
Załącznik nr 4)   

Wysoka, dnia 28 listopad 2016 r.  

 

Oświadczenie Spółki Przejmującej o stanie księgowym Spółki 

na dzień 01 października 2016 roku 

 

Na podstawie przepisu art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks 

spółek handlowych /Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm., dalej „KSH”/ w związku z 

planowanym połączeniem przez przejęcie:  

 

Spółki „EKU PARTNER” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

(00-697), Al. Jerozolimskie 47 lok. 13, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, 

XII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202146 

przez  

Spółkę Netins Insurance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysokiej (52-

200), ul. Fiołkowa 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000304617  

 

Zarząd Netins Insurance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej : Spółka) ustalając 

wartość majątku Spółki, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o 

ogłoszenie planu połączenia oświadcza: 

1)  Stan księgowy Spółki na dzień 01 październik 2016 roku wynika ze sprawozdania 

finansowego, obejmującego: 

a) bilans sporządzony na dzień 01 październik 2016 roku, który po stronie aktywów 

i pasywów wykazuje sumę 182.463,63 złotych,  

b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 01 październik 2016 roku, 

wykazujący stratę netto w wysokości 188.995,99 złotych.  

 

2) Sprawozdanie finansowe Netins Insurance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

sporządzone na dzień 01 październik 2016 roku, będące załącznikiem do niniejszego 

oświadczenia, stanowi jego integralną część.    

3) Przedstawione sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z 29 

września 1994 roku o rachunkowości /Dz.U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223, z późn. zm./ 

przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans 

roczny. 



4) Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 01 październik 2016 roku zostało 

sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest ono 

zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa.  

5)  Sprawozdanie finansowe przedstawia wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności 

i wyniku finansowego oraz działalności gospodarczej za okres od 01 stycznia 2016 roku 

do 01 październik 2016 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej Netins Insurance 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 01 październik 2016  roku. 

6) Podstawą sporządzenia informacji o stanie księgowym był ostatni bilans roczny, 

uwzględniający zmiany, o których mowa w art. 499 § 3 pkt 2 KSH, a w szczególności 

wykazane w niniejszym oświadczeniu wartości dotyczące sumy bilansowej i wyniku 

finansowego różnią się od wykazanych w ostatnim bilansie, sporządzonym na 31 grudnia 

2015 roku w stopniu odzwierciedlającym zmiany w zapisach księgowych za okres od 01 

stycznia 2016 roku do 01 październik 2016 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


