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Zastrzeżenie

>  Niniejszy dokument (“Prezentacja”) został przygotowany wyłącznie do użytku przez potencjalnych inwestorów i partnerów biznesowych oraz inne zainteresowane osoby.  
CAPITAL SERVICE S.A. wraz ze spółkami zależnymi występuje dalej w Prezentacji jako “Spółka” lub “Inicjator pożyczki” . 

>  Prezentacja ta ma charakter selektywny i ma na celu przedstawienie Spółki oraz przegląd jej działalności. Niniejsza Prezentacja nie zawiera wszystkich informacji, których  
potencjalni inwestorzy lub partnerzy biznesowi albo inne osoby mogłyby wymagać w celu dokonania oceny Inicjatora pożyczki. Potencjalni partnerzy powinni zapoznać się  
z publicznie dostępnymi informacjami dotyczącymi Spółki oraz jej pełnymi sprawozdaniami finansowymi, a także przykładowym wzorcem umowy pożyczki, którym posługuje się 
Spółka w  relacjach z kredytobiorcami lub uzyskać informacje bezpośrednio od Spółki. 

>  Niniejsza Prezentacja zawiera informacje dotyczące przyszłości, które mogą wiązać się z ryzykiem i niepewnością dotyczącą wzrostu i rentowności firmy w przyszłości. Nie należy 
polegać na oświadczeniach, szacunkach i prognozach dotyczących przyszłych wyników lub planów rozwoju Spółki, w tym - bez ograniczeń - w odniesieniu do przewidywanych 
zmian na rynku, szacunkowych danych finansowych Spółki lub jakichkolwiek innych stwierdzeń dotyczących przyszłości. Rzeczywiste zdarzenia lub wyniki mogą różnić się istotnie 
od opisanych w niniejszej Prezentacji. Nikt nie powinien zatem nadmiernie polegać na zawartych w Prezentacji wypowiedziach prognozujących, ponieważ odzwierciedlają one 
jedynie opinie Zarządu Spółki na dzień przygotowania Prezentacji i nie mają na celu wyrażenia zapewnienia co do przyszłych wyników. Fakty i informacje zawarte w Prezentacji 
mogą podlegać przeglądom w przyszłości. Ani doręczenie Prezentacji, ani dalsze relacje ze Spółką któregokolwiek z odbiorców treści Prezentacji w żaden sposób nie stanowią, iż 
nie dokonano albo nie zostaną dokonane zmiany w sprawach dotyczących Spółki po dacie Prezentacji.

>  Ani Spółka, ani żaden z jej wspólników, ani dyrektorzy, ani menadżerowie, pracownicy ani doradcy ani żadna inna osoba (i) nie przyjmuje żadnych obowiązków  
aktualizowania informacji zawartych w niniejszym dokumencie czy też dostosowania ich do przyszłych wydarzeń lub planów rozwoju; (ii) nie składa jakichkolwiek oświadczeń lub 
gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, co do dokładności lub kompletności informacji zawartych w Prezentacji (iii) nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w wyniku  
zaniedbania lub w inny sposób, za jakiekolwiek szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z niniejszej Prezentacji.

>  Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty ani zaproszenia do przelewu należności wynikających z umowy pożyczki w jakiejkolwiek jurysdykcji,  ani ten dokument, ani wszelkie  
zawarte w nim treści nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub jakiegokolwiek zobowiązania.

>  Wszystkie dane są prezentowane w tys. zł, chyba, że zaznaczono inaczej. Dane dotyczące lat 2015 i lat poprzednich podlegały audytowi. Dane za rok 2016 zostały częściowo prze-
analizowane przez audytora.
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Kim jesteśmy?

dane prezentowane za 2016 rok:

Udzielony  
kapitał w 2016 r.:

162 214 tys. zł56%

83%

17%

44%

Aktywny 
portfel 

pożyczkowy
na dzień 

31.12.2016 r.: 
45 984 tys. zł

odnawialne 
pożyczki 
gotówkowe

pożyczki 
ratalne

51 000+  
aktywni klienci

194 851  
udzielone  
pożyczki

1 770 zł  
średnia wartość 
pożyczki ratalnej

17 677 tys. zł  
EBITDA

400+  
doświadczeni 
pracownicy

83 901 tys. zł  
przychody  
ze sprzedaży  
produktów brutto

6 miesięcy  
średni okres 
pożyczki ratalnej

110  
liczba 
oddziałów

500 zł  
średnia wartość
odnawialnej  
pożyczki  
gotówkowej

21 636 tys. zł  
kapitał własny

rozpoczęcie działalności w zakresie usług �nansowych w 1999 r.

druga największa sieć oddziałowa wśród instytucji pożyczkowych 
w Polsce

jedna z czołowych niebankowych instytucji �nansowych 
w Polsce
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Nasze wartości
M

is
ja Zapewnienie klientom łatwego dostępu do gotówki, szybko, wygodnie, w dowolnym czasie, w dowolnym miejscu  

i w rozsądnej cenie.

Kluczowe czynniki sukcesu

doświadczony,  
kompetentny i zróżnicowany 

zespół zarządzający

trafne decyzje

w pełni zintegrowana 
obsługa klienta

wydajność, szybkość,  
wygoda

wewnętrzny dział IT

niezależność, elastyczność, 
zwinność

zdywersy�kowane 
źródła �nansowania

bezpieczeństwo

wielokanałowa sprzedaż 
(miks tradycyjnych  

i nowoczesnych kanałów 
sprzedaży)

możliwość ekspansji

>  własna sieć oddziałów (110)
>  własne call center (ponad 40 

pracowników)
> kanał on line
>  partnerzy handlowi: agenci  

i brokerzy (3000+ POS)
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20162015201420132012
0

10 tys.

20 tys.

30 tys.

40 tys.

50 tys.

60 tys.

70 tys.

80 tys.

90 tys.

Wprowadzenie do 
oferty produktów 

ratalnych

Wprowadzenie do 
oferty produktów 

Rozpoczęcie 
współpracy  
z brokerami  
produktów  

�nansowych

Wprowadzenie 
oferty kredytowej  

i ubezpieczeniowej

Rozpoczęcie  
działalności

Wprowadzenie 
własnego produktu 

pożyczkowego - 
chwilówki

Wprowadzenie 
produktów  

�nansowych do 
sprzedaży zdalnej 
przez call center

Wprowadzenie 
sprzedaży online

Przekształcenie 
w Spółkę Akcyjną

Budowa działu 
call center

Emisja obligacji  
(> 40 mln zł)

Rozbudowa sieci 
oddziałów - 110 

oddziałów 
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Struktura grupy kapitałowej

CAPITAL SERVICE S.A.

CAPITAL SERVICE  
BRAND MANAGEMENT 

Sp. z o.o.

Jednostka operacyjna, której 
przedmiotem działalności są 

strategie marketingowe, znaki 
towarowe i inne prawa własności 

intelektualnej.

Spółka nie mająca obecnie 
żadnego znaczenia operacyjnego.

FINLO jest �rmą pożyczkową, 
której produkty pożyczkowe 
oferowane są poprzez kanał 

pośredników (agenci i brokerzy) 
oraz kanał online.

Spółka, której podstawowym 
przedmiotem działalności będzie 

pośrednictwo �nansowe. 
Spółka powstała w związku 

z planowanym wydzieleniem 
struktur sprzedażowych 
z CAPITAL SERVICE S.A. 
i przeniesieniem ich do 

zewnętrznej spółki.

KOMTOD 
Sp. z o.o. SKA FINLO Sp. z o.o. LIFT CREDIT  Sp. z o.o.
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mężczyźni

kobiety

emerytura/
renta

handel

przemysł
budownictwo

administracja/oświata/
zdrowie

transport

bankowość
rolnictwo

pozostali

21-30

31-40

41-50

51-60

61-65

66+

Klienci
wg płci

Klienci 
wg wieku

podstawowe
wyższe

zawodowe

średnie

Klienci wg 
wykształcenia

Klienci 
wg

grup 
zawodowych

pozostałedziałalność 
gospodarcza

emerytura/renta/zasiłek
umowa o pracę/
umowa o dzieło/
umowa zlecenie

Klienci 
wg źródeł 

osiąganego 
dochodu

20%

48%

42%

49%

28%

23%

18%
5%15%

13%

26%71%

29%

18%

11%
7%

17%

5%
4%

3% 7%

6%3%

4%

28%

Podstawowe dane dotyczące 
populacji Polski
> Ludność Polski: 38.43mln1

>  Stopa oszczędzania w Polsce wyniosła:  
1,60% oraz w UE: 10%2

>  Mediana wynagrodzenia wyniosła:  
3 291 zł brutto3

>  Prawie 34% badanych gospodarstw  
domowych deklarowało korzystanie  
z pożyczek i kredytów4

>  Wskaźnik zagrożenia ubóstwem  
lub wykluczeniem społecznym  

w Polsce wyniósł: 23,4%  
oraz w UE 23,7%5

Nasi klienci

Źródło:
1 Główny Urząd Statystyczny, 2015
2 Narodowy Bank Polski, 2015
3 Eurostat, 2015
4 Diagnoza Społeczna, 2015
5 Eurostat, 2015

pro�l klientów
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Nasi klienci
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>  Niski poziom wskaźnika Churn wskazuje na lojalność 
Klientów wobec KredytOK.

>  Lojalność Klientów osiągana jest dzięki nowym rozwiązaniom  
i udogodnieniom, takim jak: atrakcyjne produkty oraz  
profesjonalna obsługa Klientów w oddziałach i poprzez  
call center.

>  Średni przychód na Klienta wciąż rośnie - jest to jeden  
z parametrów, pokazujący jak skuteczne są nasze  
sprzedażowe wysiłki.

> Wykorzystanie multikanałowości w kontaktach z Klientami.

aktywni klienci - klienci, którzy aktywnie korzystają z usług KredytOK,  
i których zadłużenie nie przekracza 90 dni opóźnienia
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Otoczenie prawne

> forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna,

> minimalna wysokość kapitału zakładowego to 200 tys. zł,

>  fundusze na pokrycie kapitału zakładowego nie mogą pochodzić z kredytu, 
pożyczki, emisji obligacji lub nieudokumentowanych źródeł. 

> limit pozaodsetkowych kosztów kredytu (do 55% w pierwszym roku)

> całkowite koszty <= kwota pożyczki

> limit wysokości oprocentowania (obecnie 10% w skali roku)

> limit wysokości odsetek za zwłokę

Odpowiedź CAPITAL SERVICE  
na wprowadzone regulacje

Capital Service jest członkiem Konferencji  
Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce  
- Związku Pracodawców, która skupia kilkadziesiąt 
kluczowych przedsiębiorstw z rynku �nansowego 
w Polsce.

CAPIAL SERVICE z sukcesem dostosowała  
strategię biznesową do wprowadzonych zmian.

Działając jako odpowiedzialny pożyczkodawca 
CAPITAL SERVICE stosuje jedynie przejrzyste  
praktyki biznesowe

Wymogi formalne dla instytucji pożyczkowych: Ograniczenia dotyczące kredytu konsumenckiego:
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Rynek firm pożyczkowych w Polsce
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Wartość udzielonych pożyczek
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Wartość portfela pożyczek

Źródło:
*Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce - Związek Pracodawców, 2016

>  Wartość pożyczek udzielonych w I półroczu 2016 roku  
wyniosła 3.295 mln złotych.

>  Jest to wzrost wartości udzielonych pożyczek  
w porównaniu do I półrocza 2015 o 11,7%.

>  Systematyczny wzrost wskazuje na stabilną tendencję  
na rynku pożyczek pozabankowych.

>  Wartość portfela pożyczek na koniec pierwszego półrocza 
2016 roku wyniosła 3.089 mln złotych.

>  Od pierwszej połowy 2008 roku wartość portfela wzrosła 
prawie 3-krotnie - ponad 2 mld złotych, co stanowi około 
188%.

>  Od 2013 roku można zauważyć dynamiczny, ale stabilny 
wzrost portfela.
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Nasze produkty

odnawialne 
pożyczki 
gotówkowe

maksymalna kwota 
pożyczki 1000 zł

maksymalna kwota 
pożyczki 15 000 zł

okres kredytowania
30 dni

okres kredytowania
48 miesięcy

pożyczki 
ratalne

2016: Zwiększa się udział pożyczek ratalnych kosztem chwilówek, co ma na celu dywersy�kację ryzyka i budowanie wartości Grupy  
(oczekiwane ustablizowanie struktury portfela pożyczkowego w kolejnych latach)
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Odnawialne pożyczki gotówkowe

udzielony kapitał (zł) liczba udzielonych pożyczek (szt.)
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Pożyczki ratalne

17 113

udzielony kapitał (zł) liczba udzielonych pożyczek (szt.)
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Proces biznesowy

marketing wniosek wery�kacja
wypłata 
pożyczki windykacja

> oddziały

> call center

> agenci i brokerzy

>  strony produktowe  
- ruch organiczny

> kampanie a�liacyjne

> Landing Pages

> polecenia

>  szybki i skuteczny proces 
aplikacji 

>  analiza dokumentów  
i informacji przez  
doradcę klienta

>  profesjonalne doradztwo 
w celu znalezienia  
najlepszej oferty dla 
klienta

>  wypełnienie wniosku  
o pożyczkę

>  wery�kacja wewnętrzna 
na podstawie systemu 
scoringowego oraz  
modułów antyfraud

>  wery�kacja  
w zewnętrznych bazach 
informacji gospodarczej

>  automatyczne  
generowanie umowy

>  wypłata pożyczki  
w 15 minut

>  wypłata (w zależności  
od kanału dystrybucji): 
- gotówką,                                             
- przelewem,                              
- na kartę płatniczą,  
-  czekiem giro na poczcie.

>  wysoko zautomatyzowany 
proces 

>  zróżnicowane procesy 
dostosowane do klienta: 
online i o�ine

>  ponadprzeciętne wyniki 
(wewnętrzny zespół  
windykacyjny)

>  Sprzedaż wierzytelności 
�rmie zewnętrznej po 
upływie 90 dni od  
terminu płatności
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Struktura organizacyjna

Liczba pracowników - 436Liczba pracowników - 436 Rada Nadzorcza 5

3Zarząd

Wsparcie centralne: Wsparcie operacyjne:Sprzedaż:

Dział prawny i audyt Dział projektówSieć oddziałów 9 5280

11 165

11 243

81

34

24

6

Dział �nansów i analiz Dział ITDział Sprzedaży Zewnętrznej

Dział zarządzania ryzykiem kredytowym Help deskCall center

Dział HRZespół online

Dział marketinguZespół trenerski

Dział administracji

Dział windykacji
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Kadra zarządzająca

Kazimierz Dziełak

Założyciel

Zarząd
Adam Kuszyk

Tomasz Kaźmierski

Łukasz Jędrzejczyk

Założyciel i większościowy akcjonariusz Spółki. Doświadczony i kreatywny manager. Studiował zarządzanie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Nieprzerwanie  
od 1999 roku z powodzeniem zarządza CAPITAL SERVICE S.A. Posiada 6-letnie doświadczenie w prowadzeniu placówki bankowej (partner zarządzający oddziału banku) oraz 
wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności na rynku usług �nansowych.

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, managerskich studiów podyplomowych w SGH w Warszawie, Certy�kowany Audytor Wewnętrzny (the Institite  
of Internal Auditors), biegły rewident. Od 2011 r. do połowy 2014 r. Dyrektor Finansowy i Wiceprezes Zarządu holdingu informatyczno - mediowego SMT S.A. (obecnie: iAlbatros, 
Intive). Wcześniej, m.in.: Dyrektor Finansowy Rolmex S.A. dominującego akcjonariusza Indykpol S.A. (jeden z największych producentów mięsa w Polsce), menedżer w Agora S.A. 
(jednego z największych holdingów mediowych w Polsce), Deloitte oraz BDO. Z  CAPITAL SERVICE S.A. związany od 2014 roku.

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie. Praktyk w zakresie budowania, rozliczania i motywowania zewnętrznych kanałów dystrybucji. Kreatywny i zorientowany na 
sukces manager, który swoją 15-letnią karierę rozwijał współpracując z największymi �rmami pośrednictwa �nansowego i ubezpieczeniowego w kraju. Będąc wcześniej managerem, 
a �nalnie Dyrektorem Departamentu Sprzedaży Deutsche Bank Polska odpowiadał za wyniki osiągane przez sieć agencyjną oraz pośrednie kanały dystrybucyjne Banku. Od ponad 
roku z sukcesami zarządza Departamentem Sprzedaży - dynamicznie reagując na potrzeby rynku i zmieniające się otoczenie biznesowe. Odpowiedzialny m.in. za strategię sprzedaży, 
efektywność wszystkich kanałów dystrybucji oraz rozwój biznesu w nowych obszarach.

Absolwent Instytutu Informatyki Akademii Podlaskiej w Siedlcach – rok 2006. W 2011 uzyskał tytuł doktora na Open University, Milton Keynes, Anglia. Był prelegentem wielu 
międzynarodowych konferencji z zakresu prywatności, UX, HCI oraz technologii mobilnych. Informatyk z ponad 10 letnim doświadczeniem w zakresie inżynierii oprogramowania oraz 
prowadzenia projektów. Swoje doświadczenie zdobywał pracując dla �rm z branży �nansowej, energetycznej oraz hotelarskiej. Z Capital Service S.A. związany od ponad 12 lat. Począt-
kowo odpowiedzialny za techniczne aspekty funkcjonowania Spółki, aktualnie kieruje Departamentem Rozwoju. Odpowiedzialny za produkty, procesy biznesowe oraz technologię. 
Pomysłodawca i współprowadzący programu Akademia Programowania Capital Service.
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Kanały dystrybucji: sieć oddziałowa

> 110 odziałów w całej Polsce

> miasta powyżej 30 tys. mieszkańców

>  30-40 kilometrów - promień działania oddziałów

>  50 m2 - średnia powierzchnia oddziału

>  2-3 osobowy zespół doradców
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Kanały dystrybucji: oddziały

Znakomite lokalizacje
>  oddziały położone w miejscach o wysokim 

natężeniu ruchu klientów

>  łatwo widoczne, na parterze, z bezpośrednim 
wejściem z ulicy

Atrakcyjne wnętrza
> jednolity wystrój oddziałów

>  komfortowe wnętrza zapewniające  
przyjazne środowisko dla klienta
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Kanały dystrybucji: call center

> ponad 40 doradców telefoniczych

>  selekcja zgłoszeń

> wery�kacja wniosków pożyczkowych

>  sprzedaż przez telefon

>  obsługa posprzedażowa
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Kanały dystrybucji: on line

> najszybciej rozwijający się kanał sprzedaży

>  szybki i łatwy proces wnioskowania o pożyczkę

> minimum formalności

>  współpraca z największymi sieciami a�liacyjnymi
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Kanały dystrybucji: agenci i brokerzy

W 2015 roku nastąpił dynamiczny rozwój współpracy z agentami.

W 2016 roku wdrożona została platforma API Agent+, dzięki czemu agenci 
mają możlwość pełnej obsługi klienta i sprzedaży produktów KredytOK.

Główne zalety platformy API Agent+:

> intuicyjna i nowoczesna platforma,

>  wstępna decyzja wydawana w ciągu 15 minut od wprowadzenia wniosku,

> proste warunki oferty.

Możliwości, jakie mają agenci dzięki API Agent+:

> wypełnienie wniosku o pożyczkę,

>  odbiór decyzji,

> automatyczne wygenerowanie dokumentów,

> możliwość potwierdzenia podpisania dokuementów przez klienta.

332 595

12 960

28 275

1

24

34

2013 2014 2015 2016

00
0'

w
 ty

s.
 P

LN

595

201

332

2013

1

udzielony kapitał (zł)

liczba udzielonych pożyczek (szt.)



21

Innowacyjne technologie

API

zautomatyzowany  
marketing

procesowanie 
wniosku

użyteczne  
systemy

proces 
sprzedażowy światowej klasy 

system BI

zintegrowana 
technologia  
komunikacyjna

wsparcie  
contact  
center

integracja  
z bankami

windykacja

zarządzanie  
ryzykiem  
kredytowym

zarządzanie  
dokumentami 
online

bezpieczeństwo, 
autoryzacja

marketing,  
zgłoszeniawindykacja

wnioski

chmura technologiczna

wydajne serwery

funkcjonalność
zdolności 

obliczeniowe niezawodność
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Wybrane dane finansowe

DANE FINANSOWE, W TYS. PLN 2014A 2015A 2016
Przychody ze sprzedaży produktów brutto  30 778  48 556  83 901
Zysk (strata) brutto  2 945  4 701  7 746
EBITDA  6 095  9 538  17 677
Zysk (strata) netto  2 275  8 449  5 378
Kapitał (fundusz) własny  7 744  16 258  21 636
Dług netto  4 728  25 440  45 113
Należności od klientów netto  10 672  22 935  45 893
Aktywa razem  16 216  57 720  77 020
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Źródło:
* dane skonsolidowane

WSKAŹNIKI FINANSOWE
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Struktura finansowania
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Kontakt

 

ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
Polska

www.capitalservice.pl
www.kredytok.pl
www.�nlo.pl

biurozarzadu@capitalservice.pl

+48 29 694 48 20 

+48 29 764 59 88
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Załącznik: Rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, w tys. zł 2014A 2015A 2016
Przychody ze sprzedaży produktów brutto 30 778 48 556 83 901 
Odpisy na należności oraz koszty 
sprzedanych należności

-3 611 -3 574 -18 463 

Przychody ze sprzedaży produktów 
netto

27 167 44 982 65 438 

Koszty operacyjne -22 323 -36 791 -51 364 
Koszty �nansowe -1 899 -3 490 -6 328 
Koszty razem -24 222 -40 281 -57 692 
Zysk (strata) brutto 2 945 4 701 7 746 
Podatek dochodowy bieżący i odroczony -670 3 748 -2 368 
Zysk (strata) netto 2 275 8 449 5 378 

EBITDA 6 095 9 538 17 677 

Źródło:
* dane skonsolidowane
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Załącznik: Bilans i przepływy pieniężne
BILANS, w tys. zł 2014A 2015A 2016

Aktywa trwałe 2 378 12 701 11 942
Należności od klientów netto 10 672 22 935 45 893
Pozostałe aktywa 927 8 308 12 564
Inwestycje krótkoterminowe 2 239 13 776 6 621
Aktywa razem 16 216 57 720 77 020

Kapitały 5 651 7 744 12 858
Zysk (strata) z lat ubiegłych -182 65 3 400
Zysk (strata) netto 2 275 8 449 5 378
Kapitał (fundusz) własny 7 744 16 258 21 636
Zobowiązania �nansowe 4 669 34 886 45 027
Pozostałe zobowiązania i rezerwy 3 803 6 576 10 357
Zobowiązania i rezerwy 8 472 41 462 55 384
Pasywa razem 16 216 57 720 77 020

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE, w tys. zł 2014A 2015A 2016

Zysk (strata) netto 2 275 8 449 5 378 
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 
Amortyzacja 1 251 1 347 2 724 
Zmiana stanu należności -1 274 -19 449 -25 366 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek  
i kredytów

527 1 860 2 412 

Pozostałe korekty 2 247 -5 061 -157 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 026 -12 854 -15 009 
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 
Wydatki -1 239 -2 370 -517 
Zbycie aktywów �nansowych 6 1 617 6 493 
Inne przepływy pieniężne z działalaności inwestycyjnej 11 419 733 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 222 -334 6 709 
Przepływy środków pieniężnych z działalności �nansowej 
Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązań �nansowych -389 26 161 7 396 
Inne przepływy pieniężne z działalaności �nansowej -1 942 -1 525 -6 257 
Przepływy pieniężne netto z działalności �nansowej -2 331 24 636 1 139 
Bilansowa zmiana środków pieniężnych 1 473 11 447 -7 162 

Źródło:
* dane skonsolidowane
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Załącznik: Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
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Załącznik: Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
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Załącznik: Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
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Załącznik: Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
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Załącznik: Raport biegłego rewidenta z wybranego portfela pożyczkowego i systemu kontroli wewnętrzenej
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