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Wprowadzenie 
 
Sprawozdanie z działalności Blue Stop Sp. z o.o. za   2018 rok  ( „Sprawozdanie”) zawiera: 
 

I. Ogólną charakterystykę działalności gospodarczej Blue Stop Sp. z o.o., podstawowe wielkości ekonomiczno-
finansowe, opis czynników o nietypowym charakterze, perspektywy rozwoju  i opis istotnych czynników ryzyka i 
zagrożeń. 

Oświadczenie o zgodności 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z: 

- z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), a w szczególności zgodnie z 
Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 27 oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE. Na dzień 
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces 
wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Spółkę działalność, w zakresie stosowanych przez 
Spółkę zasad rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami 
MSSF zatwierdzonymi przez UE. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet m.in. Interpretacji Międzynarodowej 
Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).  

 

Oświadczenie dotyczące sporządzenia sprawozdania finansowego 

Zarząd Blue Stop Sp. z o.o. oświadcza, wedle swojej najlepszej wiedzy, że  sprawozdanie finansowe   Blue Stop Sp. z 
o.o. za 2018 r. i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, 
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy  Blue Stop 
Sp. z o.o. Sprawozdanie z działalności  Blue Stop Sp. z o.o. w 2018 r. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć, jak 
również sytuację spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. 

 

Oświadczenie dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

Zarząd Blue Stop Sp. z o.o. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący 
badania  sprawozdania finansowego  Blue Stop Sp. z o.o. za 2018 r. został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Biegli 
rewidenci dokonujący badania  sprawozdania finansowego  Blue Stop Sp. z o.o. za 2018 roku spełniali warunki do 
wydania bezstronnej i niezależnej opinii z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 
 

 
Zasady sporządzenia rocznego  sprawozdania finansowego 
Powyższe zasady zostały omówione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2018 rok w punkcie  
„G. Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do  
sprawozdania finansowego Spółki Blue Stop za 2018 rok.” 

  



Jednostkowe sprawozdanie z działalności za rok 2018 

 

Blue Stop Sp. z o.o. w tys. złotych Strona 3 

 

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BLUE STOP SP. Z O.O. 

    1. INFORMACJE OGÓLNE 

Blue Stop Sp. z o.o. powstała w wyniku zawarcia umowy Spółki sporządzonej w dniu 06.09.2011 r., 
w formie aktu notarialnego (Rep.A nr 2518/2011) sporządzonego przed notariuszem Katarzyną Dłużak 
w Kancelarii Notarialnej w Śremie. Zgodnie z umową Spółka została zawiązana na czas nieokreślony. 

Siedziba Spółki mieści się w Śremie , przy ul. Gostyńskiej 51. 

W dniu 06.10.2011 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sadowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 
KRS0000398172.  

Spółce został nadany NIP 779-24-00-172 oraz symbol REGON 301927729. 

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu PO.IX NS-REJ.KRS/002014/14/080 od dnia 18.02.2014 roku, nastąpiła 
zmiana nazwy spółki z Soliko Sp. z o.o. na Blue Stop Sp. z o.o. 

Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim świadczenie usług pośrednictwa w handlu. 

W 2018 roku Spółka  prowadziła działalność związaną z pośrednictwem i doradztwem w zakresie handlu na rynku 
chemii gospodarczej, artykułów higienicznych i kosmetyków. 

 

   1.1. Zarząd Blue Stop Sp. z o.o. 

W skład Zarządu jednostki Blue Stop Sp. z o.o. na dzień sporządzenia sprawozdania wchodzą: 

L.p Osoba Stanowisko Data objęcia stanowiska 

1 Ewa Marcinowska  Prezes Zarządu 01.12.2017  

2 Dariusz Kawecki Prokurent Samoistny 08.07.2016 

 

W 2018 roku oraz w okresie do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nie  wystąpiły  zmiany w składzie Zarządu 
jednostki. 

 

      2. KAPITAŁY BLUE STOP SP. Z O.O. 

Kapitał zakładowy Spółki Blue Stop wynosi od początku jej powstania  500 tys. zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) i 
dzielił się do dnia 17.02.2014 roku na 5.000 ( słownie: pięć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: 
sto złotych) każdy. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu PO.IX NS-REJ.KRS/002014/14/080 od dnia 
18.02.2014 roku nastąpiła zmiana liczby udziałów z 5.000 na 10.000 (słownie : dziesięć tysięcy) o wartości nominalnej 
50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).  Kapitał zakładowy rzeczonej Spółki został w całości pokryty i objęty przez 
jedynego wspólnika , tj. Delko S.A., która wniosła tytułem wkładu gotówkę w kwocie 500 tys. zł (słownie: pięćset tysięcy 
złotych). 

W dniu 05.08.2014 roku na podstawie Umowy Sprzedaży Udziałów, Delko S.A. sprzedało spółce PH Waldi Sp. z o.o. z 
siedzibą w Komornikach, 500 (pięćset) udziałów spółki Blue Stop Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł. W wyniku tej 
transakcji Delko S.A. posiada 95% udziałów spółki Blue Stop Sp. z o.o. 
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        3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO – FINANSOWYCH 

 

Wybrane jednostkowe dane finansowe 

w tys. PLN 

2018 r     
  okres od 
01.01.2018 

 do 31.12.2018 

2017 r     
  okres od 
01.01.2017 

 do 31.12.2017 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 781 1 861 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 237 124 

Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 223 115 

Zysk (strata) netto 190 97 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 152 26 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 -154 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -152 128 

Przepływy pieniężne netto, razem 0 0 

Aktywa, razem 1 009 736 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 761 678 

Zobowiązania długoterminowe 44 2 

Zobowiązania krótkoterminowe 717 676 

Kapitał własny 248 58 

 

 
3.1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej 

Suma bilansowa na dzień 31.12.2018 r. zamknęła się kwotą 1.009 tys. zł, co stanowi wzrost o 37,09 % w porównaniu z 
dniem 31.12.2017 r. 

Aktywa 

Aktywa 31.12.2018 
PLN’000 

31.12.2017 
PLN’000 

31.12.2016 
PLN’000 

A. Aktywa trwałe 217 178 45 

w tym m.in. 2. Rzeczowe aktywa trwałe 217 176 35 

w tym m.in. 5. Aktywa finansowe 0 0 0 

B. Aktywa obrotowe 792 558 374 

w tym m.in. 1. Zapasy 0 0 9 

w tym m.in. 2. Należności z tytułu dostaw i usług 779 501 308 

w tym m.in. 5. Aktywa finansowe 0 0 0 

w tym m.in.6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 0 0 

C .Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia 0 0 0 

AKTYWA OGÓŁEM 1 009 736 419 

 
 Aktywa trwałe na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 217 tys. zł i wzrosły o 21,91% w porównaniu z dniem 31.12.2017 

r., stanowiąc 21,51% majątku ogółem Spółki. 

 Aktywa obrotowe na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 792 tys. zł i stanowiły 78,49% aktywów ogółem; aktywa 

obrotowe wzrosły o 41,94% w porównaniu z rokiem poprzednim.  

 Udział zapasów w majątku obrotowym w 2017 i 2018 r. wynosił 0,00. 

 Należności z tytułu dostaw i usług stanowiły 98,36% aktywów obrotowych i wzrosły o 55,49% w porównaniu ze 

stanem na koniec 2017 roku. 
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Pasywa 

Pasywa 31.12.2018 
PLN’000 

31.12.2017 
PLN’000 

31.12.2016 
PLN’000 

A. Kapitał własny 248 58 -39 

w tym m.in. 1. Kapitał zakładowy 500 500 500 

w tym m.in. 2. Kapitał zapasowy 138 138 138 

B. Zobowiązania długoterminowe 44 2 3 

C. Zobowiązania krótkoterminowe 717 676 455 

w tym m.in. 1. Kredyty bankowe 257 376 240 

w tym m.in. 3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 408 280 194 

w tym m.in.5. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 0 0 0 

PASYWA OGÓŁEM 1 009 736 419 

 
 Kapitał własny Spółki na dzień 31.12.2018 r. wynosił 248 tys. zł, co oznacza 327,59% wzrost w porównaniu z 

dniem 31.12.2017 r.; przy nominalnym wzroście kwoty kapitału własnego w 2018r. o 190 tys. zł. 

 Zobowiązania ogółem  wyniosły 761 tys. zł i wzrosły o 12,24% w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017 r.  

 Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 717 tys. zł i stanowiły 94,22% zobowiązań  ogółem, zobowiązania 

krótkoterminowe wzrosły o 6,07% w porównaniu z końcem poprzedniego roku obrotowego 2017. 

3.2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów 
 

 Przychody netto  ze sprzedaży w 2018 r. wyniosły 2.781 tys. zł, co stanowi wzrost o 49,44% w porównaniu z 

przychodami osiągniętymi w roku obrotowym 2017. 

 Działalność operacyjna zakończyła się zyskiem w wysokości 237 tys. zł. co stanowi wzrost o 91,13% w 

porównaniu z zyskiem osiągniętym w roku obrotowym 2017. 

 Zysk  na działalności gospodarczej wyniósł 223 tys. zł. co stanowi wzrost o 93,91% w porównaniu z zyskiem 

osiągniętym w roku obrotowym 2017. 

 Zysk netto wyniósł  190 tys. zł , co stanowi wzrost o 95,88% w porównaniu z zyskiem osiągniętym w roku 

obrotowym 2017. 

3.3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych  
 
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (wersja skrócona) 

Wyszczególnienie 
01.01.2018-
31.12.2018 
PLN’000 

01.01.2017-
31.12.2017 
PLN’000 

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ 

    

I. Zysk / strata brutto 223 115 

II. Korekty -71 -89 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l±ll) 152 26 

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
INWESTYCYJNEJ 

  

I. Wpływy 0 0 

1.Zbycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych  0 0 

II. Wydatki 0 154 

1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i 
prawnych 

0 154 

2. Nabycie aktywów finansowych w jednostkach powiązanych 0 0 

3.Inne Wydatki 0 0 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0 -154 

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
FINANSOWEJ 

  

I. Wpływy 0 215 

m.in. 2. Kredyty bankowe 0 215 

II. Wydatki 151 87 

m.in. 3. Spłata kredytów  119 79 
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m.in. 4. Płatności z tytułu leasingu finansowego 20 0 

m.in. 5. Odsetki 8 6 

m.in. 6. Inne wydatki finansowe 5 2 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -152 128 

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III) 0 0 

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 0 0 

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 0 0 

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D) 0 0 

 
 2018 r. rozpoczęto stanem środków pieniężnych w wysokości 0 tys. zł. 

 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej były dodatnie i wyniosły 152 tys. zł. Największy wpływ na 

ten wynik miał m.in. wzrost należności o 252 tys. zł , zwiększenie zobowiązań o 144 tys. zł,  korekta amortyzacji  

44 tys. zł, spadek rozliczeń międzyokresowych 8 tys. zł, korekta zapłaconych odsetek 8 tys. zł oraz zapłacony 

podatek dochodowy od osób prawnych 22 tys. zł, co razem dało korektę in minus w wysokości 71 tys. zł. 

 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej wyniosły 0 tys. zł. 

 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej wyniosły -152 tys. zł. Największe znaczenie dla wydatków 

tej grupy przepływów miały: spłacone kredyty 119 tys. zł, płatności z tytułu leasingu finansowego 20 tys. zł  oraz 

spłacone  odsetki  w kwocie  8 tys. zł.  

 Środki pieniężne na koniec roku obrotowego 2018 wynosiły 0 tys. zł. 

 
4. OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW 

NA DZIAŁALNOŚĆ I OSIĄGNIĘTE ZYSKI LUB PONIESIONE STRATY 

W 2018 r. nie wystąpiły żadne istotne czynniki czy zdarzenia o nietypowym charakterze, które miałyby znaczący wpływ 

na osiągane wyniki. Dzięki konsekwentnej realizacji planów, spółka mogła w 2018r. osiągnąć zysk netto w wysokości 

190 tys. zł. 

 

       5. PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI I OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA  
             I ZAGROŻEŃ 
 
Szanse rynkowe 
Najbardziej istotnym czynnikiem sprzyjającymi rozwojowi spółki jest przynależność do Grupy Kapitałowej DELKO, która 
stwarza duże możliwości podejmowania różnego rodzaju działań na rynku dystrybucji  artykułów chemii gospodarczej, 
kosmetyków  i higieny. 
 
Zagrożenia rynkowe 
Znaczącymi ograniczeniami dla rozwoju może być stosunkowo niski wzrost PKB Polski, mniejsza skłonność Polaków do 
konsumpcji oraz malejący udział rynku tradycyjnego w handlu artykułami chemii gospodarczej, kosmetykami i artykułami 
higienicznymi a na tym rynku działa spółka Blue Stop. 

 
 

6. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH I WYPOWIEDZIANYCH   UMOWACH DOTYCZĄCYCH 

KREDYTÓW I POŻYCZEK 
 
Punkt 6  dotyczy: Informacji o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach 
dotyczących kredytów i pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy 
procentowej, waluty i terminu wymagalności. 
 
Spółka Blue Stop w dniu 3 lipca 2018 roku zaciągnęła w mBanku S.A., kredyt w rachunku bieżącym z limitem 700 tys. zł. 
Saldo zadłużenia na dzień 31.12.2018r. wynosiło 257 tys. zł. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy 
procentowej obliczany w stosunku rocznym (wysokość oprocentowania wg stopy WIBOR dla kredytów 
międzybankowych O/N (stopa bazowa) z notowania z dnia wykorzystania (aktualizacja stawki), przy czym jeżeli stopa 
bazowa jest ujemna strony przyjmują, że wynosi 0(zero), powiększonej o marżę Banku). Termin spłaty kredytu przypada 
na 18.07.2019r. 
 
 
 
 



Jednostkowe sprawozdanie z działalności za rok 2018 

 

Blue Stop Sp. z o.o. w tys. złotych Strona 7 

 

7. INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE RYZYKA ZMIAN CEN, 
KREDYTOWEGO I INNYCH ISTOTNYCH ZAKŁÓCEŃ PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 

TYM UTRATY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 

Spółka Blue Stop korzysta z kredytów bankowych w rachunku bieżącym oraz z leasingu finansowego z opcją wykupu. 
Głównym celem tych instrumentów jest pozyskanie środków finansowych na działalność jednostki.  

Jednostka nie zawiera transakcji z udziałem instrumentów pochodnych w skład których wchodzą kontrakty na zamianę 
stóp procentowych (swapy procentowe) oraz walutowe kontrakty terminowe typu forward. 

 

      8. INFORMACJA O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH  PORĘCZENIACH I GWARANCJACH 
 
Punkt 8 dotyczy: informacji o udzielonych i otrzymanych w 2018 r. poręczeniach i gwarancjach, ze 
szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym. 
 
Spółka nie udziela i nie jest beneficjentem poręczeń ani gwarancji od innych podmiotów. 

 

      9. KLUCZOWE FINANSOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ 

JEDNOSTKI  
 
Poniżej zaprezentowano wskaźniki działalności gospodarczej oraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki. 

 
Wskaźniki rentowności 
 

 

Wyszczególnienie                  2018                                2017                     2016                                2015 

Rentowność działalności 
operacyjnej (EBIT) 

8,52% 6,66% 7,71% 24,42% 

Rentowność EBITDA 10,10% 7,36% 8,37% 25,55% 

Rentowność  sprzedaży 8,38% 6,45% 7,45% 20,86% 

Rentowność netto 6,83% 5,21% 5,74% 18,95% 

Rentowność kapitałów 
własnych (ROE) 

76,61% 167,24% -223,0% -291,27% 

Rentowność aktywów 
(ROA) 

18,83% 13,18% 20,76% 64,39% 

 
 

Rentowność operacyjna (EBIT)                        =
zysk na działalności operacyjnej w okresie

przychody ze sprzedaży w okresie
 

 

Rentowność EBITDA                                           =
zysk na działalności operacyjnej +  amortyzacja w okresie

przychody ze sprzedaży w okresie
 

 

Rentowność sprzedaży                                        =
zysk na sprzedaży w okresie

przychody ze sprzedaży w okresie
 

 

Rentowność netto                                                 =
zysk netto w okresie

przychody ze sprzedaży w okresie
 

 

Rentowność kapitałów własnych (ROE)        =
zysk netto za okres ostatnich 12 miesięcy

stan kapitałów własnych na koniec okresu
 

 

Rentowność aktywów (ROA)                             =
zysk netto za okres ostatnich 12 miesięcy

stan aktywów na koniec okres
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Wskaźniki aktywności 
 
W bilansie Blue Stop Sp. z o.o. praktycznie nie występują zapasy towarów – w 2018 roku spółka wykonywała tylko 
usługi.  
W przedstawionym okresie: 2015-2018 cykl rotacji należności handlowych wzrósł z 97 dni w 2017 r. do 101 dni na 
koniec  2018 r. Zobowiązania handlowe Spółki były spłacane na poziomie roku 2017 – rotacja zobowiązań na koniec 
2018 r. wyniosła 53 dni wobec 54 dni rok wcześniej. 

 

Wyszczególnienie 2018 2017 2016 2015 

Rotacja należności handlowych 101 97 73 81 

Rotacja zobowiązań handlowych 53 54 46 44 

 
 

Rotacja należności handlowych w dniach  =
przeciętny stan należności z tytułu dostaw i usług ∗  ilość dni w okresie (360)

przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów
 

 

Rotacja zobowiązań handlowych w dniach  =
przeciętny stan zobowiązań handlowych ∗  ilość dni w okresie (360)

przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów
 

 
 
 
Płynność 
 
Wartość wskaźnika bieżącej płynności w  okresie  2015-2017 znajdowała się na poziomie poniżej jedności, natomiast w 
2018 r. wskaźnik wzrósł do poziomu 1,10.  
Rosnąca tendencja wskaźnika bieżącej płynności finansowej świadczy o polepszającej się zdolności regulowania 
zobowiązań krótkoterminowych. Oznacza to także poprawę płynności firmy.  

 
 

Wyszczególnienie 2018 2017 2016 2015 

Wskaźnik bieżącej płynności 1,10 0,83 0,82 0,71 

 
 
 

Wskaźnik bieżącej płynności                         =
aktywa obrotowe

zobowiązania krótkoterminowe
 

 
 
Zadłużenie 
 

Wyszczególnienie 2018 2017 2016 2015 

Wskaźnik ogólnego 
zadłużenia 

75,42% 92,12% 109,31% 122,11% 

Wskaźnik zadłużenia 
krótkoterminowego 

291,53% 1165,52% -1166,67% -551,59% 

 
 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia                      =
zobowiązania ogółem

aktywa ogółem
 

 

Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego =
zobowiązania krótkoterminowe ogółem

kapitały własne
 

 
Wartość wskaźników  dotyczących płynności i zadłużenia ulegają systematycznej poprawie.  
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    10.  CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA 

ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ  OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU 
 
Punkt 10 dotyczy: Charakterystyki zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju 
Grupy oraz opis perspektyw rozwoju działalności gospodarczej, z uwzględnieniem elementów 
strategii rynkowej przez nią wypracowanej 
 
Opis podstawowych zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Spółki. 
W opinii Zarządu Blue Stop Sp. z o.o., głównymi, zewnętrznymi czynnikami istotnymi dla rozwoju spółki są: 

Czynniki pozytywne: 

 utrzymujące się niskie koszty kredytów dzięki niskim stopom procentowym NBP 
 
Czynniki negatywne: 

 wzrost kosztów pracy, 
 
Do najważniejszych czynników wewnętrznych, wpływających na rozwój Blue Stop należy zaliczyć: 

Czynniki pozytywne: 

 przynależność do grupy kapitałowej posiadającej stabilny akcjonariat, realizujący konsekwentną 
politykę właścicielską wobec grupy, 

 konsekwentnie realizowaną przez Zarząd strategię rozwoju przedsiębiorstwa, 
 wykwalifikowaną kadrę, posiadającą szerokie doświadczenia branżowe, 

 
Czynniki negatywne: 

 zbyt wysokie koszty stałe w stosunku do możliwości zwiększania przychodów na rynku tradycyjnym 
 
W ocenie Zarządu, do czynników ryzyka związanych z działalnością Blue Stop Sp. z o.o. oraz jej otoczeniem należy 
zaliczyć przede wszystkim: 

ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną 
Niepewność w wykonywaniu działalności prowadzonej przez Blue Stop wnoszą takie czynniki jak: polityka gospodarcza 
rządu, decyzje podejmowane przez Narodowy Bank Polski oraz Radę Polityki Pieniężnej mające wpływ na podaż 
pieniądza, wysokość stóp procentowych i kursów walutowych, system podatkowy, tempo wzrostu PKB, poziom inflacji, 
wielkość deficytu budżetowego i zadłużenia zagranicznego oraz stopę bezrobocia. 
 
Wszelkie niekorzystne zmiany powyższych czynników w przyszłości mogą w negatywny sposób wpływać na 
prowadzoną działalność gospodarczą. 
 

 ryzyko konkurencji 
Polski rynek dystrybucji hurtowej artykułów higienicznych i kosmetyków charakteryzuje się dużym rozproszeniem i 
podlega postępującej konsolidacji. Efektem tego może być powstawanie podmiotów, których skala pozwoli na uzyskanie 
przewagi konkurencyjnej wobec Blue Stop. 

 
 ryzyko zmiany przepisów prawnych oraz ich interpretacji i stosowania 

Zagrożeniem dla działalności Blue Stop są zmieniające się przepisy prawa lub różne jego interpretacje. Ewentualne 
zmiany przepisów prawa, a w szczególności przepisów podatkowych, przepisów prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych, mogą zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla działalności Blue Stop. 
Przepisy prawa polskiego podlegają bieżącemu implementowaniu ewentualnych zmian prawa Unii Europejskiej i zmiany 
te mogą mieć wpływ na otoczenie prawne związane z działalnością gospodarczą Spółki. 
 
Szczególnie częste są zmiany interpretacyjne przepisów podatkowych. Brak jest jednolitości w praktyce organów 
skarbowych i orzecznictwie sądowym w sferze stosowania ustaw podatkowych. Przyjęcie przez organy podatkowe lub 
orzecznictwo sądowe interpretacji prawa podatkowego innej niż przyjęta przez Blue Stop może mieć negatywny wpływ 
na jej sytuację finansową, a w efekcie ujemnie wpłynąć na osiągane wyniki i perspektywy rozwoju oraz powodować 
trudności w ocenie rezultatów przyszłych zdarzeń lub decyzji. 
 
Powyższe ryzyko w prowadzonej działalności nie wystąpiło, jednakże nie da się go całkowicie wyeliminować w 
przyszłości. Blue Stop nie posiada wiedzy o planowanych zmianach regulacji prawnych mogących powodować 
negatywny wpływ na osiągane wyniki jak również nie ma żadnego wpływu na jakiekolwiek niekorzystne zmiany 
przepisów prawa i ich interpretacji. 

 
 ryzyko związane z ekspansją placówek handlu nowoczesnego 

Rozwój sieci super- i hipermarketów, a przede wszystkim sieci dyskontowych powoduje zmniejszanie się udziału 
sprzedaży realizowanej systemem tradycyjnym. W szczególności przewidywać można, że po okresie intensywnej 
ekspansji w większych miastach i relatywnym ich nasyceniu placówkami sprzedaży nowoczesnej ekspansja tych sieci 
może objąć również mniejsze miejscowości, będące w znacznej części obsługiwane za pośrednictwem handlu 
tradycyjnego. Sytuacja taka może z pewnością istotnie utrudnić realizację planów rozwojowych Blue Stop. 
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 ryzyko związane z niezrealizowaniem wybranych elementów strategii rozwoju 
Realizacja zamierzeń finansowych, związana jest z realizacją strategii rozwoju opartej na założeniach przyjętych zgodnie 
z najlepszą wiedzą Zarządu Blue Stop i przy uwzględnieniu najbardziej prawdopodobnych scenariuszy rozwoju sytuacji 
gospodarczej. Ze względu jednak na fakt, że wiele elementów strategii uwzględniać musi szereg okoliczności 
niezależnych od spółki, mimo dołożenia przez Zarząd Blue Stop należytej staranności i maksymalnego zaangażowania 
w realizację założonej strategii, należy mieć na uwadze ewentualne trudności przy realizacji jej wszystkich elementów, 
co nie pozostałoby bez wpływu na osiągnięte przez spółkę wyniki finansowe prowadzonej działalności. 
Zarząd Blue Stop Sp. z o.o. będzie się koncentrował przede wszystkim na: 

 systematycznym rozwoju sieci franczyzowej Blue Stop 
 zwiększaniu efektywności  działania, 
 poprawie płynności, 
 poprawie jakości i skuteczności zarządzania spółką, 
 dbaniu w szczególny sposób o jakość oferowanych towarów i jakość obsługi klientów. 

 

   11. INFORMACJA O WAŻNIEJSZYCH OSIĄGNIĘCIACH W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU 
 
Blue Stop nie posiada osiągnięć w dziedzinie badań i rozwoju. 
 

   12. INFORMACJA O UDZIAŁACH WŁASNYCH 
 
Blue Stop nie przeprowadzała transakcji związanych z udziałami własnymi. 
 

   13. INFORMACJA O POSIADANYCH ODDZIAŁACH (ZAKŁADACH) 
 
Blue Stop nie posiada oddziałów. 
 
 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH BLUE STOP SP. Z O.O.  

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

 

23.04.2019 

 

Ewa Marcinowska Prezes Zarządu 
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