ANEKS NR 1
Z DNIA 18 GRUDNIA 2017 ROKU
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PODSTAWOWEGO
KREDYT INKASO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Niniejszy Aneks nr 1 („Aneks”) stanowi aneks do zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 24 listopada 2017 roku prospektu emisyjnego podstawowego („Prospekt”) dotyczącego
programu emisji obligacji Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka“), i powinien być czytany
łącznie z Prospektem.
Aneks został zatwierdzony przez KNF w dniu 28 grudnia 2017 roku.
Aneks został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej w związku z
ustaleniem, że opublikowany przez Spółkę w dniu 15 grudnia 2017 r. skonsolidowany raport półroczny
za I półrocze roku obrotowego 2017/2018 (obejmujący śródroczne skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Grupy Kapitałowej, zawierające skonsolidowane i jednostkowe dane finansowe za okres od
dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 września 2017 r., poddane przeglądowi biegłego rewidenta oraz
sprawozdanie Zarządu Spółki za ten okres) [„Raport Półroczny”] prezentuje dane finansowe za drugi
kwartał roku obrotowego 2017/2018, które potwierdzają zdolność Grupy Kapitałowej do generowania
dobrych wyników finansowych, biorąc pod uwagę, że osiągnięte w tym okresie wartości: (i)
przychodów, (ii) wyniku na działalności operacyjnej, (iii) wyniku brutto i (iv) wyniku netto, kształtowały
się na poziomach zbliżonych do tych wypracowanych w pierwszym kwartale roku obrotowego
2017/2018; stanowi to – w ocenie Spółki – odzwierciedlenie (zapoczątkowanej w pierwszym kwartale)
poprawy sytuacji i świadczy o powrocie Grupy Kapitałowej na ścieżkę wzrostu, po okresie gorszych
wyników finansowych w roku obrotowym 2016/2017.
Powyższe, wchodzące w skład Raportu Półrocznego dokumenty zostały w ramach Aneksu włączone do
Prospektu przez odesłanie, i stanowią część Prospektu.
Określenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają
znaczenie nadane im w Prospekcie.

Aktualizacja nr 1 – str. 7-8:
W elemencie B.12 dodaje się poniższą treść.
Wybrane pozycje śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za pierwsze
półrocze roku 2017/2018, tj. za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 września 2017 roku, z danymi
porównywalnymi za pierwsze półrocze roku 2016/2017, tj. za okres od 1 kwietnia 2016 do 30 września
2016 roku.

dane w tys. zł
Przychody
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
Zysk na akcję (zł/akcję)
Rozwodniony zysk na akcję (zł/akcję)

pierwsze
pierwsze
półrocze
półrocze
2017/2018*** 2016/2017***
65 254
46 767
30 076
12 501
11 233
3 466
10 807
2 318
10 198
1 551
0,79
0,12
0,79
0,12

*** dane poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe

Wybrane pozycje śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej wg stanu
na dzień 30 września 2017, z danymi porównywalnymi na dzień 30 marca 2017 roku.
dane w tys. zł
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Aktywa razem
Kapitał własny
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Zobowiązania razem
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Pasywa razem

30.09.2017*** 31.03.2017*
115 468
631 230
746 698
275 618
269 495
471 080
389 179
81 901
746 698

113 310
719 242
832 552
271 497
261 221
561 055
394 860
166 195
832 552

* dane zbadane przez biegłego rewidenta
** dane niezbadane i niepoddane przeglądowi przez biegłego rewidenta
*** dane poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe

Wybrane pozycje śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
za pierwsze półrocze roku 2017/2018, tj. za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 września 2017 roku,
z danymi porównywalnymi za pierwsze półrocze roku 2016/2017, tj. za okres od 1 kwietnia 2016
do 30 września 2016 roku.
dane w tys. zł
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

pierwsze
pierwsze
półrocze
półrocze
2017/2018*** 2016/2017***
-8 976
16 270
-6 869
9 978
-110 083
-59 068
-125 928
-32 820
39 839
35 450

* dane zbadane przez biegłego rewidenta
** dane niezbadane i niepoddane przeglądowi przez biegłego rewidenta
*** dane poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe

Od 30 września 2017 roku, tj. daty ostatniego śródrocznego sprawozdania finansowego, w sytuacji
finansowej i handlowej Emitenta lub Grupy zaszły następujące zmiany, które Emitent uznaje za
znaczące:



17 października 2017 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji do 100.000 obligacji zwykłych
na okaziciela serii D1, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej do
100.000.000 zł. Dnia 26 października 2016 r. zostało wyemitowanych 65.000 obligacji zwykłych na
okaziciela serii D1, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 65.000.000
zł. Obligacje zostały zarejestrowane w KDPW i oznaczone kodem ISIN PLKRINK00212;



23 listopada 2017 r. jednostka zależna Emitenta - Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarła umowę z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach o
ustanowienie linii kredytowej będącej kontynuacją uprzednio ustanowionej linii kredytowej, o której
Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2016 z dnia 30 marca 2016 r.; pełną informację zawiera
raport nr 61/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku;



24 listopada 2017 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę o emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela
serii PA01, o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł, których oferta publiczna zostanie
przeprowadzona w ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki do łącznej wartości nominalnej
nie większej niż 300 mln zł, objętego niniejszym Prospektem; pełną informację zawiera raport nr
62/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku.

Aktualizacja nr 2 – str. 41:
W rozdziale 3 Dokumenty włączone przez odesłanie, po punkcie 5 dodaje się punkt 6 następującej
treści.
6.

poddane przeglądowi skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe Emitenta za pierwsze
półrocze roku finansowego trwającego od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2018 roku, tj. za okres od
1 kwietnia 2017 do 30 września 2017 roku, wraz z raportem biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Aktualizacja nr 3 – str. 42:
W rozdziale 3 Dokumenty włączone przez odesłanie, jako trzeci akapit od końca dodaje się poniższy
akapit.
Opublikowane skonsolidowane poddane przeglądowi śródroczne sprawozdanie finansowe Emitenta
za pierwsze półrocze roku finansowego trwającego od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2018 roku,
sporządzone na dzień 30 września 2017 roku, wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z
przeglądu, jest dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresami:
http://relacjeinwestorskie.kredytinkaso.pl/uploads/articles_files/2017/12/15/1951.pdf
http://relacjeinwestorskie.kredytinkaso.pl/uploads/articles_files/2017/12/15/1952.pdf
http://relacjeinwestorskie.kredytinkaso.pl/uploads/articles_files/2017/12/15/1948.pdf
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, który został włączony do Prospektu przez odesłanie, nie zawiera
zastrzeżeń.
Aktualizacja nr 4 – str. 70:
W rozdziale 7 Opis Emitenta, na końcu pkt 7.2.5, dodaje się następującą treść.
Dane za pierwsze półrocze roku 2017/2018, tj. za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 września 2017
roku, wraz danymi porównywalnymi za okres od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2016 roku.

Szczegółowe wartości przychodów netto dla każdego obszaru aktywności w poszczególnych okresach
przedstawiono poniżej.
dane w tys. zł

pierwsze
półrocze
2017/2018

pierwsze
półrocze
2016/2017

dynamika

od 01.04.2017
do 30.09.2017

od 01.04.2016
do 30.09.2016

1H2017/2018
do 1H2016/2017

Wpłaty dłużników
Inne przychody
Amortyzacja pakietów
Aktualizacja wyceny pakietów
Przychody netto*

85 529
8 857
-31 032
1 900
65 254

68 933
14 594
-24 160
-12 600
46 767

24,1%
-39,3%
28,4%
39,5%

* rozumiane jako przychody z działalności operacyjnej pomniejszone o amortyzację pakietów i aktualizację wyceny pakietów

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe

W pierwszym półroczu roku obrotowego 2017/2018 odnotowano istotny wzrost Wpłat od dłużników
w stosunku do pierwszego półrocza roku 2016/2017 (24,1%). Był to przede wszystkim efekt nabycia
nowych portfeli wierzytelności, generujących nowe wpłaty. Dotyczy to w szczególności nabytych przez
Grupę w trzecim kwartale roku obrotowego 2016/2017 jednostek uczestnictwa w Agio Wierzytelności
NS FIZ, który to podmiot w pierwszym półroczu roku 2017/2018 wygenerował wykazywane w
skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy wpłaty w wysokości blisko 5,4 mln zł. Równolegle, w trakcie
roku obrotowego 2016/2017, fundusze należące do Grupy nabyły nowe pakiety wierzytelności, które
wygenerowały w pierwszym półroczu roku 2017/2018 wpłaty w kwocie ponad 35 mln zł. Wyższe
wpłaty odnotowano również w części posiadanych wcześniej portfeli, co jest wynikiem wprowadzenia
nowych metod i narzędzi windykacyjnych.
W skład innych przychodów wchodzą przede wszystkim pozycje związane z zarządzaniem portfelami
wierzytelności na rzecz podmiotów zewnętrznych (fundusze inwestycyjne z grup Trigon, Omega,
Open), które generują Spółka i FORUM. Znaczący, bo wynoszący aż 39,3%, spadek innych przychodów
w pierwszym półroczu roku 2017/2018 w stosunku do pierwszego półrocza roku 2016/2017 był
natomiast efektem zaprzestania działalności w zakresie pożyczek konsumenckich za pośrednictwem
spółki zależnej Finsano S.A. oraz wypowiedzenia umów o zarządzanie portfelami przez Agio Plus NS FIZ
oraz Agio Plus 2 NS FIZ.
W pierwszym półroczu roku obrotowego 2017/2018 odnotowano istotny wzrost dynamiki amortyzacji
pakietów w stosunku do pierwszego półrocza roku obrotowego 2016/2017 (+28,4%). Był to efekt
wzrostu wartości zarządzanych portfeli, wynikający zarówno z wyższych cen nabywanych
wierzytelności, jak i wzrostu wartości zarządzanego portfela ze względu na zakupy kolejnych
wierzytelności.
Aktualizacja wyceny pakietów w pierwszym półroczu roku 2017/2018 wynikała z aktualizacji
prognozowanych przyszłych wpływów na pakietach, aktualizacji stopy dyskontowej używanej do
wyceny pakietów oraz zmiany kursów walut obcych dla wyceny posiadanych pakietów na rynkach
zagranicznych.
Dla pełnej analizy wyników osiągniętych przez Grupę w okresach objętych Historycznymi Informacjami
Finansowymi należy również przeanalizować koszty inne niż amortyzacja pakietów oraz tworzenie
odpisów na aktualizację ich wartości. Poniżej przedstawiono zestawienie kosztów rodzajowych Grupy.

dane w tys. zł

pierwsze
półrocze
2017/2018

pierwsze
półrocze
2016/2017

dynamika

od 01.04.2017
do 30.09.2017

od 01.04.2016
do 30.09.2016

1H2017/2018
do 1H2016/2017

Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Razem

1 578
851
13 941
291
13 915

1 726
764
9 787
764
12 182

-8,6%
11,4%
42,4%
-61,9%
14,2%

2 878

1 556

85,0%

809
34 263

526
27 305

53,8%
25,5%

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe

Usługi obce stanowią największą pozycję kosztową Grupy. W ich skład wchodzą koszty komornicze,
opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, koszty usług prawnych i doradczych, koszty utrzymania lokali
oraz infrastruktury informatycznej. Wzrost kosztu usług obcych w pierwszym półroczu 2017/2018 roku
w stosunku do pierwszego półrocza roku 2016/2017 był natomiast pochodną wzrostu przychodów, w
szczególności z tytułu Wpłat dłużników, generujących koszty wskazane w zdaniu poprzednim oraz
kosztów usług zewnętrznych związanych z rozwojem Grupy Kapitałowej, w zakresie rozwoju
kompetencji pracowników, infrastruktury IT i innych.
Wzrost wartości pozycji Ubezpieczenia społeczne i inne ponad proporcjonalny do wzrostu wartości
pozycji Wynagrodzenia, był efektem wprowadzenia dodatkowych świadczeń dla pracowników, w tym
programów motywacyjnych.
Aktualizacja nr 5 – str. 71:
W rozdziale 7 Opis Emitenta, na końcu pkt 7.2.6, dodaje się następującą treść.
Dane za pierwsze półrocze roku 2017/2018, tj. za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 września 2017
roku, wraz danymi porównywalnymi za okres od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2016 roku.
Strukturę przychodów w podziale na poszczególne segmenty działalności w pierwszym półroczu roku
2017/2018 oraz pierwszym półroczu roku 2016/2017 prezentuje poniższa tabela.
dane w tys. zł

pierwsze półrocze 2017/2018 pierwsze półrocze 2017/2018
(01.04.2017 do 30.09.2017)

segment
obrót wierzytelnościami
zarządzanie wierzytelnościami
funkcje korporacyjne
Łącznie

przychody
netto*
57 852
6 768
634
65 254

wynik na
działalności
operacyjnej
29 654
1 524
-1 102
30 076

(01.04.2016 do 30.09.2016)
przychody
netto*
32 264
9 928
4 575
46 767

wynik na
działalności
operacyjnej
8 960
7 133
-3 591
12 501

dynamika
pierwsze półrocze 2017/2018
do pierwszego półrocza 2016/2017
wynik na
przychody netto*
działalności
operacyjnej
79,3%
231,0%
-31,8%
-78,6%
-86,1%
-69,3%
39,5%
140,6%

* rozumiane jako przychody z działalności operacyjnej pomniejszone o amortyzację pakietów i aktualizację wyceny pakietów

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe

Odnotowany wzrost przychodów z tytułu obrotu wierzytelnościami do 57.852 tys. zł w pierwszym
półroczu roku obrotowego 2017/2018 w stosunku do 32.264 tys. zł w pierwszym półroczu roku
2016/2017 (wzrost o 79,3%), był wynikiem poprawy jakości i efektywności procesów windykacyjnych,

w szczególności w obszarach modyfikacji strategii likwidacyjnych, systemów informatycznych oraz
pozyskania nowych pracowników z doświadczeniem branżowym.
Podjęte działania, jak również dokonane zakupy nowych pakietów wierzytelności, przełożyły się nie
tylko na wzrost przychodów ale również na ponad proporcjonalny wzrost wyniku operacyjnego, który
w przypadku segmentu obrotu wierzytelnościami wzrósł o 231%, a dla wszystkich segmentów łącznie
wzrósł o 140,6%.
Aktualizacja nr 6 – str. 73:
W rozdziale 7 Opis Emitenta, na końcu pkt 7.2.8, dodaje się następującą treść.
Dane za pierwsze półrocze roku 2017/2018, tj. za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 września 2017
roku, wraz danymi porównywalnymi za okres od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2016 roku.
W tabeli poniżej przedstawiono wartości przychodów generowanych przez poszczególne rynki.

dane w tys. zł

pierwsze
półrocze
2017/2018

pierwsze
półrocze
2016/2017

dynamika

od 01.04.2017
do 30.09.2017

od 01.04.2016
do 30.09.2016

1H2017/2018
do 1H2016/2017

Polska
Rumunia
Rosja
Bułgaria
inne kraje
Przychody netto*

38 028
13 984
7 331
5 804
107
65 254

32 072
13 139
-1 648
3 204
0
46 767

18,6%
6,4%
nd
81,1%
nd
39,5%

* rozumiane jako przychody z działalności operacyjnej pomniejszone o amortyzację pakietów i aktualizację wyceny pakietów

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe

W pierwszym półroczu roku 2017/2018 Grupa odnotowała w stosunku do pierwszego półrocza roku
2016/2017 wzrosty przychodów netto na wszystkich rynkach. Największe w ujęciu bezwzględnym
osiągnięto na rynku rosyjskim, co było efektem braku korekt aktualizujących wartość wierzytelności
rosyjskich oraz na rynku polskim, którego przyczyny omówiono w pkt. 7.2.5.
W tabeli poniżej przedstawiono wartości bilansowe wierzytelności przypadające na poszczególne
rynki. Pierwsze wierzytelności na rynku chorwackim zostały nabyte w roku 2017.
dane w tys. zł

dynamika
30.09.2017

Polska
Rumunia
Rosja
Bułgaria
inne kraje
Wartość bilansowa wierzytelności
Źródło: Historyczne Informacje Finansowe

Aktualizacja nr 7 – str. 95:

379 583
121 663
42 234
34 347
793
578 620

31.03.2017
343 654
118 080
39 517
35 841
537 092

30.06.2017
do 31.03.2017

10,5%
3,0%
6,9%
-4,2%
7,7%

W rozdziale 8 Wybrane dane finansowe Emitenta, w preambule, dodaje się akapit:
W dniu 15 grudnia 2017 roku Emitent opublikował śródroczne skonsolidowane sprawozdanie
finansowe za okres od 1 kwietnia do 30 września 2017 roku. Sprawozdanie to zostało poddane
przeglądowi przez biegłego rewidenta.
Aktualizacja nr 8 – str. 96:
W rozdziale 8 Wybrane dane finansowe Emitenta na końcu pkt 8.1 dodaje się następujące punkty:


23 listopada 2017 r. jednostka zależna Emitenta - Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany
Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarła umowę z ING Bankiem Śląskim S.A.
z siedzibą w Katowicach o ustanowienie linii kredytowej będącej kontynuacją uprzednio
ustanowionej linii kredytowej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2016 z
dnia 30 marca 2016 r.; pełną informację zawiera raport nr 61/2017 z dnia 24 listopada 2017
roku;



24 listopada 2017 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę o emisji niezabezpieczonych obligacji na
okaziciela serii PA01, o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł, których oferta publiczna
zostanie przeprowadzona w ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki do łącznej
wartości nominalnej nie większej niż 300 mln zł, objętego niniejszym Prospektem; pełną
informację zawiera raport nr 62/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku.

Aktualizacja nr 9 – str. 96:
W rozdziale 8 Wybrane dane finansowe Emitenta, do pkt 8.2 dodaje się następujący akapit.
Wybrane pozycje śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za pierwsze
półrocze roku 2017/2018, tj. za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 września 2017 roku, z danymi
porównywalnymi za pierwsze półrocze roku 2016/2017, tj. za okres od 1 kwietnia 2016 do 30 września
2016 roku
dane w tys. zł
Przychody
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
Zysk na akcję (zł/akcję)
Rozwodniony zysk na akcję (zł/akcję)

pierwsze
pierwsze
półrocze
półrocze
2017/2018*** 2016/2017***
65 254
46 767
30 076
12 501
1 123
3 466
10 807
2 318
10 198
1 551
0,79
0,12
0,79
0,12

* dane zbadane przez biegłego rewidenta
** dane niezbadane i niepoddane przeglądowi przez biegłego rewidenta
*** dane poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe

Aktualizacja nr 10 – str. 96:
W rozdziale 8 Wybrane dane finansowe Emitenta, do pkt 8.3 dodaje się następujący akapit.

Wybrane pozycje śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej wg stanu na
dzień 30 września 2017, z danymi porównywalnymi na dzień 31 marca 2017 roku.
dane w tys. zł
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Aktywa razem
Kapitał własny
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Zobowiązania razem
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Pasywa razem

30.09.2017*** 31.03.2017*
115 468
631 230
746 698
275 618
269 495
471 080
389 179
81 901
746 698

113 310
719 242
832 552
271 497
261 221
561 055
394 860
166 195
832 552

* dane zbadane przez biegłego rewidenta
** dane niezbadane i niepoddane przeglądowi przez biegłego rewidenta
*** dane poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe

Aktualizacja nr 11 – str. 97:
W rozdziale 8 Wybrane dane finansowe Emitenta, do pkt 8.4 dodaje się następujący akapit.
Wybrane pozycje śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za
pierwsze półrocze roku 2017/2018, tj. za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 września 2017 roku, z
danymi porównywalnymi za pierwsze półrocze roku 2016/2017, tj. za okres od 1 kwietnia 2016
do 30 września 2016 roku
dane w tys. zł
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

pierwsze
pierwsze
półrocze
półrocze
2017/2018*** 2016/2017***
-8 976
16 270
-6 869
9 978
-110 083
-59 068
-125 928
-32 820
39 839
35 450

* dane zbadane przez biegłego rewidenta
** dane niezbadane i niepoddane przeglądowi przez biegłego rewidenta
*** dane poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe

Aktualizacja nr 12 – str. 114:
W rozdziale 10 Informacje ogóle, w pkt 10.10 na końcu punktu dodaje się:


opublikowane skonsolidowane poddane przeglądowi śródroczne sprawozdanie finansowe Emitenta za
pierwsze półrocze roku finansowego trwającego od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2018 roku,
sporządzone na dzień 30 września 2017 roku, wraz z raportem biegłego rewidenta z przeglądu, jest
dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem:

http://relacjeinwestorskie.kredytinkaso.pl/uploads/articles_files/2017/12/15/1951.pdf
http://relacjeinwestorskie.kredytinkaso.pl/uploads/articles_files/2017/12/15/1952.pdf

http://relacjeinwestorskie.kredytinkaso.pl/uploads/articles_files/2017/12/15/1948.pdf

