Sprawozdanie Zarządu z działalności
TransBus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu
za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2009 , a kończący się 31.12.2009

TransBus Sp. z o.o. została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 583920 w dniu
18.06.2008 roku. Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług
przewozowych/transportowych osób i towarów na terenie Unii Europejskiej. Rok obrotowy
rozpoczynający się 01.01.2009 r. i kończący się 31.12.2009 r. jest drugim rokiem działalności
Spółki.
I. Ważniejsze wydarzenia, inwestycje i zatrudnienie w Spółce.
Rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 był drugim rokiem działalności Spółki.
Zatrudnienie w Spółce na koniec roku wynosiło 39 osób.
Wszelkie działania Zarządu Spółki były oparte na założeniach przyjętych wspólnie przez
Zarząd i Udziałowców Spółki i opierały się na ustalonym wcześniej budżecie jednostki.
Działania te miały na celu pozyskanie przyszłych odbiorców na oferowane przez Spółkę usługi.
Spółka starała się przede wszystkim pozyskiwać klientów oraz dążyła do tego, by nazwa firmy i
jej usługi były rozpoznawane w branży, w której Spółka obecnie działa.
II. Przewidywany rozwój Spółki.
Zarząd planuje umocnienie pozycji TransBus Sp. z o.o. na rynku polskim oraz zamierza
pozyskiwać nowych klientów na terenie Unii Europejskiej.
III. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa w Spółce.
Spółka w roku obrotowym osiągnęła przychody netto ze sprzedaży usług w wysokości
1 583 290,58 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście
dziewięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) uzyskując wynik sprzedaży w wysokości
1 037 839,26 zł (słownie: jeden milion trzydzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści
dziewięć złotych i dwadzieścia sześć groszy). Rok obrotowy zamknął się zyskiem netto w

kwocie 941 807,90 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy osiemset siedem złotych
i dziewięćdziesiąt groszy). Sytuacja finansowa Spółki jest dobra. Spółka nie posiada żadnych
przeterminowanych zobowiązań wobec kontrahentów krajowych i zagranicznych, jak również
wobec Skarbu Państwa, a płynność finansowa jest zachowana.
IV. Nabycie udziałów (akcji) własnych.
Nie dotyczy.
V. Oddziały (zakłady) posiadane przez jednostkę.
Spółka posiada 8 oddziałów w całej Polsce (wg wielkości: Warszawa, Poznań, Szczecin, Gdańsk,
Zgorzelec, Zielona Góra, Katowice i Zakopane).
VI. Instrumenty finansowe.
Nie dotyczy.
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