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Załącznik nr 3 

do Planu Połączenia MARMA Polskie Folie Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie  
z LENKO ENGINEERING Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej  

– oświadczenie o stanie księgowym Spółki LENKO ENGINEERING Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej)  
na dzień 31 października 2020 roku.  

  
  
 

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI 
LENKO ENGINEERING SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  

Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ (SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ), SPORZĄDZONĄ DLA 
CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2020 R., PRZY WYKORZYSTANIU 
TYCH SAMYCH METOD IW TAKIM SAMYM UKŁADZIE JAK OSTATNI BILANS ROCZNY 
  
 

Oświadczenie Zarządu Spółki:  
LENKO ENGINEERING Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedziba w Bielsku-Białej z dnia 27 listopada 2020 r. 
o stanie księgowym Spółki, dla celów połączenia na dzień 31 października 2020 r. – 
informacja sporządzona przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym 

układzie jak ostatni bilans roczny 
 

 
W związku z planowanym połączeniem spółek tj.: 
 
MARMA POLSKIE FOLIE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Warszawie, ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa, której akta rejestrowe prowadzi Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr: 0000114206, NIP: 8130140614, 
REGON: 690252610, kapitał zakładowy: 40.081.000,00 PLN, nr BDO 000020408, ( Spółka 
Przejmująca), 
 
oraz 

 
LENKO ENGINEERING Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-
Białej, ul. Stefana Okrzei nr 2, 43-300 Bielsko-Biała, której akta rejestrowe prowadzi Sąd 
Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr: 0000574412, NIP: 5472155557, REGON: 
362423148, kapitał zakładowy: 580.750,00 PLN, (Spółka Przejmowana”), 
 
Zarząd Spółki Przejmowanej, tj. LENKO ENGINEERING Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, 
działając na podstawie i w związku z postanowieniami art. 499 par 2 pkt 4 i § 3  ustawy z dnia 
15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 t.j.), zwanej dalej: 
„k.s.h.”, przedstawia niniejszym informację o stanie księgowym LENKO ENGINEERING Spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej sporządzoną dla celów 
połączenia na dzień 31 października 2020 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim 
samym układzie jak ostatni bilans roczny. 
 
Przedmiotowa informacja została sporządzona dla celów połączenia LENKO ENGINEERING 
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, jako Spółki 
Przejmowanej ze spółką MARMA Polskie Folie Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Warszawie, w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. i przedstawiona w postaci bilansu 
LENKO ENGINEERING Sp. z o.o. na dzień 31 października 2020 r. sporządzonego na 
podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami ustawy  
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z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 t.j. z późn. zm.)  
i przedstawia sytuację majątkową LENKO ENGINEERING Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej na dzień 31 października 2020 r.  
 
 

BILANS      

AKTYWA 
Stan na Stan na 

31 października 2020 31 grudnia 2019 

  zł. zł. 

A. AKTYWA TRWAŁE 0,00  0,00  

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00  0,00  

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych     

2. Wartość firmy     

3. Inne wartości niematerialne i prawne     

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne     

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00  0,00  

1. Środki trwałe 0,00  0,00  

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego 
gruntu) 

    

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej 

    

c) urządzenia techniczne i maszyny     

d) środki transportu     

e) inne środki trwałe     

2. Środki trwałe w budowie     

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie     

III. Należności długoterminowe 0,00  0,00  

1. Od jednostek powiązanych     

2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale 

    

3. Od pozostałych jednostek     

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00  0,00  
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1. Nieruchomości     

2. Wartości niematerialne i prawne     

3. Długoterminowe aktywa finansowe  0,00  0,00  

a) w jednostkach powiązanych 0,00  0,00  

– udziały lub akcje     

– inne papiery wartościowe     

– udzielone pożyczki     

– inne długoterminowe aktywa finansowe     

b) w pozostałych jednostkach, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00  0,00  

– udziały lub akcje     

– inne papiery wartościowe     

– udzielone pożyczki     

– inne długoterminowe aktywa finansowe     

c) w pozostałych jednostkach 0,00  0,00  

– udziały lub akcje     

– inne papiery wartościowe     

– udzielone pożyczki     

– inne długoterminowe aktywa finansowe     

4. Inne inwestycje długoterminowe     

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00  0,00  

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego     

2. Inne rozliczenia międzyokresowe     

B. AKTYWA OBROTOWE 622 216,16  632 261,40  

l. Zapasy 0,00  0,00  

1. Materiały 0,00  0,00  

2. Półprodukty i produkty w toku     

3. Produkty gotowe     
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4. Towary     

5. Zaliczki na dostawy i usługi     

II. Należności krótkoterminowe 115,00  736,00  

1. Należności od jednostek powiązanych 0,00  0,00  

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00  0,00  

– do 12 miesięcy     

– powyżej 12 miesięcy     

b) inne     

2. Należności od pozostałych jednostek, w 
których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale 

    

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:     

– do 12 miesięcy     

– powyżej 12 miesięcy     

b) inne     

3. Należności od pozostałych jednostek 115,00  736,00  

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00  0,00  

– do 12 miesięcy     

– powyżej 12 miesięcy     

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 
publicznoprawnych 

115,00  736,00  

c) inne     

d) dochodzone na drodze sądowej     

III. Inwestycje krótkoterminowe 622 101,16  631 525,40  

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 622 101,16  631 525,40  

a) w jednostkach powiązanych 0,00  0,00  

– udziały lub akcje     

– inne papiery wartościowe     

– udzielone pożyczki 0,00  0,00  
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– inne krótkoterminowe aktywa finansowe     

b) w pozostałych jednostkach 0,00  0,00  

– udziały lub akcje     

– inne papiery wartościowe     

– udzielone pożyczki     

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe     

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 622 101,16  631 525,40  

– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 622 101,16  631 525,40  

– inne środki pieniężne     

– inne aktywa pieniężne      

2. Inne inwestycje krótkoterminowe     

IV. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe      

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) 
podstawowy 

    

D. Udziały (akcje) własne     

AKTYWA razem 622 216,16  632 261,40  

      

PASYWA 
Stan na Stan na 

31 października 2020 31 grudnia 2019 

  zł. zł. 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 621 601,16  621 385,40  

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 580 750,00  580 750,00  

II.Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 40 635,40  31 760,33  

– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości 
emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów 

    

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:     

– z tytułu aktualizacji wartości godziwej     

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w 
tym: 

    

– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki     
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– na udziały (akcje) własne     

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych     

VI. Zysk (strata) netto 215,76  8 875,07  

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wartość ujemna) 

0,00  0,00  

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 
ZOBOWIĄZANIA 

615,00  10 876,00  

I. Rezerwy na zobowiązania     

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego     

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00  0,00  

– długoterminowa     

– krótkoterminowa     

3. Pozostałe rezerwy 0,00  0,00  

– długoterminowa     

– krótkoterminowe     

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00  0,00  

1. Wobec jednostek powiązanych     

2. Wobec pozostałych jednostek, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 

    

3. Wobec pozostałych jednostek 0,00  0,00  

a) kredyty i pożyczki     

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 

    

c) inne zobowiązania finansowe     

d) zobowiązania wekslowe     

e) inne     

III. Zobowiązania krótkoterminowe 615,00  10 876,00  

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00  0,00  

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności: 

0,00  0,00  

– do 12 miesięcy     

– powyżej 12 miesięcy     



Strona 7 z 9 

 

b) inne     

2. Zobowiązania wobec pozostałych, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 
jednostek powiązanych 

    

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności: 

0,00  0,00  

– do 12 miesięcy     

– powyżej 12 miesięcy     

b) inne     

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 615,00  10 876,00  

a) kredyty i pożyczki     

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 

    

c) inne zobowiązania finansowe     

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności: 

615,00  3 813,00  

– do 12 miesięcy 615,00  3 813,00  

– powyżej 12 miesięcy     

e) zaliczki otrzymane na dostawy     

f) zobowiązania wekslowe     

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 
publicznoprawnych 

0,00  7 063,00  

h) z tytułu wynagrodzeń     

f) inne     

4. Fundusze specjalne     

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00  0,00  

1. Ujemna wartość firmy     

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00  0,00  

– długoterminowe     

– krótkoterminowe     

PASYWA razem 622 216,16  632 261,40  
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
 
  Rok podatkowy Rok podatkowy 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT od 1 stycznia 2020 od 1 stycznia 2019 

 (wersja porównawcza) do 31 października 2020 do 31 grudnia 2019 

  zł zł 
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 0,00  0,00  
– od jednostek powiązanych 0,00  0,00  

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00  0,00  

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, 
zmniejszenie – wartość ujemna) 

    

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki     

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów     
B. Koszty działalności operacyjnej 1 954,10  4 000,50  
I. Amortyzacja     

II. Zużycie materiałów i energii     

III. Usługi obce 1 254,10  4 000,50  

IV. Podatki i opłaty, w tym: 700,00    

– podatek akcyzowy     

V. Wynagrodzenia     

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:     

– emerytalne     

VII. Pozostałe koszty rodzajowe     

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów     
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1 954,10  -4 000,50  
D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00  0,00  
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych     

II. Dotacje     

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych     

IV. Inne przychody operacyjne   0,00  
E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00  0,00  
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych     

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych     

III. Inne koszty operacyjne     
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -1 954,10  -4 000,50  
G. Przychody finansowe 2 169,86  19 938,57  
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:     

a) od jednostek powiązanych, w tym:     

– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale     

b) od pozostałych jednostek, w tym:     

– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale     

II. Odsetki, w tym: 2 169,86  19 938,57  

– od jednostek powiązanych   19 938,57  

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:     

– od jednostek powiązanych     

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych     
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V. Inne     
H. Koszty finansowe 0,00  0,00  
I. Odsetki, w tym:     
– dla jednostek powiązanych     

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:     

– w jednostkach powiązanych     

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych     

IV. Inne     
l. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)     
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.l.–J.II.)     
Zyski nadzwyczajne     

Straty nadzwyczajne     

  0,00  0,00  

      
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) 215,76  15 938,07  

      
J. Podatek dochodowy 0,00  7 063,00  

      
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)     
      
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 215,76  8 875,07  

      
      
   

   

   

   
 
 
 

Zarząd LENKO Engineering Sp. z o.o.  
  
  
 

………….……………………………..  
    Piotr Kauf – Prezes Zarządu) 
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