
 

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki 

Beyond.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznań, 29.03.2019 
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A. Podstawowe informacje 

 

Przedsiębiorstwo Beyond.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej także jako: 

„Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą od 2005 r. Spółka została zarejestrowana w Sądzie 

Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem 0000237620. 

 

Skład osobowy wspólników oraz wysokość kapitału zakładowego spółki Beyond.pl Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością ulegała w 2018 r. w szczególności następującym zmianom: 

 

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 28 marca 

2018 r. utworzono 140.854 udziałów, które zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze 

Sądowym 8 czerwca 2018 r. Udziały w całości zostały objęte przez KI New Tech S.a.r.l. 

Nowoutworzone udziały, a także dotychczas posiadane przez KI New Tech S.a.r.l. udziały, stały 

się udziałami uprzywilejowanymi. 

Skład osobowy wspólników Spółki, w związku z ww. podjęciem uchwały o podwyższeniu 

kapitału zakładowego Spółki, przedstawia się w następujący sposób: 

− Nenya Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (36.317 

udziałów o łącznej wartości 1.815.850,00 złotych), 

− Zremb Shiraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna 

(11.900 udziałów o łącznej wysokości 595.000,00 złotych), 

− KI New Tech S.a.r.l. (167.599 udziałów o łącznej wartości 8.379.950 złotych).  

 

Organami Spółki są: 

- Zgromadzenie Wspólników; 

- Rada Nadzorcza; 

-      Zarząd. 

 

Od dnia 01 stycznia do dnia 20 maja 2018  r. roku Zarząd Spółki stanowili Michał Grzybkowski, 

Prezes Zarządu i Zygmunt Bartłomiej Danek, Członek Zarządu. Z dniem 21 maja 2018 r. na 

Członka Zarządu powołany został Piotr Cegieła. Od dnia 21 maja 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.  

Zarząd Spółki Stanowili: Michał Grzybkowski, Prezes Zarządu, Zygmunt Bartłomiej Danek, 

Członek Zarządu, Piotr Cegieła, Członek Zarządu. 

 

Od dnia 01 stycznia r. do 31 grudnia 2018 r. Radę Nadzorczą stanowili: Dawid Jakub 

Jakubowicz, Maciej Paweł Struski oraz Wojciech Stanisław Stramski. Skład Rady Nadzorczej 

Spółki,  ustanowionej uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 1 sierpnia 2016 r. 

pozostał bez zmian w minionym roku kalendarzowym. 
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Na dzień 31 grudnia 2018 r. kapitał zakładowy wynosi 10 790 800,00 (słownie: dziesięć 

milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset) złotych i dzieli się na 215.816 (słownie 

dwieście piętnaście tysięcy osiemset szesnaście) równych i niepodzielnych udziałów, o 

wartości nominalnej po 50 (słownie pięćdziesiąt) złotych każdy, w tym 48.217 udziałów 

zwykłych i 167.599 udziałów uprzywilejowanych.   

 
 

 

B. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa 
 

Poniższa tabela prezentuje podstawowe dane finansowe Spółki oraz zmianę procentową 

pomiędzy rokiem 2017 i 2018. 

Nazwa 2018 2017 zmiana 

Przychody netto ze sprzedaży 26 396 906,81 22 313 566,40 18% 

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

(16 954 997,28) (17 180 728,35) -1% 

Zysk (strata) netto (22 179 783,78) (21 624 611,58) 3% 

Suma bilansowa 165 427 053,02 167 535 710,72 -1% 

 

W 2018  r. Spółka osiągnęła dynamiczny 18% wzrost przychodów ze sprzedaży netto oraz 24% 

wzrost przychodów ze sprzedaży usług. Jednocześnie strata z działalności operacyjnej 

pozostała na poziomie zbliżonym do poniesionej w 2017 r.  

 

Suma bilansowa w 2018 r. wyniosła 165 427 053,02 złotych. Głównym składnikiem aktywów 

są rzeczowe aktywa trwałe stanowiące 91% wartości aktywów ogółem. Głównym źródłem 

finansowania są zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynoszące 79% sumy pasywów, 

kapitał własny stanowi 21% pasywów. 

 

Strata bilansowa z 2018 r. zostanie pokryta z zysków lat następnych. 

 

Zatrudnienie na koniec 2018 r. wynosiło 74 osoby. 

 

W 2018 r. Spółka z sukcesem realizowała zaplanowaną strategię, m. in. powiększała potencjał 

sprzedażowy nakierowany na komercjalizację uruchomionego w 2016 roku DataCenter 2 CBTI 

oraz  optymalizowała procesy biznesowe. Jednocześnie Spółka kontynuowała powiększanie 

zespołu silnych ekspertów z szerokimi kompetencjami w dziedzinie nowych technologii, w 

szczególności usług chmurowych, pozostając krajowym liderem w tym obszarze i 

odpowiadając na potrzeby klientów polskich i zagranicznych. 
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C. Przewidywany rozwój jednostki 

 

Spółka planuje dalszy dynamiczny rozwój biznesu poprzez sprzedaż usług chmurowych w obu 

posiadanych DataCenter, oraz sprzedaż usług kolokacyjnych w DataCenter 2. Jednocześnie 

Spółka oferuje szereg usług uzupełniających, łącznie ze wsparciem merytorycznym przy 

projektach migracji i zaawansowanych projektach IT. W 2019 r. Spółka będzie nadal 

powiększać wachlarz usług w celu utrzymania najwyższego zadowolenia klientów. 

 
 

D. Pozostałe informacje 

 

Spółka nie nabyła i nie posiada udziałów własnych.  

 

Spółka nie posiada oddziałów/zakładów. 

 

Spółka na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz do dnia sporządzenia sprawozdania nie posiadała 

instrumentów finansowych innych niż zawarta transakcja zamiany stóp procentowych IRS, 

stanowiąca element finansowania dłużnego inwestycji Centrum Badań Technologii 

Informatycznych.  

 

Poznań, 29.03.2019 roku 

 Michał Grzybkowski 

      Prezes Zarządu 

 

                                                                                                             Zygmunt Bartłomiej Danek 

              Członek Zarządu 

 

        Piotr Cegieła 

              Członek Zarządu 

 


