EUCO MARKETING SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2018 do 31.12.2018

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Dane jednostki
Nazwa:
Siedziba:

EUCO MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
św.Maksymiliana Kolbe 18, 59-220 Legnica

Numer identyfikujący podmiot:
KRS: 0000372479

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Nie dotyczy.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń dla spółek mikro
Jednosta rezygnuje z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych
aktywów i pasywów.
Jednostka odstępuje od sporządzenia sprawozdania z działalności.
Jednostka nie ma obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu)
własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Polityka rachunkowości
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa
pozostawia jednostce prawo wyboru:
W prezentowanym okresie sprawozdawczym Spółka nie posiadała oddziałów.
Spółka przyjęła rok obrotowy i podatkowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku, który
pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Dane finansowe prezentowane są walucie PLN.
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29
września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami. Jednostka sporządza
rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w
sposób przewidziany
ustawą o rachunkowości. Dla potrzeb ujmowania w księgach składników aktywów i
pasywów, spółka przyjęła następujące ustalenia:
• środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Środki trwałe ewidencjonowane są według cen nabycia, bądź kosztu wytworzenia.
Wartość początkowa
może być zwiększona z tytułu ulepszenia oraz urzędowej aktualizacji wyceny. Na dzień
bilansowy wyceniane
są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, albo też wartości przeszacowanej
pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej
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utraty wartości. Zgodnie z decyzją Zarządu wpisaną do Zakładowego Planu Kont od
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości do 3 500 PLN
spółka kwalifikuje bezpośrednio w koszty działalności. Środki trwałe i wartości
niematerialne i prawne o wartości powyżej 3 500 PLN amortyzowane są metodą liniową.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według stawek przewidzianych w załączniku do
ustawy z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.U. 1993,
nr 106 z poźn. zm.).
• środki trwałe w budowie
W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub
wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
• należności
Ewidencjonowane są wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wyceniane są według
kwoty wymaganej zapłaty.
• zobowiązania
Ewidencjonowane są wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wyceniane są według
kwoty wymagającej zapłaty.
• rezerwy
Ewidencjonowane są w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
• środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
Wyceniane są według wartości nominalnej; środki pieniężne w walutach obcych wyceniane
są na dzień bilansowy zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, wg kursu średniego
ogłaszanego przez NBP na ostatni dzień bilansowy.
• kapitały własne
Ewidencjonowane są wg wartości nominalnej.
• inwestycje krótkoterminowe i długoterminowe
Odsetki ewidencjonowane są w kwocie wymaganej zapłaty.
• pozostałe inwestycje krótkoterminowe
Ewidencjonowane są w cenie rynkowej.
• udziały
Ewidencjonowane są w wartości nominalnej.
W omawianym okresie księgi rachunkowe prowadzone były przy użyciu programu
Comarch ERP Optima, kompleksowo wspomagającego zarządzanie małymi i średnimi
firmami.
Sposób ustalenia wyniku finansowego i sporządzenia sprawozdania finansowego
Wynik finansowy Spółki obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz
przychody oraz związane z tym koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności
przychodów i kosztów oraz zasadą ostrożnej wyceny.

7. Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy
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BILANS
Kwota na dzień
Kwota na dzień
kończący bieżący rok kończący poprzedni
obrotowy
rok obrotowy

Aktywa Dane w PLN

A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe
B. Aktywa obrotowe, w tym

1 143 721,46

2 259 140,26

702 574,78

318 325,22

634 241,00

243 982,88

1 846 296,24

2 577 465,48

- zapasy
- należności krótkoterminowe
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D. Udziały (akcje) własne
AKTYWA RAZEM
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BILANS
Kwota na dzień
Kwota na dzień
kończący bieżący rok kończący poprzedni
obrotowy
rok obrotowy

Pasywa Dane w PLN

A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:
- kapitał (fundusz) podstawowy
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:

-1 139 796,96

-298 350,11

5 000,00

5 000,00

2 986 093,20

2 875 815,59
8 029,09

- rezerwy na zobowiązania
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
PASYWA RAZEM

258 893,30

1 870 362,19

1 846 296,24

2 577 465,48
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Kwota za bieżący rok Kwota za poprzedni
obrotowy
rok obrotowy

Dane w PLN

A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej
i zrównane z nimi, w tym:

768 442,06

1 305 414,01

728 905,29

1 244 881,95

479 626,10

630 321,63

21 308,53

132 174,70

2 584,43

190 718,22

225 386,23

291 667,40

8 011,85

9 316,10

919 878,83

304 157,06

-10 075,36

34 966,48

-862 254,85

-269 275,38

- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość
dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
IV. Pozostałe koszty
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:
- aktualizacja wartości aktywów
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:
- aktualizacja wartości aktywów
E. Podatek dochodowy
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM
Aneta Fiodorek dnia 2019-06-30
Krzysztof Lewandowski dnia 2019-06-30
Agata Rosa-Kołodziej dnia 2019-06-30
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INFORMACJA DODATKOWA
Dane w PLN
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I. Informacja i objaśnienia do bilansu
1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
W okresie obejmującym sprawozdanie finansowe Spółka nie nabyła środków
trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka sprzedała środki
transportu na wartość 966.644,09 PLN. Spółka dokonywała bieżącej amortyzacji
zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości.
2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.
3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków
trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z
tytułu umów leasingu
W okresie sprawozdawczym jednostka użytkowała powierzchnię biurową
zlokalizowaną w Legnicy przy ulicy Św. M. Kolbe 18. Łączny koszt najmu od
01.01.2018 od 31.12.2018 (wraz z opłatami przynależnymi) wyniósł 1 200,00 PLN.
4. Struktura należności
Na dzień 31.12.2018 roku Spółka nie wykazała należności długoterminowych.
Na dzień 31.12.2018 roku Spółka posiada należności krótkoterminowe w kwocie
634.241,00 PLN.
5. Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna
subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych
Kapitał zakładowy wynosi 5.000,00 PLN (pięć tysięcy PLN) i podzielony został na
100 równych udziałów po 50,00 PLN (pięćdziesiąt PLN) za każdy. Udziały w spółce
objęte zostały w następujący sposób:
Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna - Wartość nominalna
akcji/udziałów 50,00 PLN; Proporcjonalny udział 100%

6. Propozycja podziału zysku/pokrycia straty za rok ubiegły
Spółka poniosła stratę w prezentowanym okresie w kwocie 862.254,85 PLN, która
zostanie rozliczona z wyniku finansowego wypracowanego w następnych latach.
7. Rezerwy
Spółka nie tworzyła rezerw w prezentowanym okresie.
8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na
początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na
koniec roku obrotowego.
Na dzień bilansowy nie występują pozycje odpisów aktualizujących należności.
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9. Zobowiązania długoterminowe
Na dzień 31.12.2018 Spółka posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu umów
leasingowych w kwocie 288.020,93 PLN.
10. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe
Na dzień 31.12.2018 Spółka posiada rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe
w kwocie 41.903,82 PLN.
11. Zobowiązania warunkowe udzielone przez jednostkę, gwarancje i poręczenia
Zobowiązania warunkowe i udzielone gwarancje i poręczenia w Spółce nie
wystąpiły.
12. Struktura zobowiązań
W roku obrotowym 2018 Spółka posiada zobowiązania krótkoterminowe w kwocie
2.698.072,27 PLN z tytułu dostaw i usług w kwocie 94.991,47 PLN .
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II. Informacja i objaśnienia do rachunku zysków i strat
1. Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i
usług
W okresie sprawozdawczym przychody netto ze sprzedaży wystąpiły w kwocie
768.442,06 PLN.
2. Koszty działalności operacyjnej
Koszty działalności operacyjnej wyniosły 728.905,29PLN, w tym:
- Amortyzacja
479 626,10
- Zużycie materiałów i energii
21 308,53
- Usługi obce
88 882,60
- Podatki i opłaty
145,00
- Wynagrodzenia
207,17
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
2 377,26
- Pozostałe koszty rodzajowe
136 358,63
- Wartość sprzedanych towarów i materiałów
3. Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe przychody operacyjne wystąpiły w kwocie 8.011,85 PLN.
4. Pozostałe koszty operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne wystąpiły w kwocie 837.058,38 PLN.
5. Przychody finansowe
Przychody finansowe nie wystąpiły.
6. Koszty finansowe
Koszty finansowe w prezentowanym okresie wystąpiły w kwocie 82.820,45 PLN.
7. Podatek dochodowy
Podatek dochodowy nie wystąpił.
8. Inne
Odpisy aktualizujące środki trwałe – nie wystąpiły
Odpisy aktualizujące wartość zapasów – nie wystąpiły.
Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym – nie
wystąpiły.
Zyski i straty nadzwyczajne – nie wystąpiły.

11
EUCO MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

III. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Zarządu
1. Przeciętne zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe
Spółka w 2018 roku zatrudniała 3 pracowników umysłowych.
2. Wynagrodzenia wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów
zarządzających i nadzorujących Spółkę
Wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład organów zarządzających i
nadzorujących Spółkę nie wystąpiły.
3. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom
wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółkę
Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w
skład organów zarządzających i nadzorujących Spółkę nie wystąpiły.

IV. Pozostałe informacje
1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w
sprawozdaniu finansowym roku obrotowego
Znaczące zdarzenia mające związek z latami poprzednimi nie wystąpiły.
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie
uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym
Inne istotne zdarzenia po dniu bilansowym nie wystąpiły.
3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i
wyceny wywierających istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.
W prezentowanym okresie przyjęte zasady rachunkowości stosowane były w
sposób ciągły.

V. Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności
Zagrożenia dla kontynuacji działalności nie wystąpiły.
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VI. W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny
sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyników
finansowych jednostki, należy ujawnić te informacje
Brak informacji do ujawnienia w przedmiotowym zakresie.
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