
 

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres 01.01.2019-31.12.2019 

 

Meritoros Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

ul.  Krowoderska 63b/6  

31-158 Kraków 

NIP: 6792963176, KRS: 0000297590, REGON: 120618773 

 

1. Podstawowe informacje o działalności podmiotu w roku obrotowym 

Meritoros Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą ul. Krowoderska 63b/6, 

31-158 Kraków, NIP: 679-296-31-76, wpisana do rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000297590 zajmuje się działalnością rachunkowo – księgową oraz 

doradztwem podatkowym.  

2. Kapitał zakładowy spółki 

Kapitał zakładowy spółki przez okres sprawozdawczy wynosił 60 000,00 zł i nie ulegał zmianie. 

3. Zarząd spółki 

W okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. funkcję 

Prezesa Zarządu pełnił Pan Maciej Paraszczak, natomiast funkcję Członka Zarządu Pani 

Agnieszka Tomczyk-Pieniądz, a od 06.05.2019 również Pan Krzysztof Gargas.  

4. Zdarzenia istotne wpływające na działalność spółki 

Ww. nie wystąpiły. 

5. Opis sytuacji finansowej 

W roku 2019 spółka uzyskała przychody ze sprzedaży w łącznej kwocie 6 091 234,77 zł. Koszty 

ich uzyskania wyniosły 5 954 573,84 zł. Jednostka osiągnęła zysk ze sprzedaży na poziomie 

136  660,93 zł. Aktualna sytuacja finansowa spółki jest dobra, zachowana jest płynność 

gotówkowa a jedynym zagrożeniem dla dalszego funkcjonowania firmy jest bieżąca sytuacja 



 

 

spowodowana pandemią. Jednostka na dzień bilansowy nie posiadała zadłużenia z tytułu 

kredytów bankowych. Nie nastąpiło nabycie udziałów własnych. 

6. Informacja o planach rozwoju 

Trend wzrostowy to dalsza strategia spółki. Kapitały zgromadzone w spółce wystarczą na 

pokrycie inwestycji związanych z dalszym rozwojem. W 2020 r. spółka zamierza otworzyć 

kolejny oddział.  

7. Informacja o posiadanych przez jednostkę oddziałach 

Spółka prowadzi działalność na terenie miast: Krakowa, Warszawy, Rzeszowa oraz Katowic.  

8. Informacja o ryzykach z tytułu posiadanych instrumentów finansowych 

Z uwagi na skalę działania Spółka nie posiada żadnych instrumentów zarządzania ryzykiem 

finansowym. 

 

W świetle przedstawionego wyżej stanu prawnego i faktycznego Zarząd Meritoros Sp. z o.o. 

przekazuje niniejsze sprawozdanie wraz z wprowadzeniem do sprawozdania finansowego, 

bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz informacją dodatkową do sprawozdania 

finansowego za 2019 r. celem ich przyjęcia i zatwierdzenia oraz udzielenia Zarządowi 

absolutorium z jego działalności w roku 2019 przez Zgromadzenie Wspólników. 

 

 


