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Pismo prezesa zarządu 

 

Szanowni Akcjonariusze, Kontrahenci i Pracownicy 

 

W imieniu Grupy Fly.pl pragnę przedstawić sprawozdanie roczne stanowiące podsumowanie 

działalności Grupy. 

Prezentowany dokument stanowi pigułkę wiedzy na temat działalności prowadzonej przez Grupę 

oraz przedstawia podstawowe dane finansowe za 2013 rok 

Rok 2013 w przekonaniu zarządu to jeden z najciekawszych w historii spółki. Rok pełen wyzwań 

i nowych perspektyw. Jak Państwu wiadomo Spółka prowadzi działalność w trudnej  

i mało stabilnej w ostatnich czasach branży turystycznej.  

Działalność Spółki Fly.pl S.A. aktualnie opiera się na zarządzaniu podmiotem zależnym Fly.pl 

Sp. z o.o. Model sprzedaży produktów i usług Fly.pl Sp. z o.o. od strony przychodów 

operacyjnych polega na sprzedaży agencyjnej, realizowanej przez Fly.pl Sp. z o.o. w imieniu i na 

rzecz organizatorów turystyki. Fly.pl Sp. z o.o. na podstawie podpisanych z organizatorami 

umów agencyjnych, umów o współpracy i innych rodzajów umów handlowych sprzedaje 

produkty tych organizatorów, pobierając prowizję od każdej transakcji. 

Zarząd w perspektywie planuje kolejne przejęcia z rynku podmiotów świadczących usługi 

turystyczne przez internet.  

Na koniec chciałabym podziękować Akcjonariuszom za okazane zaufanie, Radzie Nadzorczej za 

owocną współpracę, Pracownikom za zaangażowanie i ciężką pracę oraz życzyć Spółce dalszego 

dynamicznego rozwoju 

 

 

Agnieszka Gujgo  

Prezes Zarządu  
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 Oświadczenie Zarządu w sprawie  

Rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

za okres 01 stycznia 31 grudnia 2013 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 Fly.pl S.A. oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej 

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

S.A., w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń 

 

Agnieszka Gujgo    

    

Prezes Zarządu   
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Oświadczenie Zarządu 

Fly.pl Spółka Akcyjna 

w sprawie podmiotu uprawnionego do badania 

Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2013 rok 

 

 

Zarząd Fly.pl S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, 

dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany 

zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego 

sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, 

zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 
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Prezes Zarządu 

 

 


