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I. List Zarządu  

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, 

Jest nam miło przedstawić Państwu skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej SMS Kredyt Holding S.A. za rok 2017.  
 
W ubiegłym roku świętowaliśmy dziesięciolecie działalności pożyczkowej. Jesteśmy dumni z naszej historii, gdyż dzięki niej 
zbudowaliśmy doświadczony zespół, który jest świadom konieczności rozwoju oraz potrafi sprostać wyzwaniom, jakie 
pojawiają się w otoczeniu.  
 
W styczniu już bieżącego roku ogłosiliśmy, iż będziemy starać się o uzyskanie licencji bankowej na Litwie. Liczymy, iż ten 
projekt umożliwi wprowadzenie naszej Grupy w nowe obszary rynku finansowego oraz zapewni stabilne oraz optymalne 
kosztowo źródło finansowania. 
 
Poniżej przedstawiamy Państwu najistotniejsze w naszej ocenie zadania realizowane w trakcie 2017 roku: 

• Rozpoczęcie procesu połączenia ze spółką zależną, co pozwoli na dalsze obniżenie kosztów działalności Grupy 
Kapitałowej. 

• Pozyskanie kredytu bankowego, które jeszcze bardziej zdywersyfikuje nasze źródła finansowania i daje szanse  
na wzrost kwoty kredytu w przyszłości. 

• Rozpoczęcie testowania nowej kategorii produktów pożyczkowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą. 
 
W 2017 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła zysk netto w kwocie 6 179,4 tys. PLN , co w porównaniu z wynikiem 2016 roku  
na poziomie 6 388,6 tys. PLN pokazuje stabilizację naszego biznesu. Zrealizowany wynik finansowy traktujemy jako duży 
sukces gdyż pokazuje on, iż po zmianach prawnych z marca 2016 roku potrafimy osiągać znakomite rezultaty. 
 
W 2018 roku zamierzamy kontynuować strategię stabilnego wzrostu wyników finansowych. Nasza strategia w poprzednich 
latach przyniosła bardzo dobre wyniki, dlatego chcemy podobnie rozwijać się w obecnym roku.  
 
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z niniejszym raportem. 
 
Z poważaniem, 
 
Michał Stanioch – Prezes Zarządu 
Wioletta Bartkowiak – Członek Zarządu 
Daniel Meniów – Członek Zarządu 
Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. 
  



   

 
4 
 

 

 Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok 

 

SMS Kredyt Holding S.A. 

ul. Św. Mikołaja 8-11 

50-125 Wrocław  

             www.smsholding.pl 
           

II. Wybrane skonsolidowane dane finansowe oraz kursy euro przyjęte do ich przeliczenia 

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje ze skonsolidowanego bilansu na dzień  

31 grudnia 2017 roku oraz skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,  

wraz z odpowiednimi danymi porównywalnymi z roku 2016.  

 

 

2. Kursy euro przyjęte do przeliczenia wybranych skonsolidowanych danych finansowych  

Wybrane skonsolidowane dane finansowe prezentowane w niniejszym raporcie przeliczono na walutę Euro w następujący 

sposób: 

a) pozycje dotyczące skonsolidowanego rachunku zysków i strat: 

• dla 2017 roku - dane ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat wyrażone w złotych przeliczono w euro według 

kursu ustalonego jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłaszanych przez Prezesa NBP na ostatni dzień 

każdego miesiąca. Kurs ten wyniósł 4,2447, 

• dla 2016 roku - dane ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat wyrażone w złotych przeliczono w euro według 

kursu ustalonego jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłaszanych przez Prezesa NBP na ostatni dzień 

każdego miesiąca. Kurs ten wyniósł 4,3757. 

b) skonsolidowane dane bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP na dzień 

bilansowy: 

• na dzień 31 grudnia 2017 kurs ten wyniósł 4,1709, 

• na dzień 31 grudnia 2016 kurs ten wyniósł 4,4240. 

 

 

 

 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe z 

rachunku wyników

01.01.2017-

31.12.2017      

tys. PLN

01.01.2016-

31.12.2016      

tys. PLN

01.01.2017-

31.12.2017      

tys. EUR

01.01.2016-

31.12.2016       

tys. EUR

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 39 085,4 40 400,9 9 208,0 9 233,0

Zysk (strata) ze sprzedaży 13 475,8 14 784,2 3 174,7 3 378,7

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 755,6 8 021,3 1 827,1 1 833,1

Wynik na działalności finansowej -1 831,5 -1 781,8 -431,5 -407,2

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 5 924,1 6 239,5 1 395,6 1 425,9

Zysk (strata) brutto 5 889,1 6 180,6 1 387,4 1 412,5

Zysk (strata) netto mniejszości - 0,6 - 0,1

Zysk (strata) netto 6 179,4 6 388,6 1 455,8 1 460,0

Wybrane skonsolidowane dane finansowe z 

bilansu 

31.12.2017     

tys. PLN

31.12.2016    

tys. PLN

31.12.2017    

tys. EUR

31.12.2016    

tys. EUR

Aktywa razem 52 907,3 43 072,0 12 684,9 9 736,0

Należności długoterminowe 15 928,6 7 972,5 3 819,0 1 802,1

Należności krótkoterminowe 25 812,0 21 872,2 6 188,6 4 944,0

Środki pieniężne na koniec okresu 4 803,6 8 260,7 1 151,7 1 867,2

Kapitał (fundusz) własny 21 780,9 18 669,8 5 222,1 4 220,1

Zobowiązania długoterminowe 21 226,2 19 317,8 5 089,1 4 366,6

Zobowiązania krótkoterminowe 9 269,4 3 534,6 2 222,4 799,0
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III. Oświadczenie zarządu w kwestii zgodności sprawozdania finansowego z obowiązującymi 
przepisami 

 

Zarząd Spółki SMS Kredyt Holding S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy roczne skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi SMS Kredyt Holding S.A.  

i że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej SMS Kredyt 

Holding S.A. oraz jej wynik finansowy. Ponadto Zarząd Spółki SMS Kredyt Holding S.A. oświadcza, że sprawozdanie  

z działalności Grupy Kapitałowej SMS Kredyt Holding S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy 

Kapitałowej SMS Kredyt Holding S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

 

______________________    ______________________    ______________________ 

Michał Stanioch    Daniel Meniów     Wioletta Bartkowiak 

Prezes Zarządu                             Członek Zarządu    Członek Zarządu  

jednostki dominującej   jednostki dominującej   jednostki dominującej 

 

 

 

Wrocław, 21 marca 2018 roku 

 

 

 

IV. Oświadczenie zarządu odnośnie prawidłowości wyboru podmiotu uprawnionego  
do badania sprawozdań finansowych 

 

Zarząd Spółki SMS Kredyt Holding S.A. oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący 

badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa  

oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia 

bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 

 

 

______________________    ______________________    ______________________ 

Michał Stanioch    Daniel Meniów     Wioletta Bartkowiak 

Prezes Zarządu                             Członek Zarządu    Członek Zarządu  

jednostki dominującej   jednostki dominującej   jednostki dominującej 

 

 

 

 

 

 

 

Wrocław, 21 marca 2018 roku 
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V. Załączniki 

• Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2017 rok, zbadane przed podmiot uprawniony do badania sprawozdań 

finansowych, 

• Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2017 rok, 

• Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Grupy kapitałowej. 

 

 

 

 

 

 

______________________    ______________________    ______________________ 

Michał Stanioch    Daniel Meniów     Wioletta Bartkowiak 

Prezes Zarządu                             Członek Zarządu    Członek Zarządu  

jednostki dominującej   jednostki dominującej   jednostki dominującej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy skonsolidowany raport roczny za 2017 rok składa się z 6 kolejnych ponumerowanych stron.  


