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I. List Zarządu  

 

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, 

Prezentujemy Państwu raport roczny za 2020 rok. Dokument ten jest podsumowaniem działalności Spółki w 2020 roku,  

w tym osiągniętych przez Spółkę wyników finansowych oraz najważniejszych wydarzeń. W minionym roku Zarząd Spółki skupił 

się głównie na przygotowaniu Spółki do funkcjonowania w nowych, zmieniających się warunkach rynkowych, prawnych jak 

również w zupełnie innym otoczeniu finansowym. Rok 2020 naznaczony był pandemią koronawirusa SARS-COV-2 oraz 

skutkami jakie pandemia ta spowodowała, zarówno w zakresie sytuacji gospodarczej, prawnej jak i ogólnospołecznej.  

W związku z zaistniałą sytuacją Zarząd Spółki w 2020 roku za główny cel postawił sobie znaczne obniżenie poziomu zadłużenia, 

a wraz z nim ponoszonych kosztów finansowych. Spółka w 2020 roku zmniejszyła swoje zadłużenie o kwotę 11 497,3 tys. PLN, 

w stosunku do roku poprzedniego.  

Spółka w sprawozdaniu finansowym za rok 2020 wykazała stratę w wysokości 3 489,2 tys. PLN, przy czym strata ta jest  

w dużej mierze wynikiem dokonania odpisu aktualizującego w wysokości 5 437,8 tys. PLN z tytułu utraty wartości udziałów 

posiadanych przez Spółkę w spółce zależnej tj. Kreos sp. z o.o. (dawniej: SMS Kredyt sp. z o.o.). Przed dokonaniem odpisu 

wynik finansowy Spółki wykazywał zysk netto w wysokości 1 948,6 tys. PLN. Zasadność utworzenia odpisu aktualizującego 

wynikała z oceny znacznie zmniejszonych perspektyw do generowania przychodów przez spółkę Kreos sp. z o.o. Spółka ta 

przychody uzyskiwała głównie z działalności pożyczkowej, która została wstrzymana, w związku z tym przychody z tego tytułu 

ulegają stopniowemu zmniejszeniu. W 2020 roku Spółka skupiała się na zarządzaniu sekurytyzowanymi wierzytelnościami 

funduszu KREOS NSFIZ  co przełożyło się na wzrost udziału przychodów z tego tytułu w działalności operacyjnej. Wstrzymanie 

działalności pożyczkowej przez spółkę zależną było skutkiem wprowadzenia niekorzystnych zmian prawnych, a także 

pogorszenia sytuacji gospodarczej wywołanej pandemią koronawirusa SARS-COV-2, co z kolei przełożyło się na zwiększenie 

kosztów ryzyka kredytowego jednocześnie znacznie obniżając możliwości uzyskania przychodów. Na chwilę obecną 

praktycznie niemożliwym jest uzyskanie finansowania zewnętrznego dla działalności związanej z udzielaniem pożyczek. 

Związane jest to w głównej mierze z brakiem widocznych perspektyw rozwoju dla branży pożyczkowej w niedalekim 

horyzoncie czasowym. Dodatkowo branża finansowa została wyłączona z możliwości pozyskania różnego rodzaju wsparcia  

w ramach tzw. „tarcz antykryzysowych”. 

Od dnia 3 lutego 2020 roku do składu Zarządu i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu został powołany Pan Jarosław Olejarz.  

W marcu 2020 roku z funkcji Członków Zarządu Spółki zrezygnowali Pani Wioletta Bartkowiak i Pan Krzysztof Nadolski,  

a w maju 2020 roku rezygnację złożył Pan Daniel Meniów. Aktualnie Zarząd Spółki jest jednoosobowy. 

Zarząd Spółki aktualnie skupia się na wspieraniu działalności świadczonej przez spółkę zależną tj. TryPay S.A. (dawniej: 

Profeskasa S.A.), która jako Krajowa Instytucja Płatnicza rozwija świadczenie usług dostępu do informacji o rachunku 

bankowym (AIS), a po uzyskaniu zezwolenia KNF na świadczenie usług inicjowania transakcji płatniczych (PIS) zamierza 

rozpocząć świadczenie tego rodzaju usług. Ponadto Zarząd Spółki będzie poszukiwał także innych możliwości rozwoju 

działalności, w tym poprzez wspieranie spółki Kreos sp. z o.o. w zakresie pozyskania do serwisowania wierzytelności innych 

funduszy sekurytyzacyjnych nie wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. 

 
Z poważaniem, 
 
Jarosław Olejarz – Prezes Zarządu 
Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. 
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II. Wybrane jednostkowe dane finansowe oraz kursy euro przyjęte do ich przeliczenia 

1. Wybrane jednostkowe dane finansowe 

Wybrane jednostkowe dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzień 31 grudnia 2020 roku  

oraz rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, wraz z odpowiednimi danymi porównywalnymi 

z roku 2019.  

 

 

2. Kursy euro przyjęte do przeliczenia wybranych jednostkowych danych finansowych  

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

sposób: 

a) pozycje dotyczące jednostkowego rachunku zysków i strat: 

• dla 2020 roku - dane z jednostkowego rachunku zysków i strat wyrażone w złotych przeliczono na Euro według 

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

każdego miesiąca. Kurs ten wyniósł 4,4742 PLN, 

• dla 2019 roku - dane z jednostkowego rachunku zysków i strat wyrażone w złotych przeliczono na Euro według 

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

każdego miesiąca. Kurs ten wyniósł 4,3018 PLN. 

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

bilansowy: 

• na dzień 31 grudnia 2020 roku kurs ten wyniósł 4,6148 PLN, 

• na dzień 31 grudnia 2019 roku kurs ten wyniósł 4,2585 PLN. 

 

 

 

 

 

 

Wybrane jednostkowe dane finansowe z rachunku 

wyników 

01.01.2020-

31.12.2020      

tys. PLN

01.01.2019-

31.12.2019      

tys. PLN

01.01.2020-

31.12.2020      

tys. EUR

01.01.2019-

31.12.2019       

tys. EUR

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi - - - -

Zysk (strata) ze sprzedaży -894,3 -829,9 -199,9 -192,9

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -882,9 -827,4 -197,3 -192,3

Wynik na działalności finansowej -2 140,1 -1 257,5 -478,3 -292,3

Zysk (strata) brutto -3 023,0 -2 084,9 -675,7 -484,7

Zysk (strata) netto -3 489,2 -2 461,6 -779,8 -572,2

Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu 
31.12.2020     

tys. PLN

31.12.2019    

tys. PLN

31.12.2020    

tys. EUR

31.12.2019    

tys. EUR

Aktywa razem 42 018,4 49 501,5 9 105,1 11 624,2

Długoterminowe aktywa finansowe 23 132,6 29 701,6 5 012,7 6 974,7

Należności krótkoterminowe 18 073,6 18 563,5 3 916,4 4 359,2

Krótkoterminowe aktywa finansowe bez środków 

pieniężnych
291,6 291,6 63,2 68,5

Środki pieniężne na koniec okresu 95,5 43,9 20,7 10,3

Kapitał (fundusz) własny 14 363,6 17 848,0 3 112,5 4 191,1

Zobowiązania długoterminowe 10 174,3 30 710,8 2 204,7 7 211,6

Zobowiązanie krótkoterminowe 17 445,0 890,5 3 780,2 209,1
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3. Opis organizacji grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2020 roku 

W ramach skonsolidowanych danych finansowych ujęto następujące jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej:  

 

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 sprawozdanie finansowe  

i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę i że odzwierciedlają w sposób 

prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Ponadto Zarząd Spółki SMS Kredyt 

Holding S.A. oświadcza, że sprawozdanie zarządu z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć  

oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

 

______________________        

Jarosław Olejarz         

Prezes Zarządu         

 

Wrocław, 22 marca 2021 roku 

IV. Oświadczenie zarządu odnośnie prawidłowości wyboru firmy audytorskiej 
przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego 

 

Zarząd Spółki SMS Kredyt Holding S.A. oświadcza, iż firma audytorska przeprowadzająca badanie rocznego sprawozdania 

finansowego, została wybrana zgodnie z przepisami prawa oraz że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego 

badanie spełniali warunki do wyrażenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania  z badania rocznego sprawozdania 

finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. 

 

 

______________________       

Jarosław Olejarz         

Prezes Zarządu         

 

Wrocław, 22 marca 2021 roku 

Lp. Nazwa Siedziba
Podstawowy przedmiot 

działalności 

Pozycja w Grupie 

kapitałowej

Metoda 

konsolidacji

% udział w 

kapitale 

podstawowym

Liczba 

głosów

Powiązanie 

kapitałowe

1 SMS Kredyt Holding S.A.
ul. Św. Mikołaja 8-11 

50-125 Wrocław

Zarządzanie Grupą 

Kapitałową
Jednostka dominująca Pełna

93,57% 182 000 bezpośrednie

6,43% 12 500 pośrednie

3 SMS Invest Sp. z o.o.
ul. Św. Mikołaja 8-11 

50-125 Wrocław

Nie prowadzi aktywnej 

działalności
Jednostka zależna Pełna 100,0% 5 813 bezpośrednie

4 TryPay S.A.
ul. Św. Mikołaja 8-11 

50-125 Wrocław

Świadczenie usług 

przekazów pieniężnych
Jednostka zależna Pełna 100,0% 800 000 bezpośrednie

5

KREOS Niestandaryzowany 

Sekurytyzacyjny Fundusz 

Inwestycyjny Zamknięty

ul. Próżna 9   

00-107 Warszawa

Działalność trustów, 

funduszy i podobnych 

instytucji finansowych

Jednostka zależna Pełna 100,0% 169 107 bezpośrednie

Pełna2 Kreos Sp. z o.o.
ul. Św. Mikołaja 8-11 

50-125 Wrocław

Zarządzanie 

sekurytyzowanymi 

wierzytelnościami

Jednostka zależna
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V. Załączniki 

• Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok, zbadane przed podmiot uprawniony do badania sprawozdań 

finansowych, 

• Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, 

• Informacja o stosowaniu przez SMS Kredyt Holding S.A. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect  

w 2020 roku, 

• Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego. 

 

 

 

 

______________________       

Jarosław Olejarz         

Prezes Zarządu         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy jednostkowy raport roczny za 2020 rok składa się z 6 kolejno ponumerowanych stron. 


