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Temat

Korekta raportu nr 42/2011 dotycząca błędnie podanych historycznych danych za ostatni zakończony rok obrotowy 
2010/11
Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść  raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso SA ("Emitent") informuje iż w raporcie bieżącym numer 42/2011 wkradł się błąd w podanych 
historycznych danych za ostatni zakończony rok obrotowy 2010/11. W raporcie błędnie napisano:

„Analogiczne wielkości za rok obrotowy 2010/11 (zbadane przez biegłego rewidenta) wg raportu za rok 2010/10 
wyniosły odpowiednio:

- prognozowane skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 41,02 mln zł,
- prognozowany zysk netto:  5,34 mln zł, 
 - poziom zadłużenia oprocentowanego: 48,60 mln zł
- wskaźnik struktury kapitałów  liczony jako ((zobowiązania/skorygowany kapitał własny (kapitał własny – kapitał z 
aktualizacji wyceny)) – 0,67
- wskaźnik EPS – 0,91 zł
- wskaźnik EPS rozwodniony – 0,64”

prawidłowo powinno być:

„Analogiczne wielkości za rok obrotowy 2010/11 (zbadane przez biegłego rewidenta) wg skonsolidowanego 
raportu Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok 2010/11 wyniosły odpowiednio:

- przychody ze sprzedaży: 41,02 mln zł,
- zysk netto:  8,33 mln zł, 
- poziom zadłużenia oprocentowanego: 48,60 mln zł
- wskaźnik struktury kapitałów  liczony jako ((zobowiązania/skorygowany kapitał własny (kapitał własny – kapitał z 
aktualizacji wyceny)) – 0,67
- wskaźnik EPS – 0,91 zł
- wskaźnik EPS rozwodniony – 0,64”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject: Correction of the report No. 42/2011, published due to presentation of wrong historical data for the last, 
ended financial year 2010/11

The Management Board of Kredyt Inkaso SA ("Issuer") informs that in the current report No. 42/2011 the error 
has occurred in the presented historical data for the last ended financial year 2010/11. In the report, it has been 
published as follows:

Analogous values for the financial year 2010/11 (audited) according to the report for the year 2010/10 amounted 
to, accordingly:

- forecasted consolidated income from sales: PLN 41.02 million,
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RB 42 2011KREDYT INKASO S.A.- forecasted consolidated income from sales: PLN 41.02 million,

- forecasted net profit: PLN 5.34 million,

- level of interest bearing debt: PLN 48.60 million

- capital ratio ((liabilities/adjusted equity (equity  revaluation reserve))  0.67

- EPS  PLN 0.91

- diluted EPS  0.64

whereas, it should be published:

Analogous values for the financial year 2010/11 (audited), according to the consolidated report of Kredyt Inkaso 
S.A. Capital Group for the year 2010/11 amounted to, accordingly:

- income from sales: PLN 41.02 million,

- net profit: PLN 8.33 million,

- level of interest bearing debt: PLN 48.60 million

- capital ratio calculated as ((liabilities/adjusted equity (equity  revaluation reserve))  0.67

- EPS  PLN 0.91

- diluted EPS  0.64
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