
Sprawozdanie Finansowe   (Jednostka Inna 1-2  w złotych)

Data sporządzenia sprawozdania finansowego 2022-03-18

Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 2021-01-01 2021-12-31

Identyfikator podmiotu (NIP, KRS) 9571029651 0000393095

Nazwa firmy SYGNIS S.A.

Adres siedziby:

Miejscowość, województwo Straszyn, pomorskie

Gmina, powiat Pruszcz Gdański, Gdański

Adres polski:

Kraj, województwo PL, pomorskie

Powiat, gmina Gdański, Pruszcz Gdański

Nazwa ulicy numer budynku, numer lokalu Leśna 8,

Nazwa miejscowości Straszyn

Kod pocztowy Nazwa urzędu pocztowego 83-010 Pruszcz Gdański

Opcjonalne dane  przedsiębiorcy zagranicznego:

Kod Kraju (Country Code)

Kod pocztowy (Postal code), Nazwa miejscowości (City)

Nazwa ulicy (Street), Numer budynku (Building number), Numer lokalu (Flat number)

Podstawowy przedmiot działalności jednostki (PKD) 2640Z

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym 2021-01-01 2021-12-31

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony, Wskazanie okresu objętego
sprawozdaniem finansowym
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Pozostale informacje

Założenie kontynuacji działalnności:

Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne
sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę
w dającej się przewidzieć przyszłości

Czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności:

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Połączenie przez przejęcie spółki pod firmą Sygnis New Technologies spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana) nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh
tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę pod firmą Mode Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie (spółka przejmująca) w zamian za
nowoemitowane akcje zwykłe na okaziciela serii C wpodwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej, które spółka przejmująca wydała wspólnikom spółki
przejmowanej - na zasadach określonych w planie połączenia, uzgodnionym przez łączące się spółki w dniu 31 sierpnia 2021 r.
Połączenie zostało dokonane metodą nabycia.

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)
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Zasady (polityka) rachunkowości

A) Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

B) Ustalenie wyniku finansowego

C) Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

D) Pozostałe

zgodnie z załącznikiem nr 1

Spółka stosuje metodę porównawczą kalkulacji wyniku finansowego. Na wynik finansowy netto składa się:
- wynik ze sprzedaży – przychody ze sprzedaży produktów skorygowane o zmianę stanu produktów plus przychody ze sprzedaży materiałów i towarów minus koszty
według rodzajów minus wartość sprzedanych materiałów i towarów
- wynik z działalności operacyjnej równy wynikowi na sprzedaży ± różnica między pozostałymi przychodami a kosztami operacyjnymi
- wynik z działalności gospodarczej równy wynikowi z działalności operacyjnej ± różnica między przychodami a kosztami finansowymi
- wynik brutto równy wynikowi z działalności gospodarczej ± różnica zdarzeń nadzwyczajnych
- wynik netto równy wynikowi brutto pomniejszonemu o obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z ustawą o rachunkowości - załącznik nr 1 „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym
mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.”

BRAK

SF 01-01-2021 do: 31-12-2021  SYGNIS S.A. Strona 3 z 18



Nazwa Opis

Program-JPK.pl: 607036402 Pozycje Użytkownika

Informację uszczegóławiającą stanowi załącznik nr 2Załącznik nr 2
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Pozycja Wyszczególnienie Kwota A (rok bieżący) Kwota B (rok poprzedni) B1 (dane porównawcze)Symbol

Program-JPK.pl: 607036402 BILANS - AKTYWA

A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V) 33 987 239,69 415 340,36A

I. Wartości niematerialne i prawne (1+2+3+4) 33 171 369,96 359 671,97A_I

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 1 827 517,75 340 519,49A_I_1

2. Wartość firmy 30 894 568,00 0,00A_I_2

3. Inne wartości niematerialne i prawne 449 284,21 19 152,48A_I_3

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00A_I_4

II. Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3) 793 419,73 55 668,39A_II

1. Środki trwałe 793 419,73 55 668,39A_II_1

    a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00A_II_1_A

    b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00A_II_1_B

    c) urządzenia techniczne i maszyny 180 785,76 55 668,39A_II_1_C

    d) środki transportu 283 137,29 0,00A_II_1_D

    e) inne środki trwałe 329 496,68 0,00A_II_1_E

2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00A_II_2

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00A_II_3

III. Należności długoterminowe (1+2+3) 0,00 0,00A_III

1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00A_III_1

2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00A_III_2

3. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00A_III_3

IV. Inwestycje długoterminowe (1+2+3+4) 22 450,00 0,00A_IV

1. Nieruchomości 0,00 0,00A_IV_1

2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00A_IV_2

3. Długoterminowe aktywa finansowe 22 450,00 0,00A_IV_3

    a) w jednostkach powiązanych 22 450,00 0,00A_IV_3_A

         - udziały lub akcje 22 450,00 0,00A_IV_3_A_1

        - inne papiery wartościowe 0,00 0,00A_IV_3_A_2

        - udzielone pożyczki 0,00 0,00A_IV_3_A_3

        - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00A_IV_3_A_4

    b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00A_IV_3_B

        - udziały lub akcje 0,00 0,00A_IV_3_B_1

        - inne papiery wartościowe 0,00 0,00A_IV_3_B_2

        - udzielone pożyczki 0,00 0,00A_IV_3_B_3

        - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00A_IV_3_B_4
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Pozycja Wyszczególnienie Kwota A (rok bieżący) Kwota B (rok poprzedni) B1 (dane porównawcze)Symbol

Program-JPK.pl: 607036402 BILANS - AKTYWA

    c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00A_IV_3_C

        - udziały lub akcje 0,00 0,00A_IV_3_C_1

        - inne papiery wartościowe 0,00 0,00A_IV_3_C_2

        - udzielone pożyczki 0,00 0,00A_IV_3_C_3

        - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00A_IV_3_C_4

4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00A_IV_4

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1+2) 0,00 0,00A_V

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00A_V_1

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00A_V_2

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV) 18 384 966,28 2 176 267,52B

I. Zapasy (1+2+3+4+5) 6 614 593,33 331 730,31B_I

1. Materiały 818 439,28 222 238,41B_I_1

2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00B_I_2

3. Produkty gotowe 236 085,85 108 875,70B_I_3

4. Towary 1 499 568,85 0,00B_I_4

5. Zaliczki na dostawy 4 060 499,35 616,20B_I_5

II. Należności krótkoterminowe (1+2+3) 2 769 178,53 183 407,25B_II

1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00B_II_1

    a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00B_II_1_A

        - do 12 miesięcy 0,00 0,00B_II_1_A_1

        - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00B_II_1_A_2

    b) inne 0,00 0,00B_II_1_B

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

0,00 0,00B_II_2

    a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00B_II_2_A

        - do 12 miesięcy 0,00 0,00B_II_2_A_1

        - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00B_II_2_A_2

    b) inne 0,00 0,00B_II_2_B

3. Należności od pozostałych jednostek 2 769 178,53 183 407,25B_II_3

    a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 590 979,25 100 062,41B_II_3_A

        - do 12 miesięcy 2 590 979,25 100 062,41B_II_3_A_1

        - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00B_II_3_A_2
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Pozycja Wyszczególnienie Kwota A (rok bieżący) Kwota B (rok poprzedni) B1 (dane porównawcze)Symbol

Program-JPK.pl: 607036402 BILANS - AKTYWA

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

0,00 69 849,30B_II_3_B

    c) inne 178 199,28 13 495,54B_II_3_C

    d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00B_II_3_D

III. Inwestycje krótkoterminowe (1+2) 4 858 436,09 812 589,50B_III

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 858 436,09 812 589,50B_III_1

    a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00B_III_1_A

        - udziały lub akcje 0,00 0,00B_III_1_A_1

        - inne papiery wartościowe 0,00 0,00B_III_1_A_2

        - udzielone pożyczki 0,00 0,00B_III_1_A_3

        - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00B_III_1_A_4

    b) w pozostałych jednostkach 447 500,00 0,00B_III_1_B

        - udziały lub akcje 0,00 0,00B_III_1_B_1

        - inne papiery wartościowe 0,00 0,00B_III_1_B_2

        - udzielone pożyczki 447 500,00 0,00B_III_1_B_3

        - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00B_III_1_B_4

    c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 410 936,09 812 589,50B_III_1_C

        - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4 410 936,09 812 589,50B_III_1_C_1

        - inne środki pieniężne 0,00 0,00B_III_1_C_2

        - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00B_III_1_C_3

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00B_III_2

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 142 758,33 848 540,46B_IV

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00C

D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00D

AKTYWA razem (A+B+C+D) 52 372 205,97 2 591 607,88Aktywa
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Pozycja Wyszczególnienie Kwota A (rok bieżący) Kwota B (rok poprzedni) B1 (dane porównawcze)Symbol

Program-JPK.pl: 607036402 BILANS - PASYWA

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+...+VII) 35 578 409,31 1 108 107,75A

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4 548 586,00 1 182 643,60A_I

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 30 998 186,11 373 573,47A_II

    - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów
(akcji)

30 624 612,64 0,00A_II_1

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00A_III

    - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00A_III_1

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 0,00A_IV

   -  tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00A_IV_1

    - na udziały (akcje) własne 0,00 0,00A_IV_2

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -371 978,88 -751 901,78A_V

VI. Zysk (strata) netto 403 616,08 303 792,46A_VI

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna) 0,00 0,00A_VII

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV) 16 793 796,66 1 483 500,13B

I. Rezerwy na zobowiązania (1+2+3) 0,00 0,00B_I

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00B_I_1

2. Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne 0,00 0,00B_I_2

    - długoterminowa 0,00 0,00B_I_2_1

    - krótkoterminowa 0,00 0,00B_I_2_2

3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00B_I_3

    - długoterminowa 0,00 0,00B_I_3_1

    - krótkoterminowa 0,00 0,00B_I_3_2

II. Zobowiązania długoterminowe (1+2+3) 554 270,71 116 990,01B_II

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00B_II_1

2. Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00B_II_2

3. Wobec pozostałych jednostek 554 270,71 116 990,01B_II_3

    a) kredyty i pożyczki 163 671,85 116 990,01B_II_3_A

    b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00B_II_3_B

    c) inne zobowiązania finansowe 390 598,86 0,00B_II_3_C

    d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00B_II_3_D

    e) inne 0,00 0,00B_II_3_E

III. Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3+4) 10 532 132,20 395 529,04B_III

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00B_III_1
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Pozycja Wyszczególnienie Kwota A (rok bieżący) Kwota B (rok poprzedni) B1 (dane porównawcze)Symbol

Program-JPK.pl: 607036402 BILANS - PASYWA

    a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0,00 0,00B_III_1_A

        - do 12 miesięcy 0,00 0,00B_III_1_A_1

        - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00B_III_1_A_2

    b) inne 0,00 0,00B_III_1_B

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

0,00 0,00B_III_2

    a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0,00 0,00B_III_2_A

        - do 12 miesięcy 0,00 0,00B_III_2_A_1

        - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00B_III_2_A_2

    b) inne 0,00 0,00B_III_2_B

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 10 532 132,20 395 529,04B_III_3

    a) kredyty i pożyczki 371 906,99 138 788,32B_III_3_A

    b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00B_III_3_B

    c) inne zobowiązania finansowe 164 605,28 0,00B_III_3_C

   d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 2 267 846,89 205 227,55B_III_3_D

        - do 12 miesięcy 2 267 846,89 205 227,55B_III_3_D_1

        - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00B_III_3_D_2

    e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 6 099 481,02 0,00B_III_3_E

    f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00B_III_3_F

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

1 410 197,10 49 494,64B_III_3_G

    h) z tytułu wynagrodzeń 211 811,20 0,00B_III_3_H

    i) inne 6 283,72 2 018,53B_III_3_I

4. Fundusze specjalne 0,00 0,00B_III_4

IV. Rozliczenia międzyokresowe (1+2) 5 707 393,75 970 981,08B_IV

1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00B_IV_1

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5 707 393,75 970 981,08B_IV_2

    - długoterminowa 5 673 158,92 970 981,08B_IV_2_1

    - krótkoterminowa 34 234,83 0,00B_IV_2_2

PASYWA razem (A+B) 52 372 205,97 2 591 607,88Pasywa
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Pozycja Wyszczególnienie Kwota A (rok bieżący) Kwota B (rok poprzedni) B1 (dane porównawcze)Symbol

Program-JPK.pl: 607036402 Rachunek zysków i strat

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym: (I+II+III+IV) 3 533 217,93 2 767 999,02A

J   - od jednostek powiązanych 0,00 0,00A_J

I Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 151 957,38 2 615 436,20A_I

II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 138 220,40 -26 917,26A_II

III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00A_III

IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 243 040,15 179 480,08A_IV

B Koszt działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) 3 655 074,27 2 896 740,44B

I Amortyzacja 441 325,36 490 515,86B_I

II Zużycie materiałów i energii 1 070 234,11 841 544,55B_II

III Usługi obce 1 038 449,90 787 667,09B_III

IV Podatki i opłaty, w tym: 36 129,83 10 588,33B_IV

  - podatek akcyzowy 0,00 0,00B_IV_1

V Wynagrodzenia 530 541,23 414 770,21B_V

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 128 584,89 76 527,76B_VI

  - emerytalne 56 567,25 33 666,20B_VI_1

VII Pozostałe koszty rodzajowe 283 218,93 182 798,60B_VII

VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 126 590,02 92 328,04B_VIII

C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -121 856,34 -128 741,42C

D Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III+IV) 670 600,91 497 665,05D

I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00D_I

II Dotacje 619 818,10 487 058,48D_II

III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00D_III

IV Inne przychody operacyjne 50 782,81 10 606,57D_IV

E Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III) 62 465,46 29 046,32E

I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00E_I

II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00E_II

III Inne koszty operacyjne 62 465,46 29 046,32E_III

F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 486 279,11 339 877,31F

G Przychody finansowe (I+II+III+IV+V) 13,55 37,27G

I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00G_I

 a) od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00G_I_A

    - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00G_I_A_1

 b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00G_I_B
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Pozycja Wyszczególnienie Kwota A (rok bieżący) Kwota B (rok poprzedni) B1 (dane porównawcze)Symbol

Program-JPK.pl: 607036402 Rachunek zysków i strat

    - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00G_I_B_1

II Odsetki, w tym: 13,55 19,72G_II

  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00G_II_J

III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00G_III

  - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00G_III_J

IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00G_IV

V Inne 0,00 17,55G_V

H Koszty finansowe (I+II+III+IV) 47 547,58 36 122,12H

I Odsetki, w tym: 12 331,49 20 881,29H_I

  - dla jednostek powiązanych 0,00 981,09H_I_J

II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00H_II

  - w jednostkach  powiązanych 0,00 0,00H_II_J

III Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00H_III

IV Inne 35 216,09 15 240,83H_IV

I Zysk (strata) brutto (F+G-H) 438 745,08 303 792,46I

J Podatek dochodowy 35 129,00 0,00J

K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) 0,00 0,00K

L Zysk (strata) netto (I-J-K) 403 616,08 303 792,46L
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Pozycja Wyszczególnienie Kwota A (rok bieżący) Kwota B (rok poprzedni) B1 (dane porównawcze)Symbol

Program-JPK.pl: 607036402 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1 108 107,75 804 315,29I

  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00I_1

  - korekty błędów 76 130,44 0,00I_2

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1 184 238,19 804 315,29IA

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1 182 643,60 1 182 643,60IA_1

1.1.   Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 3 365 942,00 0,00IA_1_1

    zwiększenie (z tytułu) 3 365 942,00 0,00IA_1_1_A

      - wydania udziałów (emisji akcji) 3 365 942,00 0,00IA_1_1_A_1

    zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00IA_1_1_B

      - umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00IA_1_1_B_1

1.2.   Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4 548 585,60 1 182 643,60IA_1_2

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 373 573,47 373 573,47IA_2

2.1.   Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 30 624 612,64 0,00IA_2_1

    zwiększenie (z tytułu) 30 624 612,64 0,00IA_2_1_A

      - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 30 624 612,64 0,00IA_2_1_A_1

      - podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00IA_2_1_A_2

      - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 0,00IA_2_1_A_3

    zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00IA_2_1_B

      - pokrycia straty 0,00 0,00IA_2_1_B_1

2.2.   Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 30 998 186,11 373 573,47IA_2_2

3.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad
(polityki) rachunkowości

0,00 0,00IA_3

3.1.   Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00IA_3_1

    zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00IA_3_1_A

    zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00IA_3_1_B

      - zbycia środków trwałych 0,00 0,00IA_3_1_B_1

3.2.   Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00IA_3_2

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00IA_4

4.1.   Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00IA_4_1

    zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00IA_4_1_A

    zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00IA_4_1_B

4.2.   Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00IA_4_2

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -448 109,32 -445 894,14IA_5
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Pozycja Wyszczególnienie Kwota A (rok bieżący) Kwota B (rok poprzedni) B1 (dane porównawcze)Symbol

Program-JPK.pl: 607036402 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

5.1.   Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 303 792,46 0,00IA_5_1

    - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00IA_5_1_1

    - korekty błędów 76 130,44 0,00IA_5_1_2

5.2.   Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 379 922,90 0,00IA_5_2

    zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00IA_5_2_A

      - podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00IA_5_2_A_1

    zmniejszenie (z tytułu) 379 922,90 0,00IA_5_2_B

5.3.   Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00IA_5_3

5.4.   Strata z lat ubiegłych na początek okresu 751 901,78 445 894,14IA_5_4

    - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00IA_5_4_1

    - korekty błędów 0,00 0,00IA_5_4_2

5.5.   Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 751 901,78 445 894,14IA_5_5

    zwiększenie (z tytułu) 0,00 306 007,64IA_5_5_A

      - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 306 007,64IA_5_5_A_1

    zmniejszenie (z tytułu) 379 922,90 0,00IA_5_5_B

5.6.   Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 371 978,88 751 901,78IA_5_6

5.7.   Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -371 978,88 -751 901,78IA_5_7

6. Wynik netto 403 616,08 303 792,46IA_6

  a) zysk netto 403 616,08 303 792,46IA_6_A

  b) strata netto 0,00 0,00IA_6_B

  c) odpisy z zysku 0,00 0,00IA_6_C

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 35 578 408,91 1 108 107,75II

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0,00 0,00III
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Pozycja Wyszczególnienie Kwota A (rok bieżący) Kwota B (rok poprzedni) B1 (dane porównawcze)Symbol

Program-JPK.pl: 607036402 Rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej A

I. Zysk (strata) netto 403 616,08 303 792,46A_I

II. Korekty razem 1 847 527,24 603 443,23A_II

1. Amortyzacja 441 325,36 490 515,86A_II_1

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 -15 074,23A_II_2

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 12 331,49 0,00A_II_3

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00A_II_4

5. Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00A_II_5

6. Zmiana stanu zapasów -2 277 470,55 82 291,81A_II_6

7. Zmiana stanu należności -1 898 254,52 75 196,12A_II_7

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4 235 228,83 -110 923,55A_II_8

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 258 236,19 44 092,38A_II_9

10. Inne korekty 76 130,44 37 344,84A_II_10

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2 251 143,32 907 235,69A_III

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej B

I. Wpływy 0,00 0,00B_I

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00B_I_1

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00B_I_2

3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00B_I_3

  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00B_I_3_A

  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00B_I_3_B

      - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00B_I_3_B_1

      - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00B_I_3_B_2

      - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00B_I_3_B_3

      - odsetki 0,00 0,00B_I_3_B_4

      - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00B_I_3_B_5

4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00B_I_4

II. Wydatki 1 871 987,82 372 482,76B_II

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 871 987,82 372 482,76B_II_1

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00B_II_2

3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00B_II_3

  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00B_II_3_A

  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00B_II_3_B
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Pozycja Wyszczególnienie Kwota A (rok bieżący) Kwota B (rok poprzedni) B1 (dane porównawcze)Symbol

Program-JPK.pl: 607036402 Rachunek przepływów pieniężnych

      - nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00B_II_3_B_1

      - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00B_II_3_B_2

4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00B_II_4

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1 871 987,82 -372 482,76B_III

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej C

I. Wpływy 3 515 617,07 327 399,00C_I

1.
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz
dopłat do kapitału

3 515 617,07 0,00C_I_1

2. Kredyty i pożyczki 0,00 327 399,00C_I_2

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00C_I_3

4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00C_I_4

II. Wydatki 296 425,98 231 315,81C_II

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00C_II_1

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00C_II_2

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00C_II_3

4. Spłaty kredytów i pożyczek 148 269,38 210 434,52C_II_4

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00C_II_5

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00C_II_6

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 135 825,11 0,00C_II_7

8. Odsetki 12 331,49 20 881,29C_II_8

9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00C_II_9

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 3 219 191,09 96 083,19C_III

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3 598 346,59 630 836,12D

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3 598 346,59 630 836,12E

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 15 074,23E_1

F. Środki pieniężne na początek okresu 812 589,50 181 753,38F

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4 410 936,09 812 589,50G

– o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00G_1
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Opis Nazwa pliku

Program-JPK.pl: 607036402 ZAŁĄCZNIKI

Zalacznik_nr_1_zasady_rachunkowosci.pdf Zalacznik_nr_1_zasady_rachunkowosci.pdf

Zalacznik_nr_2_informacja_dodatkowa.pdf Zalacznik_nr_2_informacja_dodatkowa.pdf
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Pozycja Wyszczególnienie Wartość łączna Zyski  kapitałowe Inne źródła przychodówSymbol

Program-JPK.pl: 607036402 Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (Rok Bieżący)

A Zysk (strata) brutto za dany rok 438 745,08P_ID_1

B
Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów
rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)

524 538,58 524 538,58P_ID_2

C Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym 0,00P_ID_3

D
Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat
ubiegłych

0,00P_ID_4

E
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy
zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)

578 320,73 578 320,73P_ID_5

F Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku 36 505,29 36 505,29P_ID_6

G
Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat
ubiegłych

1 449,32 1 449,32P_ID_7

H Strata z lat ubiegłych 0,00P_ID_8

I Inne zmiany podstawy opodatkowania -137 257,24 -137 257,24P_ID_9

J Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 390 325,96P_ID_10

K Podatek dochodowy 35 129,00P_ID_11

SF 01-01-2021 do: 31-12-2021  SYGNIS S.A. Strona 17 z 18



Pozycja Wyszczególnienie Wartość łączna Zyski  kapitałowe Inne źródła przychodówSymbol

Program-JPK.pl: 607036402 Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (Rok Poprzedni)

A Zysk (strata) brutto za dany rok 303 792,46P_ID_1

B
Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów
rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)

528 444,14 528 444,14P_ID_2

C Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym 4 602,02 4 602,02P_ID_3

D
Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat
ubiegłych

0,00P_ID_4

E
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy
zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)

459 881,53 459 881,53P_ID_5

F Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku 4 345,03 4 345,03P_ID_6

G
Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat
ubiegłych

0,00P_ID_7

H Strata z lat ubiegłych -234 973,00P_ID_8

I Inne zmiany podstawy opodatkowania 0,00P_ID_9

J Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 0,00P_ID_10

K Podatek dochodowy 0,00P_ID_11
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SYGNIS S.A. 
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. 
 

 

1 
Przyjęte zasady rachunkowości: 
 
Przychody i koszty 
 
Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego 
dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności. 
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat 
w wariancie porównawczym. 
  
Przychody ze sprzedaży  
 
Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczania towaru , jeżeli jednostka przekazała 
znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów lub w momencie wykonania 
usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług 
oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów. 
Przychody z tytułu dotacji, dotyczące kosztów poniesionych, ujmuje się zgodnie z zasadą 
współmierności w momencie ich przyznania. W celu zapewnienia identyfikacji operacji 
gospodarczych odzwierciedlających pomoc unijną, ich agregację oraz sposób wprowadzenia do 
katalogu kosztów kwalifikujących się do współfinansowania ze środków unijnych ustala się wykaz 
kont księgi głównej, przyjęte zasady kwalifikacji zdarzeń oraz inne powiązania z kontami księgi 
głównej dla potrzeb prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej rozliczania środków unijnych 
realizowanych projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i innych środków 
europejskich. Konta księgowe określone do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji środków 
finansowych , przychodów i kosztów realizowanych projektów unijnych wyodrębnione są w planie 
kont . Dotacje środków unijnych i koszty innych przedsięwzięć niż budowa i ulepszenie środków 
trwałych ewidencjonuje się i rozlicza jako pozostałe przychody i koszty działalności operacyjnej na 
kontach zespołu „2”, „4”, „5” i „7”. 
Do rozliczenia dotacji w przychody stosuje się metodę przychodową opisaną w Międzynarodowym 
Standardzie Rachunkowości nr 20 „Dotacje rządowe”, z którego wynika, że dotacje ujmuje się w 
systematyczny sposób jako przychód w poszczególnych okresach sprawozdawczych w taki sposób, 
aby zapewnić ich współmierność z odnośnymi kosztami. 
Jeżeli dotacja ze środków unijnych jest formą rekompensaty za już poniesione koszty lub straty 
księguje się ją jako przychód należny do równowartości poniesionych kosztów na koniec okresu 
sprawozdawczego na podstawie zawartej umowy na realizację projektu ze środków unijnych. 
 
Przychody odsetkowe 
 
Przychody odsetkowe są ujmowane metodą memoriałową przy zastosowaniu stopy procentowej 
wynikającej z umowy pożyczki, która jest zbliżona do stopy efektywnej. 
 
Wartości niematerialne i prawne 
 
Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów 
poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek 
amortyzacyjnych: 
 

Koszty zakończonych prac rozwojowych      20% 
Oprogramowanie     30% 

 
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest 
przez jednostkę weryfikowana powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach 
odpisów amortyzacyjnych. 



SYGNIS S.A. 
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. 
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Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, 
poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zaliczane są do wartości 
niematerialnych i prawnych , jeżeli spełnione są warunki określone w Ustawie. 
 
Środki trwałe 
 
Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów 
wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich 
wartości.  
 
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje 
ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i 
ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w 
celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. 
 
Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają 
koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, 
powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną 
przy przyjęciu do używania wartość użytkową 
 
Spółka dokonuje kwalifikacji umów leasingowych według zasad określonych w przepisach 
podatkowych Art.3 ust 4 ustawy o rachunkowości. 
 
Rozliczenia międzyokresowe 
 
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych 
okresów sprawozdawczych. 
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych 
zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. 
 
Rezerwy na zobowiązania 
 
Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. 
 
Podatek dochodowy 
 
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną. 
 
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami 
podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy 
stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu 
sprawozdawczego. 
 
Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z 
kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny. 
 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w 
przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku 
dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady 
ostrożności. 
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Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku 
dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic 
przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku 
dochodowego w przyszłości. 
 
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy 
uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku 
podatkowego. 
 
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb 
prezentacji w sprawozdaniu finansowym. 
 
Różnice kursowe 
 
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w 
walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą 
należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się 
odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu 
wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia 
środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. 
 
Instrumenty finansowe  
 
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów 
z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu 
ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów 
finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą instrumentów finansowych wyłączonych z 
Rozporządzenia w tym w szczególności udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i 
zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z 
tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej 
instrumenty kapitałowe. 
 
Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych 
 
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie 
nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych 
składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub 
wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten 
dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji. Transakcje kupna i sprzedaży 
instrumentów finansowych dokonane w obrocie regulowanym wprowadza się do ksiąg 
rachunkowych w dniu ich zawarcia. 
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 
 
I 
1.Zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. 
 
 Załącznik Nr 1 do Informacji dodatkowej. 
 
2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów 
trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych 
aktywów finansowych; 
 
 Pozycja nie zaistniała 
 
3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie 
okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10; 
 
 
LP Wyszczególnienie Wartość 

początkowa 
Ustalony okres 

amortyzacji 
Wartość odpisów 
amortyzacyjnych 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 
Multi Arm 193 542,51 5 lat 9 677,13 

2. Koszty zakończonych prac rozwojowych 
Auto Arm 369 785,34 5 lat 18 489,27 

3. Koszty zakończonych prac rozwojowych 
MODE VID 1 094 860,30 5 lat 54 743,01 

 
4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście:  
 
 Pozycja nie zaistniała 
 
5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych 
na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów. 
  
Środki trwałe używane na podstawie umów najmu: 
  

Spółka w roku obrotowym użytkowała środki trwałe na podstawie umów leasingu 
operacyjnego wykazywane do celów bilansowych jako leasing finansowy i ujęte w ewidencji 
środków trwałych. 

 
6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw 
udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem 
praw, jakie przyznają; 
 
 Pozycja nie zaistniała 

 
7..Dane o odpisach aktualizujących wartość należności. 

 
       Nie wystąpiły 
 
8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego. 
 

Ilość akcji  Wartość jednej akcji  Wartość akcji 

22 742 930  0,20 zł  4 548 586 
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Akcje nie są uprzywilejowane. Kapitał podstawowy wynosi 4.548.586,00 zł i dzieli się na: 
- 5.850.000 akcji serii A o wartości nominalnej 0,20 zł każda,  
-   63.218 akcji Serii B o wartości nominalnej 0,20 zł każda, 
-   16.829.712 akcji Serii C o wartości nominalnej 0,20 zł każda, 
Na dzień 31.12.2021 roku struktura kapitału podstawowego przedstawiała się następująco: 

Główni akcjonariusze: 
 
Akcjonariusz Udział Liczba akcji Udział na WZA Liczba głosów 
Andrzej Burgs 49.12 % 11 171 788 49.12 % 11 171 788 
Grzegorz Kaszynski 13.68 % 3 112 344 13.68 % 3 112 344 
Anastazja Burgs 6.17 % 1 402 476 6.17 % 1 402 476 
Pozostali akcjonariusze 31,03% 7 056 322 31,03% 7 056 322 
razem 100,00% 22 742 930 100,00% 22 742 930 
 
W bieżącym roku obrotowym nastąpiło połącznie spółki Sygnis SA (dawniej: Mode SA) ze spółką 
Sygnis New Technologies sp. z o.o. Połączenie zostało dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 
KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Sygnis New Technologies (Spółka Przejmowana) na 
Spółkę (Spółka Przejmująca). 
W wyniku połączenia nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki z kwoty 1.182.643,60 zł 
do kwoty 4.548.586,00 zł o kwotę 3.365.942,40 zł w drodze emisji 16.829.712 sztuk akcji 
zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, które zostały wydane 
wspólnikom spółki przejmowanej w związku  połączeniem i zarejestrowane w rejestrze 
akcjonariuszy. Kapitał  zarejestrowano w KRS w dniu 30.12.2021. 
 
9. Kapitały zapasowe i rezerwowe. 
 

W zestawieniu zmian w kapitale własnym 
 
10. Wynik finansowy netto. 
 
Zysk netto za rok obrotowy zakończony 31.12.2021 wyniósł 403.616,08 PLN. Zarząd zaproponuje 
Akcjonariuszom  przeznaczyć zysk w kwocie 371.978,88 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych a w 
kwocie 31.377,20 zł na kapitał zapasowy. 
 
11. Rezerwy na zobowiązania. 
  

Rezerwy na zobowiązania  
31.12.2021 

zł  
31.12.2020 

zł 
Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego  0,00  0,00 
Pozostałe rezerwy  0,00  0,00 
  0,00  0,00 

 
 
12. Zobowiązania długoterminowe. 
 

Lp. Tytuł wg pozycji bilansu 
Stan na 31.12.2021r. 

do 1 roku*) 1 rok - 3 lata 3 - 5 lat powyżej 5 lat 
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 wobec pozostałych 
jednostek 0,00 389 195,38 165 075,33 0,00 

a) Kredyty i pożyczki   0,00 142 614,35 9 632,70 0,00 

b) Subwencja PFR 0,00 11 424,80 0,00 0,00 

c) Leasing finansowy 0,00 235 156,23 155 442,63 0,00 

 
*) zobowiązania do 1 roku zostały przez spółkę wykazane w grupie zobowiązań krótkoterminowych 

 
13. Kwoty zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.  
 

pozycja nie zaistniała 
 
14. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe. 
 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne  
31.12.2021 

zł  
31.12.2020 

zł 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  0,00  0,00 
RMK czynne powyżej 12 m-cy  0,00  0,00 

  0,00  0,00 
 
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne     

Koszty ubezpieczeń, prenumeraty, abonamenty  19 840,35  8 050,66 
Koszty prac rozwojowych  4 122 917,98  840 489,80 

  4 142 758,33  848 540,46 
 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe bierne     

Przychody przyszłych okresów (dotacje)  5 673 158,92  970 981,08 

  5 673 158,92  970 981,08 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe bierne     

Koszty na przełomie roku  7 234,83  0,00 

Rezerwa na SF i audyt 2021  27 000,00  0,00 

  34 234,83  0,00 

 
15. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji 
bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i 
zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową; 
 
Wykaz aktywów i pasywów, które wykazywane są w więcej niż jednej pozycji bilansu wraz z 
powiązaniami między tymi pozycjami: 
 

Wyszczególnienie 
Część krótkoterminowa Część długoterminowa 

Razem 
Pozycja sprawozdania kwota Pozycja sprawozdania kwota 

Zobowiązania z tyt. 
subwencji PFR Pasywa B.III.3.a) 22 849,80 Pasywa B.II.3.a) 11 424,80 34 274,60 

Kredyty i pożyczki Pasywa B.III.3.a) 99 057,19 Pasywa B.II.3.a) 152 247,05 251 304,24 
Zobowiązania z tyt. 
leasingów Pasywa B.III.3.c) 164 605,28 Pasywa B.II.3.c) 390 598,86 555 204,14 
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16. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, 
także wekslowe. 
 

pozycja nie zaistniała 
 

17. Nie występują składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według 
wartości godziwej 
 
18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT – 263.418,39 zł. 
 
 
II 
 
1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i 

towarów w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021: 
 
Struktura rzeczowa: 

 
01.01.21-31.12.21  01.01.20-31.12.20 

Przychody ze sprzedaży produktów 2 609 119,34  1 703 725,98 
Przychody ze sprzedaży produktów 2 609 119,34  1 703 725,98 
Przychody ze sprzedaży usług 542 838,04  911 710,22 
Przychody ze sprzedaży usług 542 838,04  911 710,22 
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 243 040,15  179 480,08 
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 243 040,15  179 480,08 
RAZEM 3 394 997,53  2 794 916,28 

 
 
Struktura terytorialna: 
 
Przychody ze sprzedaży - kraj 348 554,75  226 423,44 
Przychody ze sprzedaży - kraj 348 554,75  226 423,44 
Przychody ze sprzedaży - eksport, UE 3 046 442,78  2 568 496,68 
Przychody ze sprzedaży – eksport, UE 3 046 442,78  2 568 496,68 
RAZEM 3 394 997,53  2 794 916,28 

 
 
2. Dane o kosztach rodzajowych zostały ujęte w rachunku zysków i strat. 
 
3. Nie wystąpiły nieplanowane odpisy aktualizujące środków trwałych. 
 
4. Nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość zapasów. 
 
5. Nie zaniechano i nie planuje się zaniechania żadnej działalności. 
 
6. Różnica pomiędzy wynikiem finansowym a wynikiem podatkowym wynika z następujących 
pozycji: 
  

1 Wynik brutto 2021 438 745,08 
2 Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu 656 468,16 
  koszty operacyjne: 636 667,93 
a - amortyzacja NKUP z dotacji 223 403,76 
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b - amortyzacja wyłącznie bilansowa śt w leasingu 50 087,48 
c - wynagrodzenia pokryte z dotacji 73 995,06 
d - usługi obce pokryte z dotacji 225 627,24 
e - rezerwa na SF i audyt 27 000,00 
f - pozostałe koszty NKUP 36 554,39 
  pozostałe koszty operacyjne 10 294,94 
a - inne pozostałe koszty operacyjne NKUP 10 294,94 
  koszty finansowe 9 505,29 
a - różnice kursowe z wyceny bilansowej 9 505,13 
b - niezapłacone odsetki 0,16 

3 Przychody nie będące przychodami do 
opodatkowania (ze znakiem ujemnym) -524 538,58 

  pozostałe przychody operacyjne: -524 538,58 
a - dotacje -478 839,08 
b - umorzenie subwencji PFR -45 699,50 
  przychody finansowe: 0,00 
4 Inne zmiany podstawy opodatkowania -43 091,46 
a  - wypłacone odsetki naliczone w latach ubiegłych -1 449,32 
 b - wyłącznie podatkowe opłaty leasingowe -41 642,14 
5 Wynik podatkowy 527 583,20 
6 Odliczenia od dochodu - ulga B+R -137 257,24 
7 Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 390 325,96 
8 Podatek dochodowy 35 129,00 
9 Podatek odroczony 0,00 
10 Podatek aktywowany 0,00 
11 Razem podatek dochodowy wykazany w RZiS 35 129,00 

 
Władze podatkowe mogą przeprowadzić kontrole ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych w ciągu 5 lat od 
zakończenia roku, w którym złożono deklaracje podatkowe i obciążyć Spółkę dodatkowym wymiarem podatku wraz z 
karami i odsetkami. W opinii Zarządu nie istnieją okoliczności wskazujące na możliwość powstania istotnych 
zobowiązań z tego tytułu.  
 
7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które 
powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym; 
 

pozycja nie zaistniała 
 
8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia 
produktów w roku obrotowym; 

 
pozycja nie zaistniała 

 
9. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe  

 
Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w bieżącym roku obrotowym wyniosły 
1.871.987,82 zł, w tym na ochronę środowiska 0,00 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania 
Zarząd nie jest w stanie oszacować wartości planowanych nakładów na środki trwałe w 
2022 roku. 

 
10. Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 
 

pozycja nie zaistniała 
 
11. Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie 



SYGNIS S.A. 
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. 

6 

 

zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości materialnych i prawnych 
 

pozycja nie zaistniała 
 
III 
 
Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte 
do ich wyceny. 
 
Do wyceny poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego w walutach obcych użyto kursów 
średnich ogłoszonych przez Narodowy bank Polski w dniu 31.12.2021: 
 
1 EUR = 4,5994 PLN  
1 USD = 4,0600 PLN 
1 GBP = 5,4846 PLN 
 
Do wyceny poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego w walutach obcych użyto kursów 
średnich ogłoszonych przez Narodowy bank Polski w dniu 31.12.2020: 
 
1 EUR = 4,6148 PLN 
1 USD = 3,7584 PLN 
1 GBP = 5,1327 PLN 
 
IV 
 
Informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych  
 
Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Bilans otwarcia stanowi 
stan środków pieniężnych na 01.01.2021 w kwocie 812.589,50 PLN. Kwota środków pieniężnych 
na dzień 31.12.2021 r. – 4.410.936,09 PLN. Ogółem przepływy środków pieniężnych wyniosły 
3.598.346,59 PLN (wzrost). 

 

Środki pieniężne  
31.12.2021 

zł  
31.12.2020 

zł 
Środki pieniężne w banku  4 392 186,68  812 218,41 
Środki pieniężne w kasie  18 749,41  371,09 
Lokaty bankowe  0,00  0,00 
Inne środki pieniężne  0,00  0,00 

Ekwiwalenty środków pieniężnych  0,00  0,00 
RAZEM  4 410 936,09  812 589,50 
 
 
V 
 
1..Charakter i cel gospodarczy zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie 
w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 
jednostki; 
 

pozycja nie zaistniała 
 
2..Transakcje (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe 
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ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane 
w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania 
międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter 
związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi 
dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. 
Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, 
z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny 
ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki; 
 

pozycja nie zaistniała 
 
3. Przeciętne zatrudnienie w bieżącym roku obrotowym wyniosło 16 osób. Na dzień 31.12.2021 
Spółka zatrudniała 40 osób. 
 
4. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w 
skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla 
każdej grupy osobno) za rok obrotowy: 
  

- wynagrodzenie Zarządu 54.862,00 zł 
- wynagrodzenie Rady Nadzorczej 3.500,00 zł 

 
5. Nie udzielono pożyczek ani świadczeń o podobnym charakterze członkom zarządu i organów 
stanowiących. 
 
6. Wynagrodzenie netto podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych: 

 
  

 Bieżący rok obrotowy Poprzedni rok obrotowy 

Badanie rocznego sprawozdanie 
finansowego  

9 000,00 zł netto 6  000,00 zł netto 

 
 
VI 
 
 
1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych 
odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju; 

 
W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2021 Spółka przeprowadziła korektę błędu 
podstawowego w związku z przekształceniem leasingów operacyjnych wykazywanych do 
celów bilansowych jako finansowe, korektą umorzenia wartości niematerialnych i prawnych 
oraz korektę odsetek od kredytu w łącznej wysokości oraz korektę  76.130,44 zł. 

 
2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w 
sprawozdaniu finansowym 

 
Luty 2022 roku przyniósł początek konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Sytuacja ta ma nieznany 
jeszcze wpływ na gospodarkę światową. Znaczne osłabienie kursu waluty polskiej, 
fluktuacja cen towarów, mogą mieć wpływ na sytuację jednostki w roku 2022. Jednakże 
dzięki zbilansowanemu obrotowi firmy, gdzie koszty walutowe, znacząco są pokrywane przez 
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przychody walutowe, kierownictwo jednostki nie przewiduje istotnego wpływu konfliktu na 
wynik finansowy.   
Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie niepowodujące korekt w sprawozdaniu 
finansowym za rok 2021, lecz za zdarzenie po dacie bilansu, wymagające dodatkowych 
ujawnień. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w księgach  rachunkowych i 
sprawozdaniu finansowym za rok 2022 

 
3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym 
metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik 
finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego 
oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania 
sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny; 
 

Nie wystąpiły 
 
4. informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania 
finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. 
 

Nie wystąpiły 
 

VII 
 
1. informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji 
 

Nie występują 
 
2. Transakcje z jednostkami powiązanymi: 
 

Nie wystąpiły 
 

3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 
20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także 
informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i 
zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy; 
 

Nazwa i adres spółki 
handlowej, w której 

jednostka posiada udziały 

Procent 
posiadanego 

zaangażowania 
w kapitale 

Kwota kapitału 
własnego spółki na 

dzień bilansowy 

Wynik finansowy netto 
za ostatni rok obrotowy 

(zysk +/strata -) 

Albireo Biomedical Sp. z o.o. 
ul. PCK 10 
40-057 Katowice 
NIP: 6342976138 

44,9 % 50 000,00 zł 
4.835,91 zł 

(za okres 30.04– 
31.12.2020) 

 
4. Jednostka nie jest jednostką dominująca w stosunku do żadnej ze spółek i nie sporządza 
sprawozdania skonsolidowanego 
 
5. Informacje o: 
a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, 
oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne, 
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b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, 
oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne; 
 

Nie dotyczy. 
 
VIII 
 
Informacja o sprawozdaniu finansowym sporządzonym za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie 
 
Połączenie metodą nabycia – sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek 
 
1. Nazwa (firma) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej 
 

Sygnis New Technologies Sp. z o.o. Działalność w branży 3D - sprzedaż urządzeń, szkolenia 
oraz doradztwo przy wdrożeniu druku 3D, druk 3D obiektów przestrzennych, prace 
badawczo rozwojowe związane z drukiem 3D szkła niskotemperaturowego 

 
2. Data połączenia (wpisu do rejestru sądowego) 
 

- 30.12.2021 r. 
 
3. Liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia: 
 

- 16.829.712 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł każda 
o łącznej wartości nominalnej 3.365.942,40 zł 

 
4. Pozostałe dane wymagane w tej pozycji informacji dodatkowej: 
 

- cena przejęcia: wydanie Wspólnikom Spółki Przejmowanej akcji 16.829.643,60 akcji o 
wartości nominalnej 0,20 zł każda i cenie emisyjnej 1,89 zł każda  

 
- wartość godziwa aktywów netto spółki przejętej na dzień połączenia: ustalona w oparciu o 
metodę wartości skorygowanej aktywów netto, sporządzoną na dzień 1 lipca 2021 wyniosła 
31.840.683,49 zł 
 
- wartość firmy (ujemna wartość firmy): 30.894.568,00 zł 

 
5. Opis zasad amortyzacji wartości firmy (ujemnej wartości firmy) 
 
 Nie dotyczy 
 
IX 
 
występowanie niepewności co do możliwości  kontynuowania działalności 
 

Zarząd spółki nie odnotował znacząco negatywnego wpływu pandemii COVID19 na wynik 
finansowy spółki. Nie stwierdzono spadku popytu na produkty, towary i usługi z jej powodu. 
Spółka podjęła odpowiednie zmiany w procedurach jej bieżącego funkcjonowania, 
minimalizujące ryzyko zakażenia, m. in. badania temperatury pracowników czy też 
regularnie odkażanie powierzchni. Model sprzedaży spółki polegający na uiszczeniu 100% 
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przedpłaty, ogranicza także ryzyko niewypłacalności klientów, zaś wszystkie zobowiązania 
kredytowe i leasingowe są spłacane w terminie. 

 
X 

Inne informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, 
finansowej i wyniku finansowego jednostki. 
 
 Nie występują 



SYGNIS S.A. 
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. 
 

 

11 
 
Załącznik nr 1 - Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – zmiany w ciągu roku obrotowego 
 
  Grunty (w 

tym prawa 
wieczystego 
użytkowania 
gruntu) 

Budynki, lokale 
i obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej 

Urządzenia 
techniczne i 
maszyny 

Środki 
transportu 

Inne środki 
trwałe 

Środki 
trwałe w 
budowie 

Koszty 
zakończonych 
prac 
rozwojowych 

Inne wartości 
niematerialne i 
prawne 

Razem 

Wartość brutto na 31.12.2020 0,00 0,00 337 379,94 70 046,31 53 502,75 0,00 1 185 512,28 400 600,00 2 047 041,28 
Zwiększenia 0,00 0,00 246 289,39 452 512,83 395 332,20 0,00 2 019 188,15 495 282,04 3 608 604,61 
-nabycie, w tym: 0,00 0,00 225 029,26 452 512,83 362 420,50 0,00 1 658 188,15 38 345,00 2 736 495,74 
    -zakup    48 179,26   147 043,97   1 658 188,15 38 345,00 1 891 756,38 
    -leasing     176 850,00 452 512,83 215 376,53       844 739,36 
-przeniesienie     21 260,13       361 000,00   382 260,13 
-SNT         32 911,70     456 937,04 489 848,74 
Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 21 260,09 0,00 0,00 361 000,00 382 260,09 
-sprzedaż                 0,00 
-likwidacja               0,00 
-przeniesienie         21 260,09     361 000,00 382 260,09 
Wartość brutto na 31.12.2021 0,00 0,00 583 669,33 522 559,14 427 574,86 0,00 3 204 700,43 534 882,04 5 273 385,80 
Umorzenie na 31.12.2020 0,00 0,00 300 668,64 70 046,31 34 545,66 0,00 844 992,79 381 447,52 1 631 700,92 
Zwiększenia: 0,00 0,00 102 214,93 169 375,54 90 779,09 0,00 532 189,89 45 997,83 940 557,28 
-aktualizacja wyceny                 0,00 
- amortyzacja     56 906,19 40 067,48 25 670,19   295 774,00 22 907,50 441 325,36 
- przeniesienie     30 571,24       236 415,89   266 987,13 
-leasing     14 737,50 129 308,06 48 525,85       192 571,41 
-SNT         16 583,05     23 090,33 39 673,38 
Zmniejszenia: 0,00 0,00 0,00 0,00 27 246,57 0,00 0,00 341 847,52 369 094,09 
-sprzedaż                 0,00 
- likwidacja                 0,00 
- przeniesienie         27 246,57     341 847,52 369 094,09 
Umorzenie na 31.12.2021 0,00 0,00 402 883,57 239 421,85 98 078,18 0,00 1 377 182,68 85 597,83 2 203 164,11 
Wartość netto:                 0,00 
Stan na 31.12.2020 0,00 0,00 36 711,30 0,00 18 957,09 0,00 340 519,49 19 152,48 415 340,36 
Stan na 31.12.2021 0,00 0,00 180 785,76 283 137,29 329 496,68 0,00 1 827 517,75 449 284,21 3 070 221,69 
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