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Pismo prezesa zarządu 

 

Szanowni Akcjonariusze, Kontrahenci i Pracownicy 

 

Oddaję w Państwa ręce pierwszy raport z działalności Grupy Urlopy.pl S.A. Między innymi 

jest to z tego powodu raport szczególny. 

Wydarzenia ubiegłego roku spowodowały dynamiczny rozwój Grupy oraz otworzyły nowe 

perspektywy. Mam na myśli przede wszystkim debiut spółki Fly.pl S.A. na rynku New 

Conect, który okazał się dużym sukcesem. 

Jak Państwu widomo Spółki należące do Grupy Kapitałowej prowadzą działalność w trudnej  

i mało stabilnej, w ostatnich czasach, branży turystycznej. Ubiegłoroczny sezon dla branży 

turystycznej był jednym z najtrudniejszych od wielu lat. Od początku lipca fala upadłości 

organizatorów turystycznych zalewała polski rynek destabilizując go, a jednocześnie 

niekorzystnie oddziałując na stopień zaufania konsumentów względem krajowych 

organizatorów wycieczek zagranicznych.  

Dla Spółek z Grupy Kapitałowej ubiegłoroczny sezon letni również okazał się nie 

najłatwiejszy. Jednakże wysokość sprzedaży w 2012 roku udało się wypracować na poziomie 

podobnym do roku 2011.  

W okresie od 1-01-2012 roku do 31-12-2012 Grupa osiągnęła przychody netto na poziomie 

6 761 127,89 zł. Natomiast zysk netto wyniósł 4 392 01,04 zł. 

Osiągnięte wyniki Grupy Kapitałowej Urlopy.pl S.A. to efekt zaangażowania pracowników 

wszystkich spółek wchodzących w jej skład. Dzięki wspólnemu wysiłkowi w kolejny rok 

działalności Grupa Kapitałowa wchodzi gotowa na realizację kolejnych ambitnych wyzwań. 

Serdzecznie zapraszam do zapoznania się z raportem. 

 

  

 

Agnieszka Gujgo 

Prezes Zarządu 
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Oświadczenie Zarządu w sprawie  

Rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

za okres 01 stycznia -31 grudnia 2012 roku  

 

 
 

Według naszej najlepszej wiedzy roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane 

porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, 

odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy 

Kapitałowej Urlopy.pl S.A. oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności Grupy 

Kapitałowej Urlopy.pl S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy 

Kapitałowej Urlopy.pl S.A., w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń 

 

 

Agnieszka Gujgo       Marianna Patrowicz 

Prezes Zarządu      Członek Zarządu 

 


