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I. Pismo Zarządu  

 

Szanowni Państwo, 

 

Przedstawiamy Państwu Raport roczny za 2017 rok, który jest podsumowaniem naszej działalności   

w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Jednocześnie pragniemy podziękować Państwu  

za zaufanie i inwestycję w Langloo.com S.A. 

 

W minionym roku nasze działania skoncentrowane były na rozwoju portfela usług e-learningowych 

i oprogramowania Virtual Reality w zakresie kształcenia umiejętności językowych.  

 

Czerpiąc z naszych doświadczeń oraz dzięki obserwacjom rozwoju obecnych rynków cyfrowych, 

Langloo.com rozwija swoje produkty i usługi na nowe technologie. W minionym okresie poczyniliśmy istotne 

kroki zmierzające do rozwoju gamy produktowej poprzez tworzenie oprogramowania wirtualnej 

rzeczywistości.  

 

Nasze koncepcje produktowe skupiają się wokół najnowszych rozwiązań technologicznych.  

Są również rozwinięciem aktualnych dokonań i pozwolą odpowiedzieć na coraz bardziej dynamicznie 

zmieniające się wymagania rynku. 

 

Zapraszamy do zapoznania się treścią Raportu rocznego Langloo.com S.A. za 2017 rok. 

 

 

Z poważaniem 

Zarząd Langloo.com S.A 
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II. Wybrane dane finansowe Spółki za rok 2017 

 

 
Dane 

Dane na koniec 
2017 roku 

w PLN 

Dane na koniec 
2016 roku  

w PLN 

Dane na koniec 
2017 roku 
 w EUR* 

Dane na koniec 
2016 roku  
w EUR** 

Przychody netto  
ze sprzedaży 

3 249 489,04 3 815 522,41 779 085,82 862 459,86 

EBITDA  724 754,39 729 008,39 173 764,51 164 784,90 

Amortyzacja 687 606,07 645 220,20 164 857,96 145 845,43 

Zysk (strata)  
z działalności 
operacyjnej  

37 148,32 83 788,19 8 906,55 18 939,46 

Zysk (strata) brutto 8 067,99 45 711,55 1 934,35 10 332,63 

Zysk (strata) netto 1 007,99 45 711,55 241,67 10 332,63 

Przepływy pieniężne 
netto z działalności 
operacyjnej  

1 104 796,95 1 281 599,30 264 882,15 289 692,43 

Przepływy pieniężne 
netto z działalności 
inwestycyjnej 

- -1 368 699,19 - -309 380,47 

Przepływy pieniężne 
netto z działalności 
finansowej 

-1 104 795,95 86 348,87 -264 881,91 19 518,28 

Przepływy pieniężne 
netto razem 

1,00 -751,02 0,24 -169,76 

Środki pieniężne 1,32 0,32 0,32 0,07 

Aktywa trwałe 2 967 625,92 3 655 201,99 711 507,33 826 221,06 

Aktywa obrotowe 3 980 909,91 3 331 891,05 954 448,66 753 139,93 

Aktywa razem 6 948 535,83 6 987 093,04 1 665 955,99 1 579 360,99 

Zobowiązania i rezerwy 
razem 

4 075 344,11 4 114 909,31 977 089,86 930 133,21 

Zobowiązania 
długoterminowe 

129 722,88 164 024,39 31 101,89 37 076,04 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

3 719 865,38 3 597 995,07 891 861,56 813 290,02 

Kapitał własny 2 873 191,72 2 872 183,73 688 866,12 649 227,79 

Kapitał podstawowy 2.159.474,80 2.159.474,80 517 747,92 488 127,22 
* Dane przeliczone zostały w oparciu o kurs EURO tabela nr 252/A/NBP/2016 z dnia 30.12.2016 r. 
** Dane przeliczone zostały w oparciu o kurs EURO tabela nr 251/A/NBP/2017 z dnia 29.12.2017 r. 
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II. Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2017 

 

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LANGLOO.COM SA  
ZA ROK 2017 

 

1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym 

Sprawozdanie dotyczy Spółki pod firmą Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarmackiej 

17/63, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000358791.  

Przedmiotem działalności Spółki jest Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej 

lub Internet (PKD 4791Z), 

 

2. Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim 

Umowa Spółki zawarta została na czas nieoznaczony. 

 

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym 

Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. 

 

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 

W skład Spółki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne, więc sprawozdanie nie zawiera danych 

łącznych. 

 

5. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

 

6. Założenie kontynuacji działalności 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej  

w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie 

kontynuowania przez Spółkę działalności, 

 

7. Informacje na temat połączenia spółek 
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Nie dotyczy. 

 

8. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 

 

W zakresie ewidencji środków trwałych 

Środki trwałe w ciągu roku wyceniane są w cenie nabycia z uwzględnieniem dokonywanych odpisów 

amortyzacyjnych. 

Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu środków 

trwałych do używania przy zastosowaniu najwyższych stawek przewidzianych w przepisach podatkowych. 

Możliwe jest w uzasadnionych przypadkach skracanie lub wydłużanie okresu amortyzacji jeżeli 

przewidywany okres użytkowania jest dłuższy lub krótszy niż wynikający z zastosowania przepisów 

podatkowych. Odpisów dokonuje się w równych ratach co miesiąc, a gdy środki trwałe są użytkowane 

sezonowo tylko - za okres ich wykorzystania. Wysokość odpisu miesięcznego stanowi w takim wypadku 

iloraz wynikający z przeliczenia rocznej kwoty amortyzacji: przez liczbę miesięcy w sezonie. 

Amortyzacja niskocennych środków trwałych o wartości nie przekraczającej 3,500 zł dokonywana jest 

jednorazowo w miesiącu przyjęcia środków trwałych do używania. Środki trwałe o wartości do 3500 zł mogą 

być odnoszone w koszty Spółki bezpośrednio po oddaniu ich do używania. Środki nie objęte ewidencją 

bilansową (na kontach środków trwałych) np. obce środki trwałe lub o nieznacznej wartości powinny być 

objęte ewidencją pozabilansową. 

W przypadku zmiany technologii, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratą 

wartości dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych odpisów aktualizujących wartość środka 

trwałego. 

 

W zakresie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych 

Wartości niematerialne i prawne podlega ją umarzaniu i amortyzowaniu metodą liniową przy zastosowaniu 

górnych stawek określonych w przepisach podatkowych. Wartości niematerialne i prawne o wartości 

mniejszej niż 3.500 złotych są umarzane jednorazowo w miesiącu nabycia lub rozpoczęcia pobierania 

korzyści z wykorzystywania tych praw. W innych kwestiach dotyczących wyceny, o ile to możliwe można 

stosować zasady określone dla środków trwałych. 

 

W zakresie ewidencji środków pieniężnych 

Krajowe środki pieniężne i kredyty bankowe wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. 

Środki pieniężne i kredyty w walutach obcych wykazuje się w księgach rachunkowych  

w wartości nominalnej, przeliczonej na złote polskie według kursu zakupu lub sprzedaży ustalonego  
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dla danej waluty obcej (odrębnie dla każdej waluty) przez bank dewizowy, z którego usług dana jednostka 

korzystała.  

Znajdujące się w kasach środki pieniężne muszą być inwentaryzowane w drodze spisu z natury na ostatni 

dzień każdego roku obrotowego, natomiast zgromadzone na rachunkach bankowych w drodze uzyskania 

od banków potwierdzenia ich stanu. Ewentualne różnice muszą być wyjaśnione i rozliczone  

w księgach roku, za który sporządza się bilans.  

Pozostałość walut obcych w kasie na dzień bilansowy (na koniec roku), na który sporządza się bilans 

przelicza się według średniego kursu na ten dzień , ustalonego przez Prezesa NBP. Różnicę wartościową 

wynikającą ze zmiany kursu waluty wyrażoną w złotych, odnosi się; dodatnią na konto „Pozostałe przychody 

finansowe", o ujemną na konto „Pozostałe koszty finansowe". Przychody i rozchody walut obcych ustala się 

w wartości wynikającej z ich każdorazowo obowiązujących kursów: 

- zakupu - stosowanych do sprzedaży walut (np. za dostawy lub usługi wykonywane dla kontrahentów 

zagranicznych oraz odsprzedaży 

dewiz bankowi), 

- sprzedaży - stosowanych przy zakupie walut w banku, np. na import. 

 

Różnice kursowe powstałe na skutek stosowania różnej wysokości kursów dla obliczenia wpływów  

i rozchodów określonych środków pieniężnych bankowych w walutach obcych, jak też w związku  

z zastosowaniem kursu obowiązującego w dniu kończącym rok obrotowy, zalicza się: 

- ujemne - da pozostałych kosztów finansowych, 

- dodatnie - od środków pieniężnych do przychodów finansowych 

 

W zakresie ewidencji kredytów bankowych 

Kredyty bankowe w walutach obcych wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej oraz 

wartości przeliczonej na złote polskie wg kursu ustalonego dla danej waluty obcej przez bank, z którego 

usług korzystała dana jednostka. Jeżeli w dniu kończącym rok obrotowy średni kurs walut obcych różni się 

od kursu przyjętego przy ustalaniu kredytu bankowego, wartość stanu kredytów ustala się wg kursu 

średniego w dniu kończącym rok obrotowy ustalonego przez Prezesa NBP.  

Jeżeli kurs walut obcych dla gotówki i pieniędzy ulokowanych na rachunkach bankowych i kredytów 

bankowych na koniec roku obrotowego różni się od kursu przyjętego przy ustalaniu wartości środków 

pieniężnych i kredytów bankowych, ich wartość przelicza się według średniego kursu ustalonego na dzień 

kończący rok obrotowy przez Prezesa NBP.  Wyjątek od tej zasady stanowi gotówka w walutach obcych 

znajdująca się w kantorach, której wartość ewidencyjna na dzień bilansowy w złotych polskich nie jest 

wyższa od obowiązującego na ten dzień średniego kursu. Natomiast różnice kursowe dla kredytów 

spłaconych w ciągu roku ustala się na dzień wygaśnięcia zobowiązań z tytułu kredytu. 
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 W zakresie ewidencji towary i materiały 

Materiały o niewielkim znaczeniu z punktu widzenia kosztów działalności, jak też wymagań kontroli, 

nabywane w drobnych ilościach, np. do celów gospodarczych i biurowych, winny być przekazywane po 

zakupie bezpośrednio do zużycia i odpisywane w koszty bezpośrednio. Na ostatni dzień roku obrotowego 

pozostałość nie zużytych materiałów podlega spisaniu i wycenie wg cen sprzedaży netto. Wycenioną 

pozostałością materiałów zwiększa się wartość zapasów i zmniejsza zużycie materiałów. Ewidencję 

rzeczowych składników majątku obrotowego prowadzi się w postaci ewidencji wartościowej w księgach 

rachunkowych Spółki oraz ewidencji ilościowej w magazynie. Przychody są wyceniane na podstawie 

dokumentów zakupu. Zapasy towarów i materiałów wycenia się w ciągu roku w cenach zakupu 

powiększonych o naliczone cło oraz opłaty administracyjne związane z zakupem. Wartość stanu ustala 

się na podstawie weryfikacji stanu magazynowego drogą spisu z natury na koniec każdego miesiąca. 

Wycena rozchodu stanu magazynowego jest dokonywana wg metody FIFO. W ciągu roku różnice powstałe 

przy inwentaryzacji i wycenie są ujmowane jako zmiana kosztu własnego sprzedanych towarów  

i materiałów. Towary, materiały i opakowania obce w magazynach Spółki są objęte inwentaryzacją 

najpóźniej na koniec roku obrotowego. Wartość materiałów i towarów podlega obniżeniu lub spisaniu  

w przypadku powstania szkody, jak np. pogorszenia jakości, przeterminowania, uszkodzenia, zniszczenia 

itp. Obniżoną wartość tych składników ustala się w drodze oszacowania ceny ich sprzedaży, a kwoty 

odpowiadające niezawinionemu obniżeniu wartości zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych. 

 

W zakresie ewidencji opakowań 

Opakowania zwrotne są odnoszone w koszty działalności Spółki bezpośrednio po zakupie. Stan oraz 

rozchody opakowań zwrotnych są weryfikowane na podstawie spisu z natury nie później niż na koniec roku 

obrotowego. Jeżeli opakowania zwrotne są przedmiotem transakcji handlowych ich koszt ustala się  

na podstawie faktur zakupu (wg zasady FIFO, wg wartości przeciętnej, według wartości rzeczywistej). 

Opakowania bezzwrotne obciążają koszty w miesiącu zakupu opakowań. W innych kwestiach dotyczących 

wyceny, o ile to możliwe można stosować zasady określone dla materiałów. 

 

W zakresie ewidencji należności i zobowiązań 

Należności i zobowiązania wyceniane są w ciągu roku obrotowego w wartości nominalnej. Nie rzadziej niż 

na koniec roku obrotowego zobowiązania podlegają powiększeniu o naliczone i niezapłacone odsetki. 

Należności są wyceniane zgodnie z zasadą ostrożności z uwzględnieniem odpisów aktualizujących 

dotyczących należności wątpliwych. 
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Inne informacje na temat załączonego sprawozdania finansowego 

Dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego zawierają informacje określone załącznikiem 

Ustawy, Noty i objaśnienia nie występujące w Spółce lub nieistotne z punktu widzenia wyniku, rentowności 

i sytuacji majątkowej jednostki zostały pominięte. 

 
 

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2017 
AKTYWA 

 

AKTYWA 31.12.2016 31.12.2017 

A.  AKTYWA TRWAŁE  3 655 201,99    2 967 625,92   
I.  Wartości niematerialne i prawne  2 456 502,80    1 812 666,56   
1.  Koszty zakończonych prac rozwojowych                 –                     –     
2.  Wartość firmy                 –                     –     
3.  Inne wartości niematerialne i prawne  2 456 502,80    1 812 666,56   
4.  Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                 –                     –     
II.  Rzeczowe aktywa trwałe  1 198 699,19    1 154 959,36   
1.  Środki trwałe     218 699,19       174 959,36   
a)  grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)                 –                     –     
b)  budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 –                     –     
c)  urządzenia techniczne i maszyny                 –                     –     
d)  środki transportu     218 699,19       174 959,36   
e)  inne środki trwałe                 –                     –     
2.  Środki trwałe w budowie w tym prace rozw.badawcze     980 000,00       980 000,00   
3.  Zaliczki na środki trwałe w budowie                 –      
III.  Należności długoterminowe                 –                     –     
1.  Od jednostek powiązanych                 –                     –     
2.  Od pozostałych jednostek                 –                     –     
IV.  Inwestycje długoterminowe                 –                     –     
1.  Nieruchomości                 –                     –     
2.  Wartości niematerialne i prawne                 –                     –     
3.  Długoterminowe aktywa finansowe                 –                     –     
a)  w jednostkach powiązanych                 –                     –     
–  udziały lub akcje                 –                     –     
–  inne papiery wartościowe                 –                     –     
–  udzielone pożyczki                 –                     –     
–  inne długoterminowe aktywa finansowe                 –                     –     
b)  w pozostałych jednostkach                 –                     –     
–  udziały lub akcje                 –                     –     
–  inne papiery wartościowe                 –                     –     
–  udzielone pożyczki                 –                     –     
–  inne długoterminowe aktywa finansowe                 –                     –     
4.  Inne inwestycje długoterminowe                 –                     –     
V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                 –                     –     
1.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                 –                     –     
2.  Inne rozliczenia międzyokresowe                 –                     –     
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B.  AKTYWA OBROTOWE  3 331 891,05    3 980 909,91   
I.  Zapasy                 –                     –     
1.  Materiały                 –                     –     
2.  Półprodukty i produkty w toku                 –                     –     
3.  Produkty gotowe                 –                     –     
4.  Towary                 –                     –     
5.  Towary poza jednostką                 –                     –     
II.  Należności krótkoterminowe  3 050 090,73    2 732 347,03   
1.  Należności od jednostek powiązanych                 –                     –     
a)  z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:                 –                     –     
–  do 12 miesięcy                 –                     –     
–  powyżej 12 miesięcy                 –                     –     
b)  inne                 –                     –     
2.  Należności od pozostałych jednostek  3 050 090,73    2 732 347,03   
a)  z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:  3 029 792,71    2 721 893,20   
–  do 12 miesięcy  3 029 792,71    2 721 893,20   
–  powyżej 12 miesięcy                 –                     –     
b)  z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń           886,72             228,00   

c)  inne      19 411,30         10 225,83   
d)  dochodzone na drodze sądowej                 –                     –     
III.  Inwestycje krótkoterminowe        1 800,32    1 045 787,88   
1.  Krótkoterminowe aktywa finansowe        1 800,32    1 045 787,88   
a)  w jednostkach powiązanych        1 800,00    1 045 786,56   
–  udziały lub akcje        1 800,00          1 800,00   
–  inne papiery wartościowe                 –                     –     
–  udzielone pożyczki                 –      1 043 986,56   
–  inne krótkoterminowe aktywa finansowe                 –                     –     
b)  w pozostałych jednostkach                 –                     –     
–  udziały lub akcje                 –                     –     
–  inne papiery wartościowe                 –                     –     
–  udzielone pożyczki                 –                     –     
–  inne krótkoterminowe aktywa finansowe                 –                     –     
c)  środki pieniężne i inne aktywa pieniężne              0,32                 1,32   
–  środki pieniężne w kasie i na rachunkach              0,32                 1,32   
–  inne środki pieniężne                 –                     –     
–  inne aktywa pieniężne                 –                     –     
2.  Inne inwestycje krótkoterminowe                 –                     –     
IV.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe     280 000,00       202 775,00   

V.  Należne wpłąty na kapitał (fundusz) podstawowy                 –                     –     
VI. Udziały (akcje) własne                 –                     –     
SUMA AKTYWÓW  6 987 093,04    6 948 535,83   

 
 
 

PASYWA 
 
 
 

PASYWA 31.12.2016 31.12.2017 

A.  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY             2 872 183,73                2 873 191,72   
I.  Kapitał (fundusz) podstawowy             2 159 474,80                2 159 474,80   
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II.  Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)                            –                                 –     
III.  Udziały (akcje)  własne (wielkość ujemna)                            –                                 –     
IV.  Kapitał (fundusz) zapasowy                657 436,45                   712 708,93   
V.  Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny                            –                                 –     
VI.  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                            –                                 –     
VII.  Zysk (strata) z lat ubiegłych                   9 560,93    
VIII.  Wynik finansowy netto roku obrachunkowego                 45 711,55                       1 007,99   
IX.  Odpisy z  zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                            –                                 –     

B.  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA             4 114 909,31                4 075 344,11   
I.  Rezerwy  na zobowiązania                            –                                 –     
1.  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                            –                                 –     
2.  Rezerwa na świadczenia emerytalne                            –                                 –     
–  długoterminowa                            –                                 –     
–  krótkoterminowa                            –                                 –     
3.  Pozostałe rezerwy                            –                                 –     
–  długoterminowe                            –                                 –     
–  krótkoterminowe                            –                                 –     
II.  Zobowiązania długoterminowe                164 024,39                   129 722,88   
1.  Wobec jednostek powiązanych                            –                                 –     
2.  Wobec pozostałych jednostek                164 024,39                   129 722,88   
a)  kredyty i pożyczki                            –                                 –     
b)  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                            –                                 –     
c)  inne zobowiązania finansowe                            –                                 –     
d)  inne                164 024,39                   129 722,88   
III.  Zobowiązania krótkoterminowe             3 597 995,07                3 719 865,38   
1.  Wobec jednostek powiązanych                 20 370,04                       4 076,82   
a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                            –                                 –     
–  do 12 miesięcy                            –                                 –     
–  powyżej 12 miesięcy                            –                                 –     
b)  inne                 20 370,04                       4 076,82   
2.  Wobec pozostałych jednostek             3 577 625,03                3 715 788,56   
a)  kredyty i pożyczki                352 294,53                   325 816,65   
b)  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                            –                                 –     
c)  inne zobowiązania finansowe                            –                                 –     
d)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:             3 074 345,65                3 241 310,91   
–  do 12 miesięcy             3 074 345,65                3 241 310,91   
–  powyżej 12 miesięcy                            –                                 –     
e)  zaliczki otrzymane na dostawy                            –                                 –     
f)  zobowiązania wekslowe                            –                                 –     
g)  z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń                 60 432,42                     84 450,51   

h)  z tytułu wynagrodzeń                            –                                 –     
i)  inne                 90 552,43                     64 210,49   
3.  Fundusze specjalne                            –                                 –     
IV.  Rozliczenia międzyokresowe                352 889,85                   225 755,85   
1.  Ujemna wartość firmy                            –                                 –     
2.  Inne rozliczenia międzyokresowe                352 889,85                   225 755,85   
–  długoterminowe                352 889,85                   225 755,85   
–  krótkoterminowe                            –                                 –     

SUMA PASYWÓW             6 987 093,04                6 948 535,83   
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA DZIEŃ 31.12.2017 

 
 

 31.12.2016 31.12.2017 

A.  Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:            3 815 522,41                  3 249 489,04   
          –  od jednostek powiązanych   
      I.  Przychód ze sprzedaży produktów i usług             3 786 495,58                   3 249 489,04   
      II.  Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie 
– wartość ujemna) 

                              –      

      III.  Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   
      IV.  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                  29 026,83                                      –     
B.  Koszty działalności operacyjnej              3 950 854,42                   3 339 696,83   
      I.  Amortyzacja                645 220,20                      687 606,07   
      II.  Zużycie materiałów i energii                  12 513,72                         2 331,16   
      III.  Usługi obce             3 140 525,98                   2 550 851,91   
      IV.  Podatki i opłaty, w tym:                    7 235,63                         9 090,51   
                –  podatek akcyzowy                                –     - 
      V.  Wynagrodzenia                   87 326,00                        59 001,68   
      VI.  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                     

–     
                     12 183,95   

      VII.  Pozostałe koszty rodzajowe                   17 575,35                        18 631,55   
      VIII.  Wartość sprzedanych towarów i materiałów                   40 457,54                                      –     
C.  Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)               –135 332,01                      –90 207,79   
D.  Pozostałe przychody operacyjne                 220 107,31                      127 634,00   
      I.  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                –                                        –     
      II.  Dotacje                 153 974,36                      127 134,00   
      III.  Inne przychody operacyjne                   66 132,95                             500,00   
E.  Pozostałe koszty operacyjne                        987,11                             277,89   
      I.  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                –                                        –     
      II.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                 –                                        –     
                     aktualizacja wartości środków trwałych                                     –     
                    aktualizacja wartości należności                                     

–     
                                   –     

      III.  Inne koszty operacyjne                       987,11                            277,89   
F.  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)                   83 788,19                       37 148,32   
G.  Przychody finansowe                                –                                        –     
      I.  Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                –                                        –     
            –  od jednostek powiązanych                                 –                                        –     
      II.  Odsetki, w tym:                                –                                        –     
            –  od jednostek powiązanych                                 –                                        –     
      III.  Zysk ze zbycia inwestycji                                 –                                        –     
      IV.  Aktualizacja wartości inwestycji                                 –                                        –     
      V.  Inne                                 –                                        –     
H.  Koszty finansowe                   38 076,64                        29 080,33   
      I.  Odsetki, w tym:                   37 368,88                        29 080,33   
            –  dla jednostek powiązanych                                 –                                        –     
      II.  Strata ze zbycia inwestycji                                 –                                        –     
      III.  Aktualizacja wartości inwestycji                                 –                                        –     
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      IV. Inne                       707,76                                      –     
I.  Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)                   45 711,55                          8 067,99   
K.  Zysk (strata) brutto (I+J)                   45 711,55                          8 067,99   
L.  Podatek dochodowy 0                        7 060,00   
M.  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                –                                        –     
N.  Zysk (strata) netto (K–L–M)                   45 711,55                         1 007,99   

 
 

 
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NA DZIEŃ 31.12.2017 

 

 31.12.2017 31.12.2017 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)              2 873 191,72            2 873 183,73   
–  korekty błędów podstawowych   
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach              2 873 191,72            2 872 183,73   
1. Kapitał (fundusz)podstawowy na początek okresu              2 159 474,80            2 159 474,80   
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego                                –                             –     
a) zwiększenie (z tytułu)                                –                             –     
–  wydania udziałów (emisji akcji)                                –      
–  dopłata do kapitału                          –     
–  konwersja pożyczki                          –     
b) zmniejszenie (z tytułu)                    –                             –     
–  umorzenia udziałów (akcji)   
–     
–     
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu             2 159 474,80            2 159 474,80   
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu                                –      
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy                                –                             –     
a) zwiększenie (z tytułu)                                –                             –     
–                                  –      
–     
b) zmniejszenie (z tytułu)                                –                             –     
–     
–     
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu                                –                             –     
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu                                –      
a) zwiększenie (z tytułu)   
b) zmniejszenie (z tytułu)   
 3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu                                –                             –     
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu                 657 436,45               657 436,45   
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego                                –                   55 272,48   
a) zwiększenie (z tytułu)                                –                   55 272,48   
–  emisji akcji powyżej wartości nominalnej                                –      
–  z podziału zysku (ustawowo)                                –                   55 272,48   
–  z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)                                –                             –     
–  z przeszacowanie środków trwałych   
b) zmniejszenie (z tytułu)                                –                             –     
–  pokrycia straty                                –      
–     
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu                657 436,45               712 708,93   
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu                                –                             –     
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5.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny                                –                             –     
a) zwiększenie (z tytułu)                                –                             –     
–  korekty aktualizującej wartość   
b) zmniejszenie (z tytułu)                                –                             –     
–  zbycia środków trwałych   
–                                  –      
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu                                –                             –     
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu                                –      
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych                                –                             –     
a) zwiększenie (z tytułu)                                –                             –     
–     
b) zmniejszenie (z tytułu)                                –                             –     
–     
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu                                –                             –     
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu                     9 560,93                 55 272,48   
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu                                –                             –     
–  korekty błędów podstawowych   
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                     9 560,93                 55 272,48   
a) zwiększenie (z tytułu)                                –                             –     
–     
–     
b) zmniejszenie (z tytułu)                                –                   55 272,48   
–  pokrycia straty                                –                             –     
–  przeksiegowanie na kapitał zapasowy                                –                   55 272,48   
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu                     9 560,93                           –     
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,                                –                             –     
–  korekty błędów podstawowych                                –      
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                                –                             –     
a) zwiększenie (z tytułu)                                –                             –     
–  przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia                                –      
–     
b) zmniejszenie (z tytułu)                                –                             –     
–  przeznaczenie zysku na pokrycie strat                                –                             –     
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu                                –                             –     
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu                     9 560,93                           –     
8. Wynik netto                   45 711,55                   1 007,99   
a) zysk netto                   45 711,55                   1 007,99   
b) strata netto   
c) odpisy z zysku   
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)              2 872 183,73            2 873 191,72   
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIEŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2017 
 

Treść 31.12.2016 31.12.2017 

A.  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej   
I.  Zysk (strata) netto               45 711,55                    1 007,99   
II.  Korekty razem          1 235 887,75             1 103 788,96   
1.  Amortyzacja             645 220,20                687 606,07   
2.  Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych                           –                                –     
3.  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                           –                                –     
4.  Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej                           –                                –     
5.  Zmiana stanu rezerw                           –                                –     
6.  Zmiana stanu zapasów               40 457,54                              –     
7.  Zmiana stanu należności        –1 445 179,76                317 743,70   
8.  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,  z wyjątkiem pożyczek i kredytów          1 448 276,90                148 348,19   

9.  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych             547 112,87                –49 909,00   
10.  Inne korekty                           –                                –     
III.  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)          1 281 599,30             1 104 796,95   

B.  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej    
I.  Wpływy                           –                                –     
1.  Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  
2.  Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerilane i prawne                             –     
3.  Z aktywów finansowych, w tym:                           –                                –     
a)  w jednostkach powiązanych                           –                                –     
–  zbycie aktywów finansowych                           –      
–  dywidendy i udzialy w zyskach   
–  spłata udzielonych pozyczek długoterminowych   
–  odsetki   
–  inne wpływy z aktywów finansowych                           –      
4.  Inne wpływy inwestycyjne   
II.  Wydatki          1 368 699,19                              –     
1.  Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych             218 699,19                              –     
2.  Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemateriane i prawne w tym prace B&R          1 150 000,00                              –     
3.  Na aktywa finansowe, w tym:                           –                                –     
a)  w jednostkach powiązanych                           –      
b)  w pozostałych jednostkach                           –                                –     
–  nabycie aktywów finansowych                           –      
–  udzielone pożyczki długoterminowe   
4.  Inne wpływy inwestycyjne   
III.  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)        –1 368 699,19                              –     

C.  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   
I.  Wpływy             164 024,39                              –     
1.  Wpływ netto z wydania udziałw (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych 
oraz dopłat do kapitału 

                          –      

2.  Kredyty i pożyczki                           –                                –     
3. Dotacja                           –                                –     
4.  Inne wpływy finansowe             164 024,39                              –     
II.  Wydatki               77 675,52             1 104 795,95   
1.  Nabycie udziałów (akcji) własnych   

2.  Dywidendy i inne wpłaty na rzecz włascicieli   
3.  Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku                           –                                –     
4.  Spłaty kredytów i pożyczek               77 675,52                  26 477,88   
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5.  Wykup dłużnych papierów wartościowych   
6.  Z tytułu innych zobowiązań finansowych   
7.  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                           –      
8.  Odsetki                           –                                –     
9.  Inne wydatki finansowe                           –               1 078 318,07   
III.  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)               86 348,87           –1 104 795,95   

D.  Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)                  –751,02                           1,00   
E.  Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:                  –751,02                           1,00   
–  zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   
F.  Środki pieniężne na początek okresu                    751,34                           0,32   
G.  Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)                        0,32                           1,32   
–  o ograniczonej możliwości dysponowania   

 

 

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

Ustęp 1 – wyjaśnienia do bilansu 
 

1) Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych  

i prawnych oraz inwestycji długoterminowych. 

a) Wartości niematerialne i prawne 

Wyszczególnienie wg pozycji 
bilansowych 

Stan na początek roku 
obrotowego 

Zwiększenia  Zmniejszenia wartości 
początkowej 

Stan na koniec roku 
obrotowego 

1. Koszty zakończonych pac 
rozwojowych 

    

2. Inne wartości niematerialne i 
prawne 

5.237.148,27 0,00 0,00 5.237.148,27 

Razem 5.237.148,27 0,00 0,00 5.237.148,27 

 
 
Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych 
 

Wyszczególnienie wg pozycji 
bilansowych 

Stan na początek roku 
obrotowego 

Zwiększenia 
umorzeń 

Zmniejszenia umorzeń Stan na koniec roku 
obrotowego 

1. Koszty zakończonych pac 
rozwojowych 

    

2. Inne wartości niematerialne i 
prawne 

2.270.645,27 
 

643.836,24 0,00 3.424.481,71 

Razem 2.270.645,27 
 

643.836,24 0,00 3.424.481,71 

b) Środki trwałe – zmiany w ciągu roku obrotowego 
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Wyszczególnienie wg pozycji 
bilansowych 

Stan na początek roku 
obrotowego 

Zwiększenia  Zmniejszenia wartości 
początkowej 

Stan na 31.12.2017 

1. Grunty     

2. Budynki i lokale     

3. Urządzenia i maszyny 15.465,03   15.465,03 

4. Środki transportu 218.699,19   218.699,18 

5. Inne środki trwałe     

Razem 234.164,22   234.164,22 

 
 

    

 
 
 
Umorzenia środków trwałych – zmiany w ciągu roku obrotowego 
 

Wyszczególnienie wg pozycji 
bilansowych 

Dotychczasowe umorzenie 
na pocz. roku 

Zwiększenia 
umorzeń 

Zmniejszenia umorzeń Stan na 31.12.2017 

1. Grunty     

2. Budynki i lokale     

3. Urządzenia i maszyny 15.465,03   15.465,03 

4. Środki transportu  43.739,83  43.739,83 

5. Inne środki trwałe     

Razem 15.465,03 43.739,83  59.204,86 

 

c) Środki trwałe nie będące własnością – Aparat Nikon – leasing operacyjny Grenke Leasing 

d) Inwestycje długoterminowe – nie wystąpiły 

e) Środki trwałe w budowie –980.000,00 na które składają się zaliczki na budowę platformy videolearning, 

 

2) Wartość gruntów użytkowanych wieczyście wyniosła na koniec roku – nie wystąpiła. 

3) Przyjęte na podstawie umów leasingu obiekty nie figurują w księgach i bilansie spółki. 

4) Spółka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa, ani budżetów gmin z tytułu uzyskania 

prawa własności do budynków i lokali. 

5) Zestawienie kapitału podstawowego – udziałowego 
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Akcjonariusze Langloo.com SA 

Lp. 

Imię i nazwisko/ 
nazwa 

Akcjonariusza 
Seria akcji Liczba akcji 

Udział  
w kapitale 

Udział 
w głosach 

1 Michał Wróblewski A 6.339.337 29,36 % 29,36 % 

2 

IQ Partners SA* 

A 
3.580.000 

18,52 % 18,52 % 
B 420.000 

3 Polskapresse Sp. z o.o. E 3.571.428 16,54 % 16,54 % 

4 Dariusz Dziurzański A 1.260.663 5,84 % 5,84 % 

5 

Pozostali 

B 3.580.000 

29,74 % 29,74 % C 843.320 

D 2.000.000 

Razem 
21.594.748 100 % 100 % 

* spółka posiada akcje za pośrednictwem swojej spółki zależnej - Ventures Hub sp. z o.o. (IQ Partners S.A. posiada   
100 proc. udziałów w Ventures Hub sp. z o.o) 

 

6) Informacja o kapitałach ( funduszach) zapasowych i rezerwowych (sporządza jednostka nie 

sporządzająca zestawienia zmian w kapitale własnym). 

7) Wynik finansowy netto  

8) Wynik finansowy netto – zysk bilansowy w kwocie 1.007,99 zostanie przeznaczony  na zwiększenie 

kapitału zapasowego. 

9) Odpisy aktualizujące należności: nie wystąpiły. 

10) Informacje o stanie rezerw: nie wystąpiły. 

11) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych  

Wyszczególnienie       Stan na 
      początek roku  koniec roku 
 
Rozliczenie międzyokresowe czynne z tego: 
1) Koszty roku następnego                 
2) Podatek Vat      
3) Rozliczenie międzyokresowe przychodów  
4) Czynne rozliczenie międzyokresowe –  
abonamenty do wykorzystania w przyszłym okresie  280.000,00  202.775,00 
 
Długoterminowe rozliczenia bierne-dotacja  353.889,85  225.755,85 
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12) Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki : pozycja nie występuje 

 

13) Wykaz zobowiązań warunkowych: pozycja nie występuje 

 

Ustęp 2 – wyjaśnienia do rachunku zysków i strat 

 

1) Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży usług. 

Spółka osiągnęła przychód ze sprzedaży krajowej licencji, kursów oraz pozostałych usług w łącznej 

wysokości 2.499.489,04 PLN 

Spółka osiągnęła przychód ze sprzedaży usług na terenie Unii Europejskiej w wysokości 750.000,00 PLN. 

2) Wysokość i wyjaśnienie odpisów aktualizujących środki trwałe: pozycja nie występuje. 

3) Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub 

przewidzianej do zaniechania w roku następnym: pozycja nie występuje. 

4) Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób  

prawnych od zysku (straty) brutto: 

a) Ustalenie przychodów podatkowych 

Wyszczególnienie Kwota w zł 

Przychody ogółem wg ksiąg rachunkowych  3.377.123,04 

Przychody włączone do opodatkowania 0,00 

- otrzymana dotacja 0,00 

Przychody podatkowe                        3.377.123,04 

 
b) Ustalenie kosztów podatkowych 

Wyszczególnienie Kwota w zł 

Koszty ogółem wg ksiąg rachunkowych 3.366.055,05 

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu 26.088,63 

- nieopłacone składki ZUS 0.00 

- korekta kosztów od niezapłaconych FV 0,00 

- Amortyzacja 26.088,63 

- wynagrodzenia 0,00 

- reprezentacja                                        0,00 

- odsetki budżetowe 0,00 

- koszty egzekucyjne                                       0,00 

- odpisy aktualizujące należności 0,00 

Koszty włączone do kosztów uzyskania przychodu 0,00 

- zapłacone składki ZUS w 2016 r. , naliczone w 2015 r.  
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- Kwota zapłaconej opłaty wstępnej od leasingu  

-   

Koszty uzyskania przychodu 3.339.966,42 

 

5) Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym zawierającym 

wyszczególnione dane kosztów rodzajowych. 

6) Informacja o kosztach rodzajowych, w tym kosztach wytworzenia produktów i usług na własne 

potrzeby ( dotyczy jednostek sporządzających wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat) : 

sporządza się rachunek wyników w układzie porównawczym. 

7) Koszty wytworzenia środków trwałych w  budowie (środków na własne potrzeby): pozycja nie 

występuje. 

8) Poniesione w roku obrotowym i planowane na rok następny nakłady na nie finansowe aktywa 

trwałe: pozycja nie występuje. 

9) Informacja o zyskach i startach nadzwyczajnych: pozycja nie występuje.  

 

Ustęp 3 – wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych  

 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych: 1,32 PLN 

 

Ustęp 4 – objaśnienia niektórych zagadnień osobowych 

 

1) Przeciętne zatrudnienie wyniosło: 

 

• rok ubiegły: 1 

• rok bieżący: 1 

 

2) Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniami wypłaconymi (należnymi) z zysku Członkom Zarządu i Rady 

Nadzorczej: nie wypłacono. 
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Ustęp 5 – objaśnienia niektórych szczególnych zagadnień 

 

1) Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów 

nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, 

finansową i wynik finansowy jednostki: nie wystąpiły. 

2) Informacje o istotnych transakcjach ( wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych 

warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane: nie 

wystąpiły. 

3) Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które wymagałyby uwzględnienia  

w sprawozdaniu finansowym. 

4) Pożyczki i podobne świadczenia udzielone Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej: nie wystąpiły. 

5) Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania 

finansowego, wypłacone lub należne za rok obrotowy odrębnie za: 

• obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego – 3.000,00 PLN netto. 

6) Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania 

sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik 

finansowy oraz zmiany w kapitale własnym: nie wystąpiły. 

7) Charakterystyka opisowa dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian 

sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych 

na sytuacje majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki: nie dotyczy. 

8)  Informacja o wspólnych przedsięwzięciach ( nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach 

finansowych): nie dotyczy. 

9) Informacja o transakcjach ze spółkami powiązanymi : pozycja nie występuje. 

10) Wykaz spółek w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub w ogólnej 

liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym spółki: nie dotyczy. 

11) Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie wyłączeń  

z konsolidacji ( decyzji) dopuszczonych ustawą, podaje następujące informacje: nie dotyczy. 
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12) W związku ze sporządzeniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy(okres sprawozdawczy  

w którym nastąpiło połączenie) podaje się następujące informacje: nie dotyczy. 

13) W świetle posiadanych przez Zarząd informacji nie występuje niepewność co do możliwości 

kontynuowania działalności przez spółkę. 

14) Nie są znane Zarządowi żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie 

mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik  finansowy 

jednostki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Raport roczny za 2017 rok 

23 
Spółka Langloo.com SA wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358791,  

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
numer NIP 951-231-22-04, REGON 142367058, kapitał zakładowy w wysokości 2.159.474,80 zł. 

Dane teleadresowe: ul. Sarmacka 17/63, 02-972 Warszawa, Biuro Handlowe: ul. Gżegżółki 11, 02-804 Warszawa, 
tel. + 48 22 852 00 37, fax  +48 22 295 13 15, e-mail: biuro@langloo.com, www: www.langloo.com 

IV. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 

 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Langloo.com S.A. w roku 2017 stanowi załącznik nr 1  

do niniejszego raportu.  

 

 

 
V. Oświadczenia Zarządu  

 
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU LANGLOO.COM S.A. 

W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 
 
 

Zarząd Spółki Langloo.com S.A. (zwana dalej Spółką) oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne 

sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi 

Spółkę oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki 

oraz jej wynik finansowy. Ponadto Zarząd oświadcza, że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera 

prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

     

 

Michał Wróblewski     

Prezes Zarządu     
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU LANGLOO.COM S.A. 
W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO  

DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 
 
 

Zarząd spółki Langloo.com S.A. (zwana dalej Spółką) oświadcza, że podmiot uprawniony  

do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki  

za rok 2017, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Ponadto Zarząd oświadcza, iż biegły rewident 

dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 spełnia warunki do wyrażenia 

bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego. 

      

 

Michał Wróblewski       

Prezes Zarządu     

 

 

 

 
VI. Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego 

 

Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego stanowi załącznik nr 2  

do niniejszego raportu.  

 
 

VII. Informacje w sprawie przestrzegania przez Spółkę ładu korporacyjnego w roku 2017 

 

Od października roku 2011 Langloo.com  S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect, stosuje zatem 

zasady ładu korporacyjnego oraz przestrzega zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na rynku 

NewConnect zgodnie z tabelarycznym opisem przedstawionym poniżej: 
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PKT Dobra praktyka 
OŚWIADCZENIE 
O STOSOWANIU  

UWAGI 

1 

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę 
informacyjną zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak  
i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi 
komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki  
i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystający w jak 
najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią 
komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu 
również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiając 
transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci 
Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie 
internetowej. 

TAK 
 

Spółka stosuje wszystkie 
zapisy tego punktu  
wyłączeniem transmisji 
obrad walnego 
zgromadzenia przez 
Internet, rejestracji 
przebiegu obrad  
i upubliczniania go  
na stronie internetowej. 
W opinii Zarządu koszty 
związane z techniczną 
obsługa transmisji oraz 
rejestracji posiedzeń 
walnego zgromadzenia 
przez Internet są 
niewspółmierne  
do ewentualnych korzyści  
z tego wynikających.  

2 
Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji 
niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej 
funkcjonowania. 

TAK 
 

3 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 

3.1 Podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa). TAK www.langloo.biz.pl 

3.2 
Opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności,  
z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów. 

NIE 

Spółka nie podaje tych 
informacji ze względu  
na dynamiczne zmiany 
dokonujące się na rynku, 
na którym działa 

3.3 
Opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji 
emitenta na rynku. 

NIE 

Określenie pozycji Spółki 
na rynku nie jest możliwe 
ze względu  
na dynamiczne zmiany 
zachodzące na rynku 

3.4 Życiorysy zawodowe członków organów spółki. TAK 
Życiorysy znajdują się  
na stronie 
www.langloo.biz.pl 

3.5 

Powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady 
nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej  
z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej 
niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. 

         TAK 

 

3.6 Dokumenty korporacyjne spółki. TAK 

Dokumenty korporacyjne 
spółki znajdują się  
na stronie 
www.langloo.biz.pl 

3.7 Zarys planów strategicznych spółki. NIE 
Spółka nie publikuje tych 
danych ze względu  
na ich poufność 
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3.8 
Opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok 
obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych 
prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy). 

NIE 

Spółka nie publikuje 
prognoz 
wyników finansowych  
 

3.9 
Strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych 
akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie. 

TAK www. langloo.biz.pl 

3.10 
Dane oraz kontakt z do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce  
za relacje inwestorskie oraz kontakt z mediami. 

TAK 
Spółka udostępnia dane 
ogólne do kontaktu 

3.11 (skreślony) -  

3.12 Opublikowane raporty bieżące i okresowe. TAK www. langloo.biz.pl 

3.13 
Kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów 
okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań  
z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych. 

TAK  

3.14 

Informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata 
dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub 
ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem 
terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te 
powinny być zamieszczone w terminie umożliwiającym podjęcie  przez 
inwestorów decyzji inwestycyjnych. 

TAk 

Spółka jest świadoma tej 
zasady, jednak  
w dotychczasowej 
działalności taka sytuacja 
nie miała miejsca 

3.15 (skreślony) -  

3.16 
Pytania dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane 
przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami  
na zadawane pytania. 

NIE 

Spółka uważa,  
iż publikacja pytań 
mogłaby naruszyć 
interesy akcjonariuszy. 

3.17 

Informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, 
zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem. 

TAK 

Spółka jest świadoma tej 
zasady, jednak  
w 2017 roku taka 
sytuacja nie miała 
miejsca 

3.18 
Informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia  
i powodach zarządzenia przerwy. 

NIE 

Spółka jest świadoma tej 
zasady, jednak  
w dotychczasowej 
działalności taka sytuacja 
nie miała miejsca 

3.19 

Informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę  
o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, 
adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu 
poczty elektronicznej Doradcy. 

NIE 
 

Emitent nie korzysta  
z usług Autoryzowanego 
Doradcy 

3.20 
Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji 
emitenta. 

NIE 
 

 

3.21 
Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany  
w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

NIE 
 

3.22 (skreślony) -  

3.23 

Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane 
w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent 
powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie 
internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji 
lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie 
internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona 
niezwłocznie. 

TAK 
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4 

Spółka prowadzi korporacyjna stronę internetową, według wyboru 
emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące  
i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej  
co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja 
zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta. 

TAK 

 

5 

Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu 
spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać 
indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą 
się na stronie www.GPWInfoStrefa.pl 

NIE 

Spółka nie wykorzystuje 
obecnie indywidualnej 
sekcji relacji 
inwestorskich znajdującą 
się na stronie 
www.GPWInfoStrefa.pl, 
jednakże zapewnia 
wystarczający dostęp  
do informacji poprzez 
prowadzenie działu 
„Relacje Inwestorskie”  
na stronie  
www.langloo.biz.pl 

6 

Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami 
Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego 
wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna 
wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakt z Autoryzowanym 
Doradcą. 

NIE 
Emitent nie korzysta  
z usług Autoryzowanego 
Doradcy 

7 

W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta 
ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego 
Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadomi o tym 
fakcie Autoryzowanego Doradcę. 

NIE 
Emitent nie korzysta  
z usług Autoryzowanego 
Doradcy 

8 
Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp  
do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania 
obowiązków Autoryzowanego Doradcy. 

NIE 
Emitent nie korzysta  
z usług Autoryzowanego 
Doradcy 

9 Emitent przekazuje w raporcie rocznym:   

9.1 
Informacje na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich 
członków zarządu i rady nadzorczej. 

NIE 

Kwestia wynagrodzeń 
członków zarządu oraz 
członków rady 
nadzorczej jest 
informacją poufną. 
Emitent bez zgody 
członków organów spółki 
nie będzie publikował 
takich informacji.  

9.2 

Informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy 
otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta 
usług w każdym zakresie 
 . 

NIE 

Emitent nie korzysta  
z usług Autoryzowanego 
Doradcy. 

10 

Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć  
w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym 
udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie 
walnego zgromadzenia. 

TAK 

 

11 
Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy 
Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie 
dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. 

NIE 
Spółka nie wyklucza 
zmiany swojego 
stanowiska odnośnie 

http://www.gpwinfostrefa.pl/
http://www.gpwinfostrefa.pl/
http://www.langloo.biz.pl/


  Raport roczny za 2017 rok 

28 
Spółka Langloo.com SA wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358791,  

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
numer NIP 951-231-22-04, REGON 142367058, kapitał zakładowy w wysokości 2.159.474,80 zł. 

Dane teleadresowe: ul. Sarmacka 17/63, 02-972 Warszawa, Biuro Handlowe: ul. Gżegżółki 11, 02-804 Warszawa, 
tel. + 48 22 852 00 37, fax  +48 22 295 13 15, e-mail: biuro@langloo.com, www: www.langloo.com 

stosowania tej zasady  
w przyszłości.  

12 

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem 
poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej 
ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej 
przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym 
podjęcie decyzji inwestycyjnej. 

TAK 

 

13 

Uchwała walnego zgromadzenia powinna zapewnić zachowanie 
niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi 
określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są 
prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. 

TAK 

 

13a 

W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza 
posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co 
najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez 
niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym  
w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta 
niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany  
w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. 
Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez 
są rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych. 

TAK 

 

14 

Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy 
powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był 
możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni 
roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami 
wymaga szczegółowego uzasadnienia. 

TAK 

 

15 
Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie dywidendy warunkowej 
może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie 
nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. 

TAK 
 

16 

Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni  
od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać  
co najmniej: 
• informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu 
rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć  
w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników 
finansowych emitenta, 
• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta  
w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, 
• informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, 
choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, 
• kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w 
nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne  
z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty 
publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, 
otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz 
oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 

NIE 

W chwili obecnej zasada 
ta nie jest stosowana 
przez Emitenta.  
Z uwagi na fakt, 
 iż publikowane raportu 
bieżące i okresowe 
zapewniają 
akcjonariuszom oraz 
inwestorom dostęp  
do kompletnych  
i wystarczających 
informacji dających pełny 
obraz 
sytuacji Spółki, Zarząd 
Emitenta nie widzi  
w chwili obecnej 
konieczności publikacji 
raportów miesięcznych. 

16a 

W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego 
określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego 
Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane  
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent 

TAK 
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powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym  
dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, 
informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację. 

17 (skreślony)   

 

 

      

Michał Wróblewski     

Prezes Zarządu     


