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1. Pismo Zarządu.  

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania 

finansowego przeliczone w EURO. 

Lp.  w zł w EURO 
IV kwartały 
narastająco 
01.01.2007 
31.12.2007 

IV kwartały 
narastająco 
01.01.2008 
31.12.2008 

IV kwartały 
narastająco 
01.01.2007 
31.12.2007 

IV kwartały 
narastająco 
01.01.2008 
31.12.2008 

1. Przychody ze sprzedaży 
ogółem 

4 224 434,97 8 025 973,75 
 

1 096 686,13 1 923 586,84 

2. Zysk (strata) na 
działalności operacyjnej 

169 990,86 252 342,53  
44130,55 

60 478,99 

3. Zysk (strata) brutto 168 700,35 70 293,40 43 795,52 16 847,23 
4. Zysk (strata) netto 128 028,35 55 778,37 33236,85 

 
13 368,41 

6. Aktywa trwałe 69 822,20 53 918,29 18 126,20 12 922,61 
7. Aktywa obrotowe 1 777 354,85 2 914 882,13 461 410,92 698 610,42 
8. Aktywa razem 1 847 177,05 2 982 510,36 479 537,14 714 818,90 
9. Należności 

krótkoterminowe 
1 046 143,11 513 022,02 271 584,40 

 
122 956,10 

10. Należności 
długoterminowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 

11. Inwestycje 
krótkoterminowe 

399 822,86 2 401 860,11 103 796,17 575 654,33 

12. Zobowiązania 
krótkoterminowe 

1 153 261,49 323 970,90 299 392,91 77 646,17 

13. Zobowiązania 
długoterminowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 

14. Kapitał własny 693 915,56 2 657 359,49 180 144,23 166 310,89 
636889,92 

15. Kapitał zakładowy 615 000,00 715 000,00 159 657,32 171 364,20 
 
Powyższe dane finansowe za lata 2007 i 2008 zostały przeliczone na EURO według 
średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2007 i 
31.12.2008 roku i wynoszącego: 
 

31.12.2007 3,8520 PLN za 1 EUR 
31.12.2008 4,1724 PLN za 1 EUR 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

3. Roczne sprawozdanie finansowe Marketeo.com S.A. za rok obrotowy 2008.  

 
Bydgoszcz, 27.02.2009 

 

 

 

 

Sprawozdanie Finansowe 
Za okres: od 04 marca do 31 grudnia 2008 

 

 

 

 

Nazwa spółki Marketeo.com Spółka Akcyjna 

Siedziba: 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8 

 

 



 

 

A. Bilans na dzień 31.12.2008r. wraz z danymi porównywalnymi 

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2008 

  AKTYWA BO BZ     PASYWA BO BZ 
1 2 4 3   1 2 4 3 

A. Aktywa trwałe 69 822,20 67 628,23   A. Kapitał (fundusz) własny 693 915,56 2 657 359,49 
I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00   I. Kapitał podstawowy 50 000,00 715 000,00 

1 Koszty zakończonych prac 
rozwojowych       II. Należne wpłaty na kapitał 

podstawowy (wielkość ujemna)     

2 Wartość firmy       III. Udziały (akcje) własne (wielkość 
ujemna)     

3 Inne wartości niematerialne i 
prawne   0,00   IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 549 376,95 1 978 915,56 

4 Zaliczki na wartości niematerialne i 
prawne       V. Kapitał z aktualizacji wyceny      

II. Rzeczowe aktywa trwałe 69 822,20 53 918,29   VI. Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe     

1 Środki trwałe 69 822,20 53 918,29   VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 2 204,17   
  a) grunty       VIII. Zysk (strata) netto 92 334,44 -36 556,07 

  b) budynki, lokale i obiekty 
inżynierii lądowej i wodnej       IX. 

Odpisy z zysku netto w ciągu 
roku obrotowego (wielkość 
ujemna) 

    

  c) urządzenia techniczne i 
maszyny 6 029,09 4 476,60   B. Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania 1 153 261,49 325 150,87 

  d) środki transportu 58 130,06 44 424,00   I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 1 179,97 

  e) inne środki trwałe 5 663,05 5 017,69   1 Rezerwa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego   1 179,97 

2 Środki trwałe w budowie       2 Rezerwa na świadczenia 
emerytalne i podobne 0,00 0,00 

3 Zaliczki na środki trwałe w 
budowie            - długoterminowa     

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00        - krótkoterminowa     



 

 

1 Od jednostek powiązanych       3 Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 
2 Od pozostałych jednostek             - długoterminowe     

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00        - krótkoterminowa     
1 Nieruchomości       II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 
2 Wartości niematerialne i prawne       1 Wobec jednostek powiązanych     
3 Długoterminowe aktywa finansowe       2 Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 
4 Inne inwestycje długoterminowe         a) kredyty i pożyczki     

V Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 0,00 13 709,94     b) z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych     

1 Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego   13 709,94     c) inne zobowiązania finansowe     

2 Inne rozliczenia międzyokresowe         d) inne     
B. Aktywa obrotowe 1 777 354,85 2 914 882,13   III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 153 261,49 323 970,90 
I. Zapasy 331 165,94 0,00   1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

1 Materiały         a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności 0,00 0,00 

2 Półprodukty i produkty w toku            - do 12 miesięcy     
3 Produkty gotowe            - powyżej 12 miesięcy     
4 Towary 331 165,94       b) inne   0,00 
5 Zaliczki na dostawy       2 Wobec pozostałych jednostek 1 153 261,49 323 970,90 

II. Należności krótkoterminowe 1 046 143,11 513 022,02     a) kredyty i pożyczki     

1 Należności od jednostek 
powiązanych 0,00 0,00     b) z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych     

  a) z tytułu dostaw i usług, o 
okresie spłaty 0,00 0,00     c) inne zobowiązania finansowe     

      - do 12 miesięcy         d) z tytułu dostaw i usług 897 833,80 270 863,18 
      - powyżej 12 miesięcy             - do 12 miesięcy 897 833,80 270 863,18 
  b) inne            - powyżej 12 miesięcy     

2 Należności od pozostałych 
jednostek 1 046 143,11 513 022,02     e) zaliczki otrzymane na dostawy     

  a) z tytułu dostaw i usług, o 
okresie spłaty 1 043 124,26 440 960,59     f) zobowiązania wekslowe     



 

 

     - do 12 miesięcy 1 043 124,26 440 960,59     g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i 
innych świadczeń 235 414,78 40 185,64 

     - powyżej 12 miesięcy         h) z tytułu wynagrodzeń 3 488,94 12 548,43 
  b) z tytułów budżetowych 3 018,85 63 719,67     i) inne 16 523,97 373,65 
  c) inne   8 341,76   3 Fundusze specjalne     

  d) dochodzone na drodze sądowej       IV. Rozliczenia międzyokresowe i 
przychody przyszłych okresów 0,00 0,00 

III. Inwestycje krótkoterminowe 399 822,86 2 401 860,11   1 Ujemna wartość firmy     

1 Krótkoterminowe aktywa 
finansowe 399 822,86 2 401 860,11   2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00   3 Przychody przyszłych okresów   0,00 
     - udziały lub akcje   0,00           
     - inne papiery wartościowe         RAZEM  PASYWA 1 847 177,05 2 982 510,36 
     - udzielone pożyczki     

     - inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe     

  b) w pozostałych jednostkach 25 000,00 0,00 
     - udziały lub akcje 25 000,00   
     - inne papiery wartościowe     
     - udzielone pożyczki     

     - inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe     

  c) środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 374 822,86 2 401 860,11 

     - środki pieniężne w kasie i na 
rachunkach 374 822,86 2 401 860,11 

     - inne środki pieniężne     
     - inne aktywa pieniężne     

2 Inne inwestycje krótkoterminowe     

IV. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 222,94   

  RAZEM  AKTYWA 1 847 177,05 2 982 510,36 



 

 

B. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres od 4 marca do 31 grudnia 2008r. wraz z danymi 

porównywalnymi. 
 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
WERSJA PORÓWNAWCZA 

NA DZIEŃ 31.12.2008 

Lp Wyszczególnienie Rok poprzedni 2007 Rok bieżący 
2008(01.01-03.03) 

Rok bieżący 2008(04.03-
31.12) rok 2008 

A Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 4 224 434,97 1 515 045,24 6 510 928,51 8 025 973,75 
  od jednostek powiązanych       0,00 
I Przychody ze sprzedaży produktów  1 738 280,76 227 852,62 1 337 829,93 1 565 682,55 

II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość 
dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)       

0,00 
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby       0,00 
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 486 154,21 1 287 192,62 5 173 098,58 6 460 291,20 
B Koszty działalności operacyjnej 4 068 047,20 1 504 974,88 6 867 247,04 8 372 221,92 
I Amortyzacja 218 799,52 28 720,10 18 149,91 46 870,01 
II Zużycie materiałów i energii 82 562,23 11 803,96 32 288,37 44 092,33 
III Usługi obce 195 532,47 47 961,49 348 903,80 396 865,29 
IV Podatki i opłaty 17 424,82 4 403,34 2 966,94 7 370,28 
V Wynagrodzenia 858 539,32 168 870,05 705 742,40 874 612,45 
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 120 092,49 18 391,92 78 745,81 97 137,73 
VII Pozostałe koszty rodzajowe 418 914,84 52 722,57 609 048,42 661 770,99 
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 156 181,51 1 172 101,45 5 071 401,39 6 243 502,84 
C Zysk / strata ze sprzedaży ( A - B ) 156 387,77 10 070,36 -356 318,53 -346 248,17 
D Pozostałe przychody operacyjne 22 158,72 123 101,24 4 006,10 127 107,34 
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 5 327,00 115 879,54   115 879,54 
II Dotacje       0,00 
III Inne przychody operacyjne 16 831,72 7 221,70 4 006,10 11 227,80 



 

 

E Pozostałe koszty operacyjne 8 555,63 10 386,20 22 815,50 33 201,70 
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych       0,00 
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych       0,00 
III Inne koszty operacyjne 8 555,63 10 386,20 22 815,50 33 201,70 

F Zysk / strata z działalności operacyjnej ( C + D - E ) 169 990,86 122 785,40 -375 127,93 
-252 342,53 

G Przychody finansowe 7 027,94 1 558,76 363 844,58 365 403,34 
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym     13 484,46 13 484,46 
   - od jednostek powiązanych     13 484,46 13 484,46 
II Odsetki, w tym 1 844,91 1 558,76 89 490,36 91 049,12 
   - od jednostek powiązanych       0,00 
III Zysk ze zbycia inwestycji     250 000,00 250 000,00 
IV Aktualizacja wartości inwestycji       0,00 
V Inne 5 183,03 0,00 10 869,76 10 869,76 
H Koszty finansowe 8 318,45 7 552,72 35 214,69 42 767,41 
I Odsetki, w tym       0,00 
   - od jednostek powiązanych       0,00 
II Strata ze zbycia inwestycji       0,00 
III Aktualizacja wartości inwestycji       0,00 
IV Inne 8 318,45 7 552,72 35 214,69 42 767,41 
I Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H) 168 700,35 116 791,44 -46 498,04 70 293,40 
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) 0,00 0,00 0,00 0,00 
I Zyski nadzwyczajne       0,00 
II Straty nadzwyczajne       0,00 
K Zysk / strata brutto ( I+/-J ) 168 700,35 116 791,44 -46 498,04 70 293,40 
L Podatek dochodowy 40 672,00 24 457,00 -9 941,97 14 515,03 

M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku 
(zwiększenie straty)       

0,00 
N Zysk / strata netto (K- L-M ) 128 028,35 92 334,44 -36 556,07 55 778,37 



C. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. 
Treść 04.03.-31.12.2008 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -357 109,99 
  I. Zysk (strata) netto -36556,07 
  II. Korekty razem -320 553,92 
    1. Amortyzacja 18 149,91 
    2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych   
    3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -95 545,89 
    4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -263 487,46 
    5. Zmiana stanu rezerw -1 179,97 
    6. Zmiana stanów zapasów 331 165,94 
    7. Zmiana stanów należności 533 121,09 
    8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 
kredytów -829 290,54 
    9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -13 487,00 
    10. Inne korekty   
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -357 109,99 
B. Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 288 484,46 
  I. Wpływy 288 484,46 
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych   
    2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne 275 000,00 
    3. Z aktywów finansowych, w tym: 13 484,46 
      a) w jednostkach powiązanych   
      b) w pozostałych jednostkach 13 484,46 
        - zbycie aktywów finansowych   
        - dywidendy i udziały w zyskach 13 484,46 
        - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
        - odsetki   
        - inne wpływy z aktywów finansowych   
    4. Inne wpływy inwestycyjne   
  II. Wydatki 0,00 
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych   
    2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   
    3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 
      a) w jednostkach powiązanych   
      b) w pozostałych jednostkach 0,00 
        - nabycie aktywów finansowych   
        - udzielone pożyczki długoterminowe   
    4. Inne wydatki inwestycyjne   
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 288 484,46 
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 2 095 662,78 
  I. Wpływy 2 095 700,73 
    1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2 000 000,00 
    2. Kredyty i pożyczki 0,00 
    3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 
    4. Inne wpływy finansowe 95 700,73 
  II. Wydatki 37,95 
    1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 
    2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 



 

    3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 
    4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 
    5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 
    6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 
    7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 
    8. Odsetki 37,95 
    9. Inne wydatki finansowe   
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 2 095 662,78 
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III) 2 027 037,25 
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym   
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   
F. Środki pieniężne na początek okresu 374 822,86 
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym 2 401 860,11 
    - o ograniczonej możliwości dysponowania   
 
D. Zestawienie zmian w kapitale własnym. 
  

Zestawienie zmian w kapitale własnym 

  
  

  
04.03.08-
31.12.08 

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 693 915,56 
  - korekty błędów podstawowych 0,00 
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach 693 915,56 
1. Kapitał podstawowy na początek okresu 615 000,00 
1.1. Zmiany kapitału podstawowego 100 000,00 
  a) zwiększenie (z tytułu) 100 000,00 
  - wydania udziałów (emisji akcji) 100 000,00 
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 
  - umorzenia udziałów (akcji)   
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu 715 000,00 
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek 

okresu 0,00 
3.  Udziały (akcje) własne na początek okresu   
4. Kapitał zapasowy na początek okresu   
4.1. Zmiany kapitału zapasowego  0,00 
  a) zwiększenie (z tytułu) 1 978 915,56 
  - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 1 900 000,00 
  - z podziału zysku (ustawowo)   
  - z podziału zysku (ponad wymaganą minimalną 

wartość) 78 915,56 
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 



 

  - pokrycia straty   
4.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 1 978 915,56 
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu   
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0,00 
5.2.  Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu   
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych  0,00 
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0,00 
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu    
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu   
  - korekty błędów podstawowych   
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 
  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 
  - podziału zysku z lat ubiegłych   
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu   
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu   
  - korekty błędów podstawowych   
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 
7.7. Zysk (strata) netto z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 
8. Wynik netto -36 556,07 
  a) zysk netto   
  b) strata netto  -36 556,07 
  c) odpisy z zysku   
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 2 657 359,49 
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego 

podziału zysku (pokrycia straty) 0,00 

 

 

 

 



 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego  
MARKETEO.COM S.A z siedzibą w Bydgoszczy zarejestrowana w KRS: 0000300709 w 

Bydgoszczy Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest: pośrednictwo w 

sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet).   

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym 

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 04.03.2008 do 31.12.2008 

2. Założenie kontynuacji działalności 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej przez Marketeo.com S.A w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie 

istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. 

3. Przyjęte zasady rachunkowości w Marketeo.com S.A. 

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku 
zysków i strat 

W roku obrotowym 2008 stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów 

wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Marketeo.com S.A 

sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. 

Środki trwałe  

Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia  po pomniejszeniu o odpisy 

amortyzacyjne. Środki trwałe umarzane były proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z 

zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były 

dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe.  Środki trwałe w cenie 

nabycia od 1.500,00 zł do wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach 

podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych 

(tzw. środki trwałe niskocenne) były umarzane jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do 

użytkowania. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i 

cenie nabycia nie przekraczającej 1.500,00 zł były zaliczane do kosztów zużycia materiałów. 

Wartości niematerialne i prawne 
Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia i umarzane pro-

porcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. 



 

Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy 

podatkowe. Wartości niematerialne i prawne w cenie nie przekraczającej kwoty określonej w 

przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do 

wartości niematerialnych i prawnych odpisywane były jednorazowo w miesiącu 

następującym po miesiącu ich przyjęcia do użytkowania. 

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według - nie dotyczy 

Wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji ewidencjonuje się i wycenia 

według - nie dotyczy 

Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczane do aktywów trwałych wycenia się 

– nie dotyczy 

Udziały w jednostkach podporządkowanych nie zaliczane do aktywów trwałych wycenia 

– nie dotyczy 

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe 

Udziały i akcje zostały wycenione według – nie dotyczy 

Nie udzielono pożyczek długoterminowych.  

Należności  
Należności wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty. Nierozliczone na dzień 

bilansowy należności w walutach obcych wyceniono według kursu –nie dotyczy 

Należności sporne, wątpliwe bądź znacznie przeterminowane obejmowano odpisami 

aktualizującymi ich wartość. Odpisy aktualizujące w bilansie pomniejszyły te należności. 

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku 

wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży 

netto na dzień bilansowy. 

Rozchód materiałów z magazynu wycenia się metodą – nie dotyczy 

Rozchód towarów z magazynu prowadzi się według cen rzeczywistych wycenia się metodą: 

„pierwsze weszło, pierwsze wyszło”, 

Przyjęcie produktów gotowych z produkcji do magazynu następuje według – nie dotyczy 

Rozchód produktów gotowych z magazynu wycenia się metodą – nie dotyczy 

Zapasy produkcji nie zakończonej na dzień bilansowy wycenia się według – nie dotyczy 

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według – nie występują 



Dodatkowe informacje 
i objaśnienia do sprawozdania finansowego 

1.Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto 

Lp. Określenie grupy składników 
majątku trwałego 

Stan na 
początek 

04.03.2008 

Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na 
31.12.2008   

z zakupu 
bezpo-

średniego 

rozliczenie 
środków 
trwałych 

w budowie 

z leasingu 
finansowego 

z tytułu 
aktualizacji 

wyceny 

nieodpłatne 
przekazania sprzedaż likwidacja 

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 294 934,50        294 934,50 

a) koszty zakończonych prac rozwojowych          

b) wartość firmy          

c) inne wartości niematerialne i prawne 294 934,50        294 934,50 

d) zaliczki na wartości niematerialne i 
prawne 

         

2. Środki trwałe, w tym: 88 002,03 2 246,00       90248,03 

a) grunty (w tym prawo wieczystego 
użytkowania gruntu) 

         

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

         

c) urządzenia techniczne i maszyny 13462,03 2 246,00       15 708,03 

d) środki transportu 66 720,00        66 720,00 

e) inne środki trwałe 7 820,00        7 820,00 

3. Środki trwałe w budowie          

4. Zaliczki na środki trwałe w budowie          

5. Nieruchomości niewyceniane według 
cen rynkowych lub w wartości godziwej 

         



 

Umorzenie 

Lp. Określenie grupy składników 
majątku trwałego 

Stan na  
początek 

03.03.2008 

Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na 
31.12.2008 

Wartość 
netto 

ogółem 
 amortyzacja 

z aktualizacji 
wyceny 

przekazane 
nieodpłatne 

sprzedaż 
(koszty) likwidacja 

planowa poza-
planowa 

1. Wartości niematerialne i prawne 294 934,50       294 934,50 0,00  

a) koszty zakończonych prac 
rozwojowych 

          

b) wartość firmy           

c) inne wartości niematerialne 
i prawne 

294 934,50       294 934,50 0,00  

d) zaliczki na wartości niematerialne 
i prawne 

          

2. Środki trwałe 18 179,83 18 149,91      36 329,74 53 918.29  

a) grunty (w tym prawo wieczystego 
użytkowania gruntu) 

          

b) budynki, lokale i obiekty 
inżynierii lądowej i wodnej 

          

c) urządzenia techniczne i maszyny  7 432,94 3 798,49      11 231,43 4 476,60   

d) środki transportu 8589,94 13706,06      22 296,00 44 424,00  

e) inne środki trwałe 2156,95 645,36      2 802,31 5 017,69  

 
 
 
 



 

2. Zmiana wartości inwestycji długoterminowych – nie występują 

Lp. Określenie grupy składników inwestycji 
długoterminowych 

Stan na 
początek 

roku 
obrotowego 

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 
koniec roku 
obrotowego zakup aktualizacja 

wyceny 
przeklasyfiko-

wanie sprzedaż aktualizacja 
wyceny 

przeklasyfiko-
wanie 

1. Nieruchomości         

2. Wartości niematerialne i prawne         

3. Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:         

a) w jednostkach powiązanych, w tym:         

 – udziały lub akcje         

 – inne papiery wartościowe         

 – udzielone pożyczki         

 – inne długoterminowe aktywa finansowe         

b) w pozostałych jednostkach, w tym:         

 – udziały lub akcje         

 – inne papiery wartościowe         

 – udzielone pożyczki         

 – inne długoterminowe aktywa finansowe         

4. Inne inwestycje długoterminowe         

5. Razem         



 

3. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście według stanu na dzień – nie występują 

4. Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, 
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z 
tytułu umów leasingu – nie występują 

 

Lp. Rodzaj umowy Nazwa środka trwałego Wartość środka 
trwałego w zł 

 Nie występują   

    

    

    

Razem  

 5. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 

Na dzień bilansowy jednostka Marketeo.com S.A nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa 
ani wobec jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków 
i budowli. 

 6. Struktura własności kapitału podstawowego  

Kapitał akcyjny jednostki na 31.12.2008 wynosi 715.000,00 i tworzy go 7.150.000  akcji o 
wartości nominalnej 0,10 zł każda.  
 

Rodzaj kapitału 
Stan na 

początek okresu 
04.03.2008 

Zwiększenie Zmniejszenie 
Stan na 

koniec okresu 
2008 

 1. Kapitał podstawowy 615.000 100.000  715.000,00 

 2. Kapitał zapasowy 78915,56   78.915,56 

 3. Kapitał z różnicy wartości 
nominalnej emisji 

 1.900 000,00  1.900 000,00 

 4. Pozostałe kapitały rezerwowe     

 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych     

 6. Strata  netto    -36.556,07 

 



 

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok 
obrotowy: 

Pokrycie straty z przyszłych zysków. 

8. Dane o stanie rezerw – zmiany w ciągu roku obrotowego w zł 
 

Rodzaj rezerwy 

Stan na 
początek 
okresu 

04.03.2008 

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie 

Stan na 
koniec 
okresu 
2008 

 1. Rezerwa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

0    1 179,97 

 2. Rezerwy na świadczenia 
emerytalne i podobne, w tym: 

0    0 

 długoterminowa 0    0 

 krótkoterminowa 0    0 

 3. Pozostałe rezerwy, w tym: 0     

 a) rezerwy na straty z tytułu 
operacji gospodarczych w toku 

0    0 

 długoterminowa 0    0 

 krótkoterminowa 0    0 

 b) rezerwy na zobowiązania 0    0 

 długoterminowa 0    0 

 krótkoterminowa 0    0 

Razem rezerwy wykazane w pasywach 
bilansu 

0    1 179,97 

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności i udzielonych 
pożyczek 

 

Rodzaj rezerwy 

Stan na 
początek 
okresu 

03.04.2008 

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie 
Stan na 
koniec 

okresu 2008 

 1. Odpisy aktualizujące 
wartość należności 

2.852,32 12.872,30 900,32  14.824,30 

 2. Odpisy aktualizujące 
wartość pożyczek 

    Nie 
występują 

Razem     14.824,30 

 
 



 

10. Podział zobowiązań długoterminowych według okresu spłaty-nie 
występują 

 

Wyszczególnienie 
Okres spłaty 

do 1 roku od 1 do 3 lat od 3 do 5 lat powyżej 5 lat Razem 

 1. Zobowiązania 
długoterminowe wobec 
jednostek powiązanych 

     

 2. Zobowiązania 
długoterminowe wobec 
pozostałych jednostek 

     

 a) kredyty i pożyczki      

 b) z tytułu emisji 
dłużnych papierów 
wartościowych 

     

 c) inne zobowiązania 
finansowe 

     

 d) inne      

Razem zobowiązania 
długoterminowe 

     

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń 
międzyokresowych w zł - nie występują 

 

Tytuł Stan na początek okresu 
................ 

Stan na koniec okresu 
................ 

 1. Długoterminowe czynne rozliczenia 
międzyokresowe: 

 Nie występują 

 a) długoterminowe aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

  

 b) długoterminowe inne rozliczenia 
międzyokresowe, w tym: 

  

   

   

   

Razem długoterminowe czynne rozliczenia 
międzyokresowe 

 Nie występują 

 2. Krótkoterminowe czynne rozliczenia 
międzyokresowe: 

 Nie występują 

 a) koszty czynszów   

 b) koszty ubezpieczeń   

 c) inne koszty   

   



 

Razem krótkoterminowe czynne rozliczenia 
międzyokresowe 

 Nie występują 

 3. Krótkoterminowe bierne rozliczenia 
międzyokresowe: 

 Nie występują 

   

   

Razem krótkoterminowe bierne rozliczenia 
międzyokresowe 

 Nie występują 

12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki w zł 
 

Rodzaj 
zobowiązania Wierzyciel Hipoteka na 

nieruchomości 
Zastaw na 

ruchomościach Pozostałe 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

     

13. Zobowiązania warunkowe 
 
Lp. Zobowiązania warunkowe Kwota w zł 

1. Poręczenia wekslowe Nie występują 

2. Inne poręczenia Nie występują 

3. Gwarancje Nie występują 

4. Inne ................................................................................................... Nie występują 

5. Razem Nie występują 

14. Struktura przychodów ze sprzedaży z podziałem na rodzaje działalności 
oraz struktura terytorialna 

 

Wyszczególnienie 
Przychody 

ze sprzedaży 
krajowej 

Przychody 
ze sprzedaży 
eksportowej 

Razem przychody 
ze sprzedaży Struktura w % 

Materiały 0    

Towary 5.173.098,58  5.173.098,58 79,45 

Produkty 0    

Usługi 1.334.329.93 3.500,00 1.337.829,93 20,55 

Ogółem 6.507.428,51 3.500,00 6.510.928,51 100 

Struktura w % 100%   100 

15. Wysokość i przyczyny odpisów aktualizujących wartość środków trwałych 

W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonała odpisów wartości środków trwałych.  

16. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 



 

W okresie sprawozdawczym wartość dokonanych odpisów aktualizujących zapasy wyniosła 

- nie dotyczy 

17. Informacje o przychodach kosztach i wynikach działalności 
zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku 
następnym  

- nie ma takich informacji 

18. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania 
podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto 

 
Wyszczególnienie Kwota w zł 

Przychody zgodnie z rachunkiem zysków i strat 6.878.779,19 

Przychody nie podlegające opodatkowaniu 19.694,82 

Przychody doliczone do podstawy opodatkowania nieujęte w ewidencji księgowej  

Przychody zgodnie z ustawą o podatku dochodowym 6.859.084,37 

Koszty zgodnie z rachunkiem zysków i strat 6.925.277,23 

Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu 94.828,37 

Koszty zaliczone jako koszty uzyskania przychodów nieujęte w ewidencji księgowej 15.015,87 

Koszty zgodnie z ustawą 6.845.464,73 

Dochód / Strata podatkowa 13.619,64 

Odliczenia od dochodu  

Dochód po odliczeniach 13.619,64 

Podatek 2.588,00 

Korekty podatku za poprzednie okresy sprawozdawcze  

Podatek po uwzględnieniu korekt  

 20. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na 
własne potrzeby 

W okresie sprawozdawczym koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków 
trwałych na własne potrzeby- nie występował. 

21. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie 
finansowe aktywa trwałe 

 

Wyszczególnienie nakładów Nakłady poniesione 
w  roku obrotowym 

Nakłady planowane 
w następnym roku obrotowym 

Nakłady na wartości niematerialne i prawne Nie występowały Nie występowały 

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe Nie występowały Nie występowały 



 

Nakłady na ochronę środowiska Nie występowały Nie występowały 

Ogółem   

22. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych 
 

ZYSKI NADZWYCZAJNE  STRATY NADZWYCZAJNE 

Tytuł Wartość w zł  Tytuł Wartość w zł 

1. Losowe Nie występowały  1. Losowe Nie występowały 

2. Pozostałe Nie występowały  2. Pozostałe Nie występowały 

Razem Nie występowały  Razem Nie występowały 

23. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych 

W roku obrachunkowym podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych 
wyniósł: nie występował. 

24. Przeciętne zatrudnienie w jednostce z podziałem na grupy zatrudnionych 

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2008 wynosiło 16 osób, w tym: 
 

Grupa zawodowa Liczba zatrudnionych 

Administracja  2 

Dział marketingu 8 

Dział IT 6 

Ogółem 16 

25. Wynagrodzenie (łącznie z wynagrodzeniem z zysku) członków  zarządu i 
rady nadzorczej  

W 2008 roku członkom zarządu oraz radzie nadzorczej wypłacono wynagrodzenia w 
wysokości: 

Zarząd   200.700,00 zł 
Rada Nadzorcza  0. zł 

26. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom 
wchodzącym w skład zarządu i rady nadzorczej 

 
 Zarząd Rada Nadzorcza 

Pożyczka  ......................................   

Oprocentowanie   

Termin spłaty   



 

Pożyczka  .....................................   

Oprocentowanie   

Termin spłaty   

Świadczenie .................................   

Oprocentowanie   

Termin spłaty   

Ogółem świadczenia Nie udzielono pożyczek Nie udzielono pożyczek 

27. Informacja o znaczących zdarzeniach z lat ubiegłych ujętych w 
sprawozdaniu finansowym za 2008 rok 

Nie dotyczy 

28. Zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu 
finansowym 

Po dacie bilansu do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca istotne 
zdarzenia mające wpływ na sytuację materialną i finansową jednostki. 

29. Zmiany zasad rachunkowości – metod wyceny i zasad sporządzenia 
sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację 
majątkową, finansową i wynik finansowy 

Jednostka nie dokonała  zmian zasad rachunkowości w stosunku do poprzedniego roku 
obrotowego, które miałyby wpływ na wynik finansowy za okres sprawozdawczy 2008.  

30. Wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji 
 
Lp. Wyszczególnienie Opis 

1. Nazwa, zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia Nie dotyczy 

2. Procentowy udział Nie dotyczy 

3. Część wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

Nie dotyczy 

4. Część zobowiązań wspólnie zaciąganych Nie dotyczy 

5. Przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia i koszty z nimi 
związane 

Nie dotyczy 

6. Zobowiązania warunkowe i inwestycyjne dotyczące wspólnego 
przedsięwzięcia 

Nie dotyczy 

 
 
 
 
 



 

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Marketeo.com S.A. za rok 2008 z dnia 

17 marca 2009r. 

I. Ogólny zarys działalności Spółki Marketeo.com S.A. 

Marketeo.com S.A. zajmuje się przede wszystkim sprzedażą powierzchni reklamowych na 

branżowych  portalach internetowych skupionych wokół platformy www.marketeo.com. 

Model biznesu opiera się na umożliwieniu podmiotom gospodarczym dotarcia do ofert innych 

podmiotów działających w najpopularniejszych gałęziach gospodarczych. Emitent 

wykorzystuje popularność platformy biznesowej www.marketeo.com do sprzedaży na jej 

powierzchni reklamy internetowej. Obecnie w skład platformy wchodzi 31 działów, które 

dotyczą odpowiednich branż gospodarki tj. przemysł chemiczny, opakowaniowy, budowlany, 

włókienniczy, motoryzacyjny, drzewny, energetyczny, spożywczy, rolniczy, transportowy i 

logistyczny, wyposażenia domów, meblowy, ekologiczny i ochrony środowiska, biznesowy, 

przemysłu zabawkarskiego, poligraficzny, zdrowia i urody, sztuki, turystyczny i naukowy. 

Emitent wykorzystuje fakt, iż część portali branżowych wchodzących w skład platformy 

MARKETEO.COM S.A. to wiodące portale w Polsce. Ich pozycja rynkowa budowana jest od 

1999 roku, czyli od chwili powstania firmy. W sumie Emitent posiada zarejestrowanych 

ponad 50 domen internetowych w 6 krajach – Rosji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, 

Włoszech oraz w Polsce. 

Emitent jest liderem na polskim rynku spółek internetowych prowadzących portale branżowe 

połączone z platformami handlowymi. Na rynku światowym podobne przedsięwzięcie 

prowadzone jest przez chiński portal Alibaba, który jest właścicielem bardzo dużej 

internetowej platformy handlowej www.Alibaba.com, mającej 15 milionów zarejestrowanych 

użytkowników oraz generującej 4 mld USD rocznego obrotu. Korzystają z niej głównie małe 

i średnie firmy z całego świata, chcące nawiązać kontakty handlowe z azjatyckimi 

przedsiębiorstwami. 

 

 

 

 



 

II. Perspektywy rozwoju działalności: 

Rozwój działalności Marketeo.com. zmierzać będzie w dwóch kierunkach: 

1) sprzedaż powierzchni reklamowych na platformie handlowej www.marketeo.com oraz 

współpracujących z nią portali branżowych, 

2) powiększanie sprzedaży narzędzi i elektronarzędzi w sklepie internetowym Narzedzia.pl. 

W ocenie Zarządu zarówno sprzedaż powierzchni reklamowej na platformie 

www.marketeo.com jak i prowadzenie sprzedaży E-commerce mają przed sobą duże 

perspektywy rozwoju. Zakończone prace nad platformą handlową www.marketeo.com już 

wykazują szersze zainteresowanie jej klientów. Wzrost popularności platformy przełożył się 

zwiększenie ilości zamieszczanych tam ogłoszeń co przekłada się na większe wpływy z opłat 

uiszczanych przez aktywnych użytkowników. Zarząd wiąże duże nadzieję ze sprzedażą E-

commerce w sklepie internetowym Narzedzia.pl. Szerszy dostęp do Internetu i popularyzacja 

zakupów dokonywanych w sieci przekłada się na stale rosnącą sprzedaż produktów za 

pomocą sklepu internetowego. W br. Zarząd przewiduje dwukrotny wzrost sprzedaży E-

commerce za pośrednictwem swojego sklepu internetowego przy zachowaniu wysokiej 

zeszłorocznej marży.  

III. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent 

jest na nie narażony. 

Sytuacja finansowa Marketeo.com SA zależy zarówno od sytuacji makroekonomicznej 

Polski, jak i Europy. Bezpośredni wpływ na wyniki finansowe Spółki będą miały: dynamika 

wzrostu PKB, inflacja, polityka monetarna państwa, poziom inwestycji gospodarstw 

domowych i przedsiębiorstw. 

Ryzyko związane z otoczeniem prawnym 

Uregulowania prawne nie są w Polsce stabilne i ulegają częstym zmianom. Przepisy prawne 

dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, które w ostatnich latach ulegają częstym 

zmianom, to przede wszystkim: prawo podatkowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, 

prawo handlowe oraz uregulowania dotyczące podmiotów gospodarczych działających na 

rynku telekomunikacyjnym. Każdorazowa zmiana przepisów może przyczynić się do 

podniesienia poziomu kosztów działalności Marketeo.com S.A. oraz wpłynąć na jego wyniki 

finansowe. Taki stan rzeczy nie sprzyja prawidłowej ocenie przyszłych zdarzeń i opracowaniu 



 

strategii na dłuższy okres. 

 

Ryzyko związane z otoczeniem działalności Spółki 

W celu zwiększenia popularności i atrakcyjności platformy handlowej oraz portali 

branżowych Marketeo.com S.A. wprowadza nowe, coraz bardziej zaawansowane 

technologicznie serwisy i usługi. Taki rozwój pociąga za sobą konieczność ponoszenia 

wysokich nakładów, bez gwarancji, iż w przyszłości usługi Emitenta spotkają się z 

zainteresowaniem podmiotów korzystających z platformy handlowej. 

Istnieje zagrożenie, iż Emitent będzie w przyszłości wystawiony na walkę i konkurencję z 

podmiotami o znacznym zapleczu kapitałowym, które działają obecnie w skali globalnej, a 

zdecydują się podjąć działalność na rynku polskim. Wejście na rynek kolejnych podmiotów 

oraz konkurencji zagranicznej może oznaczać utratę części rynku przez Marketeo.com S.A., 

co może mieć negatywny wpływ na działalność Spółki i jego sytuację finansową. 

Ryzyko związane z barierami rozwoju sieci Internet w Polsce 

Działalność MARKETEO.COM S.A. jest w dużym stopniu uzależniona od rozwoju Internetu 

w Polsce i jego dostępności. Należy mieć na uwadze, że rozwój ten napotyka na bariery. 

Można tu wskazać m.in. niedostatecznie rozwiniętą, choć stale rozwijaną infrastrukturę 

telekomunikacyjną, wciąż wysokie koszty dostępu dla użytkowników Internetu, koszt zakupu 

komputera czy też stosunkowo niski stopień edukacji informatycznej społeczeństwa oraz brak 

świadomości, jakie korzyści daje Internet. Obawa związana z korzystaniem z urządzeń 

informatycznych jest zauważalna zwłaszcza wśród ludzi starszych, którzy wcześniej nie mieli 

styczności z komputerami. Z tym także wiąże się brak świadomości, co do możliwości, jakie 

daje użytkownikom Internet - przez wielu wciąż jest utożsamiany jedynie z czymś w rodzaju 

elektronicznej gazety. Bariery te powoli będą znikały, po części ze względu na wzrost 

konkurencji wśród podmiotów oferujących usługi telekomunikacyjne, co według opinii 

Marketeo.com S.A. wpłynie na zwiększenie dostępności Internetu, jak też na spadek kosztów 

jego użytkowania. Bariery edukacyjne będą natomiast zanikały, ze względu na informatyzację 

społeczeństwa i codzienne obcowanie z komputerami. Program nauczania na wszystkich 

szczeblach edukacji przygotowuje do korzystania z komputerów oraz zasobów Internetu. 

Należy jednak mieć na uwadze, że czynniki przytoczone powyżej jeszcze przez pewien czas, 



 

zwłaszcza w najbliższej przyszłości, będą miały w Polsce wpływ na rozwój i 

upowszechnienie dostępu do Internetu. 

 

Ryzyko spadku dynamiki rozwoju E-commerce w Polsce 

Prognozy dynamicznego rozwoju polskiego rynku E-commerce (jako E-commerce należy 

rozumieć handel prowadzony przy użyciu sieci Internet) oparte są w dużym stopniu na 

założeniu, że intensywnie powstawać będzie konieczna infrastruktura (m.in. w zakresie 

płatności), rozwiązania prawne oraz że odpowiednio szybko rosnąć będzie dostępność i 

powszechność wykorzystania z Internetu. Sprzedaż on-line, jako nowa forma działalności, 

wymaga wprowadzenia odpowiednich rozwiązań prawnych, których tempo wprowadzania w 

istotny sposób będzie wpływać na dalszą dynamikę rozwoju rynku handlu elektronicznego. 

Zwiększenie dostępności ofert pochodzących z rynku E-commerce oraz możliwość 

prowadzenia niektórych form działalności (np. sprzedaż produktów cyfrowych) są 

uwarunkowane rozpowszechnianiem szerokopasmowego dostępu do Internetu i dalszym 

rozwojem sieci szkieletowej w Polsce. Brak postępu w tej dziedzinie może spowodować 

zmniejszenie się dynamiki rozwoju Internetu, a co za tym idzie, spadku dynamiki rozwoju 

rynku e-commerce w Polsce. 

Ryzyko związane ze zmianą przepisów prawnych i wymogów dotyczących handlu w 

Internecie 

Szybki rozwój Internetu powoduje, iż często pojawiają się zmiany przepisów prawnych i 

nowe wymogi dotyczące handlu w sieci. Za brak spełnienia niektórych wymogów grożą 

wysokie kary ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Istnieje ryzyko 

związane z brakiem reakcji Spółki na powstanie nowych wymogów oraz konieczność 

wprowadzenia odpowiednich zmian przez firmy prowadzące działalność w Internecie, w tym 

również przez Spółkę. 

Ryzyko związane z wypływem poufnych informacji 

Strategia firmy, rozwój platformy handlowej oraz wprowadzanie nowych narzędzi dla jej 

użytkowników stanowi klucz do sukcesu. Tym samym ewentualny wypływ informacji 

dotyczących prac nad platformą handlową oraz bazy klientów mógłby pogorszyć pozycję 

konkurencyjną Spółki oraz doprowadzić do nie uzyskania planowanych przychodów. W celu 



 

zapobieżenia wystąpieniu tego typu zagrożenia Emitent udostępnia poufne informacje jedynie 

pracownikom z najwyższego szczebla zarządzania oraz segreguje dostęp do poufnych 

informacji w zależności od zadań, jakie należą do danego pracownika. 

Ryzyko związane z przyjęciem niewłaściwej strategii 

Rynek, na którym działa Spółka, podlega ciągłym zmianom - ich kierunek i natężenie zależne 

jest od szeregu, nierzadko wykluczających się, czynników. W tej sytuacji przyszła pozycja 

Marketeo.com S.A., a więc w efekcie przychody i zyski, zależne są od zdolności Spółki do 

wypracowania strategii skutecznej w szerszym horyzoncie. Ewentualne podjęcie nietrafnych 

decyzji wynikających z niewłaściwej oceny sytuacji lub niezdolności adaptacji Spółki do 

dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych, wiązać się może z istotnymi 

negatywnymi skutkami finansowymi. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia takiego 

zagrożenia Spółka zbiera informacje dotyczące wielkości rynku oraz tendencji, które na nim 

występują. 

Ryzyko związane ze zniszczeniem lub utratą majątku 

Ewentualne zniszczenie lub utrata majątku trwałego skutkować będzie pogorszeniem 

standardu obsługi klientów oraz ewentualnymi przerwami w działaniu platformy handlowej. 

Najważniejszym ryzykiem związanym ze zniszczeniem majątku jest ryzyko zniszczenia 

serwera internetowego. W celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków dla 

Spółki  wdrożone zostały zabezpieczenia w postaci ciągłych kopii bazy danych na nośniki 

danych oraz na inny serwer. 

Ryzyko związane z uzależnieniem Emitenta od kluczowych pracowników 

Ze względu na specyfikę branży, w jakiej działa Marketeo.com S.A., kluczową rolę w 

strukturze Spółki odgrywają wysoko wykwalifikowani specjaliści, w szczególności 

specjaliści o wykształceniu informatycznym. Odejście pracownika powoduje wymierną stratę 

w postaci konieczności pozyskania i wyszkolenia odpowiednio wykwalifikowanego następcy. 

Marketeo.com S.A. prowadzi politykę kadrową zachęcającą pracowników do wiązania z nim  

swojej kariery oraz gwarantuje również atrakcyjny pakiet socjalny. 

Ryzyko związane z systemem informatycznym 



 

Działalność operacyjna Spółki oparta jest o sprawnie funkcjonujący system informatyczny 

pracujący w trybie on-line. Ewentualne problemy z jego prawidłowym funkcjonowaniem 

mogłyby oznaczać zakłócenia w działaniu firmy lub nawet uniemożliwić jej prowadzenie. W 

rezultacie miałoby to negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki. W celu zapobieżenia 

wstąpieniu takiej sytuacji Marketeo.com S.A. korzysta z wysokiej jakości sprzętu 

informatycznego o niskiej awaryjności oraz zabezpiecza się poprzez pełną multiplikację 

sprzętową i software. 

Ryzyko związane z awariami sprzętu i łącz telekomunikacyjnych 

Marketeo.com S.A. działa w oparciu o wysokiej jakości sprzęt komputerowy, który jest 

jednak narażony na awarie związane z jego użytkowaniem. Ewentualna awaria może 

spowodować obniżenie jakości usług świadczonych przez Spółkę lub nawet ich czasowy 

brak, względnie zniszczenie danych przetwarzanych i przechowywanych na sprzęcie 

komputerowym. MARKETEO.COM S.A. posiada opracowane procedury awaryjne, dba o 

posiadanie odpowiedniej rezerwy sprzętu na wymianę oraz zawiera umowy wsparcia 

technicznego. Dodatkowo wszelkie cenne dane są zabezpieczane w postaci kopii zapasowych. 

Działalność Emitenta jest zależna od jakości działania sieci Internet w Polsce, czyli jakości 

świadczenia usług przez operatorów telekomunikacyjnych. Niedostępność usług sieci 

powoduje znaczne zmniejszenie przychodów z reklam oraz usług E-commerce. Jakość usług 

związanych z sieciami szkieletowymi w Polsce ulega stałej poprawie. 

Ryzyko związane z użytkowaniem bezpłatnego oprogramowania 

Duża część oprogramowania używanego w Spółce jest licencjonowana na zasadach „open 

source”, czyli licencji dostępnej publicznie, również do zastosowań komercyjnych, bez 

ograniczeń. Ryzyko związane jest z potencjalnym wystąpieniem błędów w oprogramowaniu 

ograniczających zdolność Marketeo.com S.A. do świadczenia usług lub zwiększających 

ryzyko włamania do systemu. Dodatkowe ryzyko związane jest z brakiem wsparcia ze strony 

wytwórców oprogramowania - ewentualne błędy muszą być usuwane samodzielnie przez 

Spółkę. Marketeo.com S.A. stale pozostaje w kontakcie z grupami rozwijającymi i 

używającymi tego typu oprogramowania oraz utrzymuje odpowiednio wykwalifikowaną 

kadrę zdolną dokonać ewentualnych modyfikacji w oprogramowaniu. 

Ryzyko związane z potencjalnymi włamaniami internetowymi (utrata zaufania do 

portalu) 



 

Przyłączenie do sieci Internet systemów informatycznych Marketeo.com S.A. stwarza 

potencjalne ryzyko związane z przestępstwami komputerowymi dokonywanymi za 

pośrednictwem sieci, takimi jak włamanie do systemu komputerowego i jego zniszczenie lub 

uszkodzenie, czy blokada usług (Denial of Service). Spółka nie lekceważy tego ryzyka 

utrzymując zespół osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo platformy handlowej oraz 

stosując odpowiednie systemy zabezpieczające (na przykład typu firewall) i procedury 

bezpieczeństwa. 

Ryzyko związane z rozwojem nowych produktów 

Istnieje ryzyko, że pomimo ciągłego dostosowywania oferty, Spółka może nie być w stanie 

zaoferować rozwiązań, które będą najlepiej spełniały oczekiwania rynkowe. Taka sytuacja 

mogłaby wpłynąć na pogorszenie się pozycji konkurencyjnej Marketeo.com S.A. oraz 

uzyskiwane przychody. Poza tym pojawienie się na rynku nowych rozwiązań może 

spowodować, że usługi znajdujące się w ofercie Marketeo.com S.A., a które nie spełnią 

wymagań i oczekiwań rynku, mogą nie zapewnić Spółce wpływów oczekiwanych przy ich 

tworzeniu i rozwoju. Ewentualnie nowe usługi będą wypierać starsze, na które Marketeo.com 

S.A. przeznaczyła określone środki. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia takiego 

zagrożenia Spółka zbiera informacje dotyczące wielkości rynku oraz tendencji, które na nim 

występują, starając się jednocześnie oceniać koszty zmiany oferty na uzyskiwane przychody. 

Rynek działania Marketeo.com S.A. jest nadal bardzo konkurencyjny i zmusza do 

konsekwentnego poszerzania swojej oferty, poprzez udostępnianie wielu nowych, ale również 

rozbudowę i zwiększanie użyteczności dotychczasowych serwisów tematycznych, 

zwiększanie równocześnie zakresu i atrakcyjności usług skierowanych do użytkowników 

Internetu, poprzez dostosowywanie ich do oczekiwań internautów. Marketeo.com S.A. 

zamierza kontynuować działania w zakresie współpracy z zewnętrznymi podmiotami 

oferującymi wartościowe treści i świadczącymi atrakcyjne usługi. Dzięki takiej polityce 

Marketeo.com S.A. optymalizuje wykorzystanie własnych zasobów celem zwiększania 

jakości i zakresu oferty portali. 

Ryzyko infrastruktury telekomunikacyjnej oraz funkcjonowania sieci Internet 

Funkcjonowanie MARKETEO.COM S.A. uzależnione jest od poprawności działania sieci 

Internet oraz jakości przesyłanego sygnału. Ponieważ Spółka nie ma wpływu na jakość 

świadczenia tych usług, które bezpośrednio są wykonywane przez właścicieli sieci 



 

szkieletowych, operatorów telefonicznych, operatorów telewizji kablowej itp. oraz 

dostawców Internetu, Spółka nie ma możliwości pełnego zabezpieczenia się przed awariami. 

Dążąc jednak do minimalizacji ryzyka oraz ciągłego podnoszenia jakości świadczonych przez 

siebie usług, Marketeo.com S.A. zawarła umowę z dwoma dostawcami sieci internetowej (tj. 

TP SA i Netia). Na podstawie złożonego oświadczenia, Spółka w najbliższym czasie nie 

zamierza powiększać grona dostawców sieci internetowych. Powyższe działania pozwalają 

przeciwdziałać ryzyku problemów technicznych mogących wystąpić u poszczególnych 

dostawców usług. 

Ryzyko spadku dynamiki rozwoju rynku reklamy, a zwłaszcza reklamy internetowej 

Ponieważ przychody z reklam stanowią znaczne źródło przychodów Spółki nie można 

wykluczyć, że wraz ze spadkiem dynamiki rozwoju rynku reklamy zostanie zahamowany 

wzrost przychodów Spółki z tego tytułu. Nawet nieznaczne ograniczenie budżetów 

reklamowych może mieć negatywny wpływ na działalność Spółki, jego sytuację finansową 

oraz uzyskane wyniki. 

Ryzyko utraty zaufania odbiorców 

Wszelkie awarie sprzętu, linii telekomunikacyjnych, włamania na serwer, itp. mogą 

spowodować utratę zaufania użytkowników i klientów Spółki. Ponadto brak atrakcyjnej 

oferty, niedostosowanie się Spółki do zmieniających się trendów może spowodować, że część 

odbiorców skorzysta z oferty konkurencji. Spółka mając tę świadomość zabezpiecza swą 

działalność poprzez częste wymiany sprzętu i oprogramowania (w tym programów 

antywirusowych). Dodatkowo Zarząd monitoruje rynek w poszukiwaniu nowych rozwiązań 

wprowadzanych w sieci Internet oraz organizuje wiele imprez dla użytkowników portali 

(zawody sportowe, imprezy okolicznościowe), współpracuje z organizatorami imprez 

targowych (Targi Kielce, Międzynarodowe Targi Poznańskie), podczas których zbiera 

informacje na temat funkcjonalności stosowanych rozwiązań i potrzeb klientów. 

Ryzyko związane z konkurencją 

Stosunkowo niskie bariery wejścia w biznesie, który prowadzi Spółka powodują, że nie 

można wykluczyć sytuacji, iż w najbliższych latach nie pojawiają się podmioty, które zaczną 

konkurować ze Spółką. Wzrost ten może wystąpić poprzez umocnienie pozycji podmiotów 

działających już na rynku jak i poprzez pojawienie się nowych podmiotów. Może to mieć 



 

kluczowy wpływ na ilość klientów Spółki oraz powstanie ryzyka dostosowywania oferty 

Spółki do oferty konkurencji. Spółka mając tę świadomość dąży do skupienia wokół siebie 

jak największej ilości klientów i oferowania im szerszego wachlarza usług w tej samej cenie. 

Ryzyko związane z możliwością niezrealizowania prognoz związanych wprowadzeniem 

od 2009 r. płatnej usługi dostępu do platformy handlowej www.marketeo.com 

Spółka prognozuje, iż w roku 2009 osiągnie przychody ze sprzedaży usługi korzystania z 

platformy handlowej www.marketeo.com w kwocie 3.000.000,00 (słownie: trzech milionów) 

złotych. Z początkiem 2009 roku Spółka pobiera opłaty dostępowe od użytkowników 

platformy, którzy zdecydują się na korzystanie ze wszystkich jej zasobów. W związku z 

powyższym istnieje ryzyko niezrealizowania prognozy wyników Spółki w pełnej wysokości, 

co mogłoby wpłynąć negatywnie na wyniki Spółki.  Zdaniem Zarządu Spółki nowoczesne 

narzędzia oddane do dyspozycji użytkownika oraz potencjał platformy spowodują, iż 

większość użytkowników przekona się do korzystania z płatnych zasobów i możliwości 

platformy handlowej. 

IV. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta, w tym 

znanych emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), 

umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji. 

W 2008 roku nie zostały zawarte żadne znaczące dla działalności Spółki umowy, w tym 

umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowy ubezpieczenia, 

współpracy lub kooperacji. 

V. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi 

podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych 

(papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz 

nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą 

jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania. 

W roku 2008 Spółka posiadała 50% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 

pod firmą Drewno.pl sp. z o. o. Udziały te zostały sprzedane za łączną kwotę 275.000  zł. na 

podstawie dwóch umów z dnia 28 marca 2008, sporządzonych przez notariusza Piotra 

Góreckiego (Rep A Nr 2419/2008 oraz Rep A Nr 2416/2008). 



 

VI. Opis transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli jednorazowa lub łączna wartość 

transakcji zawartych przez dany podmiot powiązany w okresie od początku roku 

obrotowego przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro. 

Łączna wartość transakcji zawartych między Marketeo.com S.A. a podmiotem powiązanym 

OPONEO.PL S.A. w 2008 roku przekroczyła równowartość kwoty 500.000,00 (słownie: 

pięćset tysięcy) euro i łącznie wyniosła 5.702.261,49 (słownie: pięć milionów siedemset dwa 

tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden 49/100) złotych. Transakcje te dotyczyły zakupu 

towarów handlowych. Z pozostałymi podmiotami powiązanymi Spółka nie zawarła 

transakcji, które przekraczałyby jednorazowo lub łącznie równowartość kwoty 500.000,00 

euro. 

VII. Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczek, z uwzględnieniem 

terminów ich wymagalności oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach. 

W 2008 roku Marketeo.com S.A. nie zaciągała kredytów ani pożyczek, nie udzielała również 

poręczeń i gwarancji. 

VIII. Informacje o udzielonych pożyczkach, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, 

a także udzielonych poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem 

pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym emitenta. 

W 2008 roku Marketeo.com S.A. nie udzielała pożyczek lub gwarancji. 

IX. W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem – opis 

wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji. 

W 2008 roku Spółka dokonywała emisji 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji o wartości 

nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych i cenie emisyjnej 2,00 (słownie: dwa) złote.  

X. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta. 

W omawianym roku obrotowym nie wystąpiły żadne zmiany w podstawowych zasadach 

zarządzania Spółką. 

XI. Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących emitenta, zasady dotyczące 

powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz uprawnienia osób 

zarządzających, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. 



 

Obecny skład Zarządu Marketeo.com S.A. przedstawia się następująco:  

1. Agnieszka Bartoszewicz – Prezes Zarządu, 

2. Ryszard Zawieruszyński – Członek Zarządu, 

Ryszard Zawieruszyński zrezygnował z funkcji Prezesa Zarządu – zastąpiła go Agnieszka 

Bartoszewicz.  

Skład Rady Nadzorczej Marketeo.com S.A.: 

 

1. Dariusz Topolewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

2. Maciej Świtalski – Członek Rady Nadzorczej, 

3. Seweryn Rutkowski – Członek Rady Nadzorczej, 

4. Arkadiusz Kocemba – Członek Rady Nadzorczej, 

5. Wojciech Topolewski – Członek Rady Nadzorczej. 

 

XII. Wszelkie umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące 

rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska 

bez ważnej przyczyny lub, gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu 

połączenia emitenta przez przejęcie. 

Nie występują umowy zawarte między Marketeo.com S.A. a osobami zarządzającymi, 

przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego 

stanowiska bez ważnej przyczyny lub, gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu 

połączenia Marketeo.com S.A. przez przejęcie. 

XIII. W przypadku spółek kapitałowych - określenie łącznej liczby i wartości nominalnej 

wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych 

emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących (dla każdej 

osoby oddzielnie) wraz z określeniem wartości nominalnej. 

Ilość posiadanych akcji Marketeo.com S.A. przez poszczególnych akcjonariuszy: 

Dariusz Topolewski – 2.600.614, o wartości nominalnej 260.061,40 zł, 

Ryszard Zawieruszyński - 2.286.000, o wartości nominalnej 228.600,00 zł, 

Arkadiusz Kocemba – 569.988, o wartości nominalnej 56.998,80 zł, 

Maciej Świtalski – 304.992, o wartości nominalnej 30.499,20 zł, 



 

Seweryn Rutkowski – 284.997,  o wartości nominalnej 28.499,70 zł, 

Agnieszka Bartoszewicz – 50.000, o wartości nominalnej 5.000,00 zł, 

Marcin Kubik – 50.000. o wartości nominalnej 5.000,00 zł, 

Ilość posiadanych akcji Oponeo.pl S.A. przez akcjonariuszy Marketeo.com S.A. (podmiot 

powiązany osobowo): 

Dariusz Topolewski  - 3.420.791, o wartości nominalnej 3.420.791 zł, 

Ryszard Zawieruszyński – 3.373.760, o wartości nominalnej 3.373.760 zł,  

Arkadiusz Kocemba – 812.148, o wartości nominalnej 812.148 zł, 

Maciej Świtalski – 460.000, o wartości nominalnej 460.000 zł, 

Seweryn Rutkowski – 409.021, o wartości nominalnej 409.021 zł, 

Wojciech Topolewski – 18.000, o wartości nominalnej 18.000 zł.  

Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania Spółka nie posiada informacji w zakresie 

umów, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych 

akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy. 

XIV. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne 

uprawnienia kontrolne w stosunku do emitenta, wraz z opisem tych uprawnień. 

Według stanu na dzień przekazania niniejszego sprawozdania nie istnieją papiery 

wartościowe, dające specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Marketeo.com S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Oświadczenia Zarządu. 

 

 



 

 
 

 



 

6. Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym 
rocznym sprawozdaniu finansowym.  

 

 



 

 
 
 
 
 



 

RAPORT 

Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
za 2008 rok 

firmy: MARKETEO.COM S.A. 
ul. Wojska Polskiego 8, 85-171 Bydgoszcz 

 
 
 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
A.  DANE   IDENTYFIKUJĄCE   BADANĄ   JEDNOSTKĘ 
 
 
 NAZWA MARKETEO.COM Spółka Akcyjna 

 SIEDZIBA / ADRES ul. Wojska Polskiego 8, 85-171 Bydgoszcz 

 TELEFON / FAX 052-365-41-42 

 ADRES  WWW Marketeo.com 

 FORMA PRAWNA Spółka akcyjna 

 ORGAN REJESTROWY (KRS) Sąd  Rejonowy  w Bydgoszczy XIII  Wydział  
Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego 

- nr  wpisu 0000300709 

 REGON 09318712 
 NIP 953-24-72-649 

 PRZEDMIOT  DZIAŁALNOŚCI  7312 C - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na 
cele reklamowe w mediach elektronicznych 

 KAPITAŁ   PODSTAWOWY 

 (akcyjny) 
715 000,00 

 KAPITAŁ   WŁASNY 2 657 359,49 
 WŁADZE  JEDNOSTKI - Walne Zgromadzenie 

- Rada Nadzorcza 
- Zarząd 

 KIEROWNICTWO  JEDNOSTKI Bartoszewicz Agnieszka – Prezesa Zarządu 
Zawieruszyński Ryszard – Członek Zarządu 
Kubik Marcin – Członek Zarządu 

 
 
 
 



 

B. DANE IDENTYFIKUJĄCE BIEGŁEGO REWIDENTA 

 Podmiot  badający „UNI - RACH”   Spółka  z  o.o.  
w  Bydgoszczy,  ul. Gdańska  62; 

nr  uprawnień  1226 
 Biegły  Rewident Lucjan  Ciaciuch 

nr  uprawnień  500 / 4802 
 Podstawa zawarcia umowy o badanie Uchwała Rady Nadzorczej 

z dnia 29.XII.2009r. 
 Oświadczenie o  niezależności  z  dnia 20 luty 2009 
 

C.  INFORMACJA O SPRAWOZDANIU ZA ROK BADANY 

I. ROK BADANY  

 suma  bilansowa  aktywów  i  pasywów 2 982 510,36 

 
 wynik  bilansowy   strata  

 
- 36 556,07 

 informacje  dodatkowe  i  wprowadzenie tak 

 zestawienie  zmian  w  kapitale  własnym               

wykazującym                 zwiększenie    o                        

 
1 963 443,93 

 rachunek  przepływów  pieniężnych   

wykazujący  zmianę  o  kwotę +2 027 037,25 

 sprawozdanie Zarządu z działalności  

w roku obrotowym tak 

 
D.  ZAKRES   ODPOWIEDZIALNOŚCI   I   CEL   BADANIA 
 

1. Celem badania było wyrażenie pisemnej opinii wraz z raportem, czy 

sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia 

sytuację majątkową  i  finansową, jak też wynik finansowy badanej Jednostki. 

2. Sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez Zarząd Jednostki. Oznacza to, 

że Zarząd wziął odpowiedzialność za prawidłowość rachunkowości, jak również  

za stwierdzenie, że Jednostka w sposób prawidłowy stosowała zasady rachunko-

wości, zapewniając rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i 

finansowej oraz wyniku finansowego.  



 

3. Zarząd Jednostki złożył oświadczenie o kompletności, rzetelności i prawidłowości 

sprawozdania finansowego przedłożonego do badania oraz, iż pomiędzy dniem 

bilansowym a dniem zakończenia badania nie wystąpiły zdarzenia, które mogłyby 

wpływać istotnie na sytuację finansową i majątkową Jednostki, a które nie zostały 

ujęte w zbadanym sprawozdaniu finansowym. 

4. Zarząd badanej Jednostki udostępnił żądane w czasie badania dane liczbowe, 

informacje, wyjaśnienia i oświadczenia niezbędne do formalno-prawnej i 

merytorycznej oceny sprawozdania finansowego. 

5. W badaniu poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego i ksiąg 

rachunkowych posłużono się próbkami rewizyjnymi, na podstawie których 

wnioskowano o poprawności badanych pozycji. Badanie ograniczono do 

wybranych prób, zastosowano to również w odniesieniu do rozrachunków z 

budżetami, w związku z czym mogą wystąpić różnice pomiędzy ustaleniami 

zawartymi w niniejszym raporcie a wynikami ewentualnych kontroli 

przeprowadzonych metodą pełną. 

6. Nie stanowiło przedmiotu badania ustalenie i wyjaśnienie zdarzeń, które mogły 

stanowić podstawę do wszczęcia postępowania karnego przez powołane do tego 

organy. Przedmiotem badania nie były również inne nieprawidłowości, które 

mogły wystąpić poza systemem rachunkowości badanej Jednostki. 

7. W trakcie badania nie stwierdziliśmy zjawisk wskazujących na naruszenie prawa  

w systemie rachunkowości. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II.   ANALIZA   DZIAŁALNOŚCI   ORAZ   SYTUACJI   MAJĄTKOWEJ 
I   FINANSOWEJ   JEDNOSTKI   W   ROKU   BADANYM 

 

A – 1.  STRUKTURA   I   DYNAMIKA   AKTYWÓW   BILANSU 
 

 

Lp. wyszczególnienie 

Rok badany 2008 

kwota  w tys. zł struktura % 

A AKTYWA TRWAŁE 
67,6 

2,3 
100,0 

I. Wartości nie materialne i 
prawne 0,0 0,0 0,0 

II. Rzeczowe aktywa    trwałe 53,9 1,8 79,7 

III. Należności długoterminowe 0,0 0,0 0,0 

IV. Inwestycje długoterminowe 0,0 0,0 0,0 

V. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 13,7 0,5 20,3 

 
B 
 

AKTYWA OBROTOWE 2 914,8 
 

97,7 100,0 

I. Zapasy 0,0 0,0 0,0 

II. Należności krótkoterminowe 513,0 17,2 17,5 

III. Inwestycje krótkoterminowe 2 401,8 80,5 82,5 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 0,0 0,0 0,0 

  
 
AKTYWA RAZEM.... 
 

2 982,5 
 

100,0 X 
 

 

 
 
 



 

 
A – 2.   STRUKTURA   I   DYNAMIKA   PASYWÓW   BILANSU 

 

Lp. wyszczególnienie 

Rok badany 2008 

kwota  w tys. zł struktura % 

A KAPITAŁ WŁASNY 
 

2 657,4 
 

89,1 100,0 
 

I. Kapitał podstawowy 715,00 24,0 26,9 

II. Kapitał zapasowy 1 978,9 66,3 74,4 

III. Kapitał z aktualizacji wyceny 0,0 0,0 0,0 

IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,0 0,0 0,0 

VI. Zysk (strata)netto -36,6 -1,2 -1,5 

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 
ZOBOWIĄZANIA 325,1 

10,9 100,0 

I. Rezerwy na zobowiązania 
1,18 

0,0 
0,4 

II. Zobowiązania długoterminowe 
0,0 

0,0 
0,0 

III. Zobowiązania krótkoterminowe, w 
tym: fundusze specjalne 

323,9 
10,9 

99,6 

0,00 
0,0 

0,0 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 
0,00 

0,0 
0,0 

  PASYWA RAZEM... 2982,5 100 x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A-3.  STRUKTURA   I   DYNAMIKA   PRZYCHODÓW,   KOSZTÓW 

ORAZ   WYNIKU   FINANSOWEGO 
 

Wyszczególnienie Rok badany 2008 
kwota w tys. zł struktura % 

PRZYCHODY OGÓŁEM 6878,7 100,0 

przychody netto ze sprzedaży 6510,9 94,7 

pozostałe przychody operacyjne 4,01 0,1 

Przychody finansowe 363,84 5,3 

Zyski nadzwyczajne 0,00 0,0 

KOSZTY OGÓŁEM 6 925,28 100,0 

Koszty działalności operacyjnej 6 867,25 99,2 

Pozostałe koszty operacyjne 22,82 0,3 

Koszty finansowe 35,21 0,5 

straty nadzwyczajne 0,00 0,0 

WYNIK BRUTTO              (-) strata -46,5 x 
Podatek dochodowy i inne obciążenia 
wyniku -9,9 x 
WYNIK NETTO                                    
(+) zysk, (-) strata -36,6 x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A-4. PODSTAWOWE  WSKAŹNIKI  EKONOMICZNE DZIAŁALNOŚCI   
JEDNOSTKI    W    ROKU    BADANYM 

 
 

Nazwa wskaźnika i metoda jego określenia 
 

Rok badany  
2008 

 
ZYSKOWNOŚĆ SPRZEDAŻY NETTO % 
 (- ) 0,6 
 
ZYSKOWNOŚĆ SPRZEDAŻY BRUTTO % 
 

(-) 5,5 
 

 
ZYSKOWNOSC MAJĄTKU % 
 

(-) 1,3 
 

 
ZYSKOWNOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH % 
 

(-) 1,5 
 

 
WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI OGÓLNEJ 
 

9,0 
 

 
WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI SKORYGOWANEJ 
 

9,0 
 

 
POKRYCIE ZOBOWIĄZAŃ ZASOBAMI 
PIENIĘŻNYMI 

7,4 
 

 
SZYBKOŚĆ SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ W 
DNIACH 

17,9 
 

 
SZYBKOŚĆ OBROTU ZAPASAMI W DNIACH 
 

5,1 
 

 
SZYBKOŚĆ INKASA NALEŻNOŚCI W 
DNIACH 

202,4 
 

 
OGÓLNY POZIOM ZADŁUŻENIA 
 

0,1 
 

 
POKRYCIE MAJĄTKU TRWAŁEGO 
KAPITAŁAMI WŁASNYMI 

39,3 
 

 
TRWAŁOŚĆ STRUKTURY FINANSOWANIA 
 

0,9 
 

 
 



 

 

 

B.   OMÓWIENIE 
 
W związku z tym, że badane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 04 marca 
2008 do 31 grudnia 2008 analizę działalności oraz sytuacji majątkową i finansową 
przedstawiono tylko za ten okres, bez przeprowadzenia analizy porównawczej z 
okresami poprzednimi. 
 
B-1. Analiza aktywów i pasywów. 
 
 Aktywa trwałe stanowią 2,3 % majątku Spółki, a aktywa obrotowe aż 97,7 % w 

tym środki pieniężne 80,6 % 

 W pasywach najpoważniejszą pozycją stanowi kapitał zapasowy 66,3 %, 

zobowiązania stanowią 10,9 % 

 
B-2. Analiza rachunku zysków i start. 
 
 Koszty działalności przekraczają wartościowo wielkość przychodów co 

spowodowało ujemny wynik finansowy działalności gospodarczej w okresie 

sprawozdawczym. 

 
B-3. Wskaźniki rentowności, płynności i finansowania działalności. 
 
 w badanym okresie w związku z ujemnym wynikiem finansowym wskaźniki 

rentowności przybierają  wartości ujemne, 

 wysoki stan środków pieniężnych na koniec roku w strukturze majątku Spółki 

powoduje bardzo dobrze kształtowanie się wskaźników płynności finansowej, 

 trwałość struktury finansowej jest bardzo dobra i oceniana na 90 %. 

 

C.   OCENA    ZASADNOŚCI   ZAŁOŻENIA   KONTYNUACJI    
       DZIAŁANIA   
 

W  wyniku  przeprowadzonego  badania  sprawozdania  finansowego  i  w  tym 

analizy  sytuacji  finansowej  Jednostki  nie  stwierdzono  zagrożenia 

kontynuacji działalności  w  roku  następnym  po  badanym  na  skutek 

zamierzonego  lub  przymusowego  zaniechania  bądź  istotnego  ograniczenia 

działalności.  



 

III. CZĘŚĆ  SZCZEGÓŁOWA 
 

A.  OCENA  SYSTEMU  I  PRZYJĘTYCH  ZASAD  RACHUNKOWOŚCI 

1.    Jednostka  prowadzi  księgi  rachunkowe  i  sporządza  sprawozdanie  

finansowe     w  oparciu  o  dokumentację  opisującą  przyjęte  przez  nią  zasady  

(politykę)  rachunkowości wprowadzone Zarządzeniem z dnia 03-03-2008r. 

2. Badanie  kompletności  wyżej  wymienionej  dokumentacji  wykazało,  że  spełnia 

         ona  wymogi  określone  przepisami  Ustawy  o  rachunkowości. 
3.    Stosowane  w  badanej  Jednostce  księgi  rachunkowe  prowadzone są  

techniką   komputerową. 

 3.1.1 Ewidencja  księgowa  prowadzona  jest  z  wykorzystaniem  systemu 

komputerowego: „ REWIZOR GT”.   

4.  Udokumentowanie  operacji gospodarczych,  księgi  rachunkowe  oraz  

powiązanie zapisów księgowych z dokumentami i sprawozdaniem finansowym 

spełniają wymogi  Ustawy  o  rachunkowości. 

5. Na  podstawie  badanych  dokumentów  stwierdzono,  że  księgi  rachunkowe        

prowadzone  są  w  istotnych  aspektach  rzetelnie,  bezbłędnie,  sprawdzalnie  

i  bieżąco. 

6. Księgi  rachunkowe  są  przechowywane  w  należyty  sposób  i  chronione  przed 

niedozwolonymi  zmianami,  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem. 

7. Stosowane  metody  wyceny  aktywów  i  pasywów  zostały  opisane  we  wstępie  

do  sprawozdania  finansowego.  Są  one  zgodne  z  wymogami  określonymi  

w przepisach  Ustawy  o  rachunkowości  oraz  wydanych  na  jej  podstawie 

przepisach. 

8. Zasady  rachunkowości  stosowane  są  z  zachowaniem  zasady  ciągłości. 

 
9. Prezes badanej  Jednostki  zapewnił  porównywalność  danych  finansowych 

przedstawionych  w  sprawozdaniach  finansowych  za  wszystkie  prezentowane 

lata  obrotowe. 



 

10.  Jednostka  w  roku  obrotowym  przeprowadziła  inwentaryzację  roczną 

składników  majątkowych  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Ustawie o 

rachunkowości. 

 

B.   OCENA   SYSTEMU   KONTROLI   WEWNĘTRZNEJ 
 
1.    Zarząd  Spółki  jest  odpowiedzialny  za  ustanowienie  zasad  i  procedur  

kontroli  wewnętrznej  oraz  utrzymywanie  systemu  kontroli  wewnętrznej. 

2. Podczas  badania  sprawozdania  finansowego  przeprowadzono  przegląd 

istniejącego systemu kontroli wewnętrznej w celu lepszego doboru 

stosowanych przez  nas  procedur  badawczych. 

3.     Nie  było  naszym  zadaniem  ujawnienie  wszystkich  nieprawidłowości  lub   

słabości systemu kontroli wewnętrznej oraz efektywności działania tego 

systemu. 

4. W  trakcie  badania  nie  stwierdziliśmy istotnych  nieprawidłowości   

funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej. 

C.      OGÓLNA   OCENA   I   CHARAKTERYSTYKA   GŁÓWNYCH    POZYCJI   
BILANSU   ORAZ   RACHUNKU   ZYSKÓW   I   STRAT 

 
C - 1.   OGÓLNA   OCENA 

C-1.1. Pozycje  wykazane  w  bilansie  sporządzonym  na  dzień  31.12.2008 roku  
są zgodne  z  ewidencją  i  zostały  prawidłowo  zakwalifikowane  i  
przedstawione. 

C-1.2. Wykazane  w  bilansie  salda  -  na  podstawie  przeprowadzonych  w  dużej  
mierze  w  sposób  wyrywkowy  badań  -  oceniliśmy  jako  realne. 

C-1.3. Przychody  i  związane  z  nimi  koszty  zostały  ujęte  w księgach 
rachunkowych z  uwzględnieniem  zasady  memoriału  i  współmierności.  
Forma  prezentacji przychodów  i  kosztów  w  sprawozdaniu  finansowym  
jest  zgodna z zasadami ustalonymi  w  Ustawie  o  rachunkowości. 

 
 



 

C - 2.  CHARAKTERYSTYKA   WYBRANYCH   POZYCJI   BILANSU 

C-2.1.   AKTYWA  TRWAŁE 

C-2.1.1. Rzeczowe  aktywa  trwałe 

 Saldo  bilansowe  w  kwocie                   53 918,29 zł                                                      

           obejmuje: 

- środki  trwałe  o  wartości  początkowej               90 248,03 zł           

- dotychczasowe  umorzenie  36 329,74 zł 

 

 Przychody  i  rozchody  zostały  prawidłowo  udokumentowane.  

 Zasady  amortyzacji  zostały  określone  w  ZPR  z  uwzględnieniem  przepisów  

Ustawy  o  rachunkowości  i  przepisów  podatkowych. 

 Odpisów  z  tytułu  trwałej  utraty  wartości  w  2008  roku  Jednostka  nie 

dokonywała.  

 Inwentaryzacja  środków  trwałych  została  przeprowadzona  w  2007 roku w 

ramach przekształcania z spółki z o.o. 

                                                                                                       

C-2.2.    NALEŻNOŚCI   KRÓTKOTERMINOWE 

C-2.2.1. Należności  z  tytułu  dostaw  i  usług 
 Należności  z  tytułu  dostaw  i  usług  wykazane  są  w  bilansie  w  

wartościach   wymagających  zapłaty  oraz  zostały  potwierdzone przez  

kontrahentów. Należności  nie  potwierdzone,  zostały rozliczone  w  2009  

roku  do  czasu  sporządzenia  bilansu. 

 Wartość  należności  bilansowych  z  tytułu  dostaw i  usług 

 wynosi  440 960,59 zł 

 Na  dzień  bilansowy  Jednostka  dokonała  weryfikacji należności oraz  

zgodnie  z  art. 35b  ust.1-4  Ustawy o  rachunkowości  należności 

„niepewne”  zostały objęte  odpisem  aktualizacyjnym.  

               Wartość  tych  należności  wynosi  14 824,30 zł 



 

C-2.2.2. Pozostałe  należności  krótkoterminowe 
Pozostałe  należności  wykazane  w  bilansie  obejmują: 

           - inne  należności  8 341,76 zł 
                (kaucje,  należne odsetki bankowe) 

 

           - należności publiczno-prawne  63 719,67 zł                                                         
             (nadpłata CIT i VAT do rozliczenia w następnych okresach) 
   
Salda  bilansowe  wynikają  z ewidencji  księgowej i są odpowiednio  

udokumentowane.  Można je uznać za realne i poprawne. 

C-2.3.  INWESTYCJE   KRÓTKOTERMINOWE 
Inwestycje  krótkoterminowe  w  kwocie  2 401 860,11 zł                                        
obejmują: 
 
           *  środki  pieniężne  w  kasie                                                          2 265,42 zł                                            
              zgodnie  z  ostatnim  raportem  kasowym oraz  potwierdzone  
  protokółem inwentaryzacji przeprowadzonej  na  dzień  31 grudnia  2008 r.    
                             
           *  środki  pieniężne  na  rachunkach  bankowych                   2 399 594,69 zł   
              potwierdzone są przez  te  banki                                 

C-2.4. KAPITAŁ   WŁASNY 
Kapitał  własny  wynosi 2 657 359,49 zł                                                
i  obejmuje: 

 kapitał akcyjny wniesiony do Spółki przez akcjonariuszy           715 000,00 zł     

 kapitał zapasowy                                                                     1 978 915,56 zł                                       

 strata brutto za 2008 rok                                                          (-) 36 556,07 zł                                    

C-2.5.    ZOBOWIĄZANIA   KRÓTKOTERMINOWE  
 

C-2.5.1. Zobowiązania  z  tytułu  dostaw  i  usług  w  kwocie  270 863,18 zł                    
 Obejmują rozrachunki  z  dostawcami  towarów  i usług.  

C-2.5.2. Zobowiązania  publiczno – prawne  w  kwocie  40 185,64 zł                                
 obejmują: 

 podatek  dochodowy  od  osób  fizycznych   

  za grudzień  2008 r.,  zgodnie  z  deklaracją  PIT-4     5 951,00 zł  



 

 podatek VAT    17 093,00 zł 

 składki ZUS  17 141,64 zł 

  Zobowiązania  te  zostały  w  całości  rozliczone  w  styczniu  i lutym 2009 r. 

C-3.  CHARAKTRYSTYKA   WYBRANYCH   POZYCJI   RACHUNKU 
            ZYSKÓW   I   STRAT 
 

C-3.1.  PRZYCHODY  ZE  SPRZEDAŻ 

 Przychody netto ze sprzedaży usług i towarów  wynoszą  6 510 928,51 zł 

 Główne  kierunki  sprzedaży  w  2008 r. stanowiły: 

▫ Sprzedaż usług – banery reklamowe, kampanie reklamowe           1 337 829,93 zł            

▫ Sprzedaż towarów – opony, narzędzia                                      5 173 098,58 zł                             

C-3.2. KOSZTY   DZIAŁALNOŚCI   PODSTAWOWEJ 

 Koszty  działalności  podstawowej  wynoszą               6 867 247,04 zł                                     

z  tego: 
▫ koszty  sprzedanych  usług  i  produktów                             1 795 845,65 zł 

▫ koszt własny sprzedanych towarów i materiałów                 5 071 401,39 zł 

 Koszty  te  do  poszczególnych  grup  zostały  zakwalifikowane  poprawnie,  

      a  ich  udokumentowanie  nie  budzi  zastrzeżeń  badającego. 

C-3.3. POZOSTAŁE   PRZYCHODY   I   KOSZTY   OPERACYJNE  
           Zostały  prawidłowo  wykazane  w  rachunku  zysków  i  strat. 

C-3.3.1. Pozostałe  przychody  operacyjne  w  kwocie  4 006,10 zł       

            obejmują:  
▫ nadwyżki inwentaryzacyjne, spisowe, 

▫ zobowiązania, zaokrąglenia groszowe, 

C-3.3.2. Pozostałe  koszty  operacyjne  w  kwocie  22 815,50 zł                                       
           obejmują: 

 odpisy  aktualizujące  należności, spisane należności, zaokrąglenia 

groszowe 

 

 



 

C-3.4.  PRZYCHODY   I   KOSZTY   FINANSOWE          

 Wykazane  w  rachunku  zysków  i  strat  wynikają  z  ewidencji  księgowej  i  zostały  
prawidłowo  zaprezentowane. 
 

C-3.4.1. Przychody  finansowe   w  kwocie  363 844,58 zł                                                
obejmują : 

▫ odsetki                                                                         95 700,73 zł 

▫ zysk ze zbycia udziałów                                            250 000,00 zł 

▫ dywidenda                                                                   13 484,46 zł 

▫ inne                                                                               4 659,39 zł 

C-3.4.2. Koszty  finansowe  w  kwocie                         35 214,69 zł                                                         
     obejmują : 

▫ odsetki   37,95 zł 

▫ ujemne różnice kursowe 34 075,16 zł 

▫ inne 1 101,58 zł 

 

C-4 WYNIK FINANSOWY I JEGO ROZLICZENIE 

C-4.1. Ustalenie wyniku finansowe 

Wyszczególnienie Przychody Koszty Wynik 

działalność eksploatacyjna 

pozostała działalność operacyjna 

działalność finansowa 

zyski i starty nadzwyczajne 

 

6 510 928,51 

4 006,10 

363 844,58 

x 

6 867 247,04 

22 815,50 

35 214,69 

x 

 

(-) 356 318,53 

(-) 18 809,40 

+ 328 629,89 

x 

 

OGÓŁEM 6 876 229,19 6 925 277,23 (-) 46 498,04 

   

STRATA BRUTTO      46 498,04 zł 

C-4.2. ROZLICZENIE WYNIKU 

C-4.2.1. Podatek dochodowy 



 

 przychody ogółem 6 878 779,19 zł 

 przychody nie podlegające opodatkowaniu 19 694,82 zł 

 przychody podatkowe 6 859 084,37 zł 

 koszty ogółem 6 925 277,23 zł 

 koszty nie stanowiące kosztów podatkowych 79 812,50 zł 

 koszty podatkowe 6 845 464,73 zł 

 dochód do opodatkowania 13 619,64 zł 

 należny podatek 2 587,73 zł 

C-4.2.2. Rezerwy podatkowe 

Spółka utworzyła rezerwę na odroczony podatek dochodowy. 

 w aktywach z tytułu wyłączonych w 2008roku kosztów niewypłaconych 

wynagrodzeń i składek ZUS za m-c grudzień 2008 oraz 

   odpisów aktualizujących należności w kwocie                                     13 709,94 zł 

 w pasywach z tytułu naliczonych a nie otrzymanych odsetek 

   od lokaty bankowej w kwocie 1 179,97 zł 

C-4.2.3. Wynik finansowy netto 

 strata brutto (-) 46 498,04 zł 

 podatek dochodowy (-) 2 588,00 zł 

 odroczony podatek dochodowy - aktywa (+) 13 709,94 

 odroczony podatek dochodowy – pasywa (-) 1 179,97 zł 

                                                STRATA NETTO 36 556,07 zł 

 

 

 

 

 

 

 



 

D.  INFORMACJA   DODATKOWA 
Informacja dodatkowa składająca się z wprowadzenia do sprawozdania 
finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień zawiera kompletne dane 
zgodne  z  wymogami  Ustawy o rachunkowości  i  zgodne ze stanem 
faktycznym oraz  księgami  rachunkowymi. 

 

E.  RACHUNEK   PRZEPŁYWÓW   ŚRODKÓW   PIENIĘŻNYCH I 
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

 

E-1.  Rachunek  przepływów  środków  pieniężnych  został  sporządzony  
prawidłowo, zgodnie  z  przepisami  określonymi  w  Ustawie  o  
rachunkowości. 

Dane  wykazane  w  rachunku  przepływów  środków  pieniężnych  są  zgodne  
z  bilansem  oraz  rachunkiem  zysków  i  strat,  a  poszczególne  strumienie 
pieniężne  zostały  zakwalifikowane  do  odpowiednich  pozycji  sprawozdania. 

 Ogólna  zmiana  środków  pieniężnych  wynosi 2 027 037,25 zł   

 

E-2.   Zestawienie zmian w kapitale własnym zostało sporządzone zgodnie z stanem 
faktycznym i zapisami w księgach rachunkowych              

 
 
 
F.  PODSUMOWANIE 

Przeprowadzone badanie potwierdza prawidłowość sporządzonego 
sprawozdania finansowego  za  2008  rok.  
Wyrazem  oceny  tego  sprawozdania  jest  treść  wydanej  opinii. 



 

 


