich latach 
badania sprawozdań Spółki. Wybór biegłego rewidenta podyktowany był dotychczasową 
dobrą współpracą i znajomością Spółki, a przede wszystkim kompetencję i doświadczeniem 
wybranego podmiotu. 
 

Komitet Audytu wraz z biegłym rewidentem monitorował proces sprawozdawczości 
finansowej i skuteczności kontroli wewnętrznej. W ocenie niezależnego audytora 
badającego Spółkę procedury kontroli wewnętrznej są stosowane w sposób ciągły, 
ograniczając ryzyko występowania nieprawidłowości, w szczególności w zakresie 
kompletnego oraz poprawnego ujęcia, udokumentowania oraz sprawdzenie przychodów i 
rozchodów dotyczących nabytych wierzytelności i usług oraz związanych z tym faktur, 
przychodów i rozchodów środków pieniężnych, wynagrodzeń za pracę i ponoszonych 
kosztów. Nie stwierdzono również okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania 
działalności. 

 
Wynikiem działania systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki są przedstawione przez 
Zarząd w raporcie rocznym za rok 2012/2013 czynniki ryzyka i zagrożenia mogące mieć 
istotny wpływ na funkcjonowanie Spółki i Grupy Kapitałowej. Do zidentyfikowanych przez 
Zarząd czynników ryzyka i zagrożenia poddanych analizie w sprawozdaniu należą: 

 ryzyko związane z działalnością firm konkurencyjnych, 

 ryzyko niewłaściwej wyceny oferowanych do sprzedaży pakietów wierzytelności, 

 ryzyko niewłaściwej wyceny nowych rodzajowo pakietów wierzytelności, 

 ryzyko niekorzystnych lub niezrealizowanych przejęć, 

 ryzyko braku nowych zakupów pakietów wierzytelności, 

 ryzyko przestoju w działalności, 

 ryzyko związane z rozwojem technologii, 

 ryzyko związane z nieprecyzyjnymi uregulowaniami prawno – podatkowymi kwestii 
obrotu wierzytelnościami, 
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 ryzyko niewydolności wymiaru sprawiedliwości i egzekucji komorniczej, 

 ryzyko związane z zakończeniem współpracy z Kancelarią Prawnicza FORUM radca 
prawny Krzysztof Piluś i s – ka sp. komandytowa, 

 ryzyko wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży wierzytelności, 

 ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników, 

 ryzyko braku możliwości pozyskania kapitału w przyszłości w wyniku sytuacji na rynku 
finansowym, 

 ryzyko niskiej stopy odsetek ustawowych, 

 ryzyko pogorszenia sytuacji makroekonomicznej, 

 ryzyko związane z wymogiem uzyskania 60% większości głosów oddanych dla przyjęcia 
każdej uchwały Walnego Zgromadzenia, 

 ryzyko odmiennej interpretacji przepisów dotyczących okresu kadencji i wygaśnięcia 
mandatów Zarządu, Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu, 

 Ryzyko prawno-podatkowe związane z funkcjonowaniem jednostek zależnych w 
Luksemburgu, Rumunii i Bułgarii, 

 ryzyko związane z różnicami kulturowymi w jednostkach Grupy Kapitałowej, 

 ryzyko związane z dokonywanie transakcji z podmiotami powiązanymi, 

 ryzyko związane z masową obsługą dłużników będących osobami fizycznymi. 
 

System zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki powinien w ocenie Rady Nadzorczej 
zapewnić ciągłe monitorowanie ryzyka biznesowego istotnego dla Spółki oraz przewidywać 
i planować podejmowanie efektywnych działań zaradczych pozwalających na uniknięcie 
skutków niekorzystnych zdarzeń oraz minimalizację negatywnego oddziaływania tych 
zagrożeń. System zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki spełnia te wymogi, a analiza 
ryzyk i zagrożeń przedstawiona przez Zarząd w raporcie rocznym jest wyczerpująca i trafna. 
 

 

PODSUMOWANIE 

 
Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu rocznego sprawozdania Spółki i Grupy Kapitałowej 
oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta nie zidentyfikowała nieprawidłowości 
lub braków w sprawozdaniu finansowym jak też w sprawozdaniu Zarządu z działalności 
Kredyt Inkaso S.A. rekomendując je Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia. Rada 
Nadzorcza nie stwierdziła istotnych braków w identyfikacji i ocenie ryzyk opisanych przez 
Spółkę oraz w stosowanym systemie kontroli wewnętrznej oceniając je pozytywnie. 
 
Działania Spółki po okresie intensywnych zakupów wierzytelności koncentrowały się w 
minionym roku na rozwijaniu potencjału organizacyjnego i technicznego oraz usprawnianiu 
metod likwidacji portfela wierzytelności. Rozwojowi wewnętrznemu towarzyszył w 
minionym roku rozwój terytorialny i produktowy zapewniający większą dywersyfikację 
przychodów. Wyzwaniem dla Spółki i Grupy Kredyt Inkaso będzie utrzymanie wysokiego 
tempa wzrostu przychodów oraz kontynuacja rozpoczętych działań rozwojowych, 
natomiast szansą możliwość poprawy wyników z powodu obniżenia stóp procentowych 
skutkujących zmniejszeniem obciążeń finansowych związanych z obsługą długów.  
 
Według Rady Nadzorczej realizacja planowanych celów w perspektywie krótko i 
długoterminowej jest adekwatna do obecnego potencjału Spółki. Konsekwentna realizacja 
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rozpoczętych oraz planowanych działań powinna spowodować znaczący wzrost zysku 
skonsolidowanego oraz w konsekwencji istotny wzrost giełdowej wartości Spółki.  
 
 
 
 
             
         Przewodniczący Rady Nadzorczej  
           

Ireneusz Chadaj 
  


