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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej
w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po 31 grudnia 2021 roku. Słuszność tego
założenia potwierdza analiza ryzyka wpływającego na działalność Spółki, przeprowadzona na
podstawie informacji dostępnych na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. Zarząd ma
świadomość zagrożeń, jakie niesie kryzys wywołany przez COVID-19 oraz wywołany przez zbrojną
agresję Rosji na Ukrainę, dlatego z uwagą śledzi rozwój sytuacji, aby na czas podejmować skuteczne
przeciwdziałania.
2.

PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

2.1 Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późniejszymi zmianami), według zasady
kosztu historycznego, z wyjątkiem środków trwałych, które podlegały urzędowej aktualizacji wyceny
według zasad określonych w odrębnych przepisach.
Na podstawie przepisów art. 28b ust. 1 Ustawy o rachunkowości Spółka korzysta z możliwości
niestosowania przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie
szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji
instrumentów finansowych (tekst jednolity - Dz.U z 2017 r. poz. 277).
Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki
zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły. Zgodnie z zasadą ciągłości, Spółka
stosuje przyjęte zasady, politykę rachunkowości w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach
obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów,
tworzenia rezerw, dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku
finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich
wynikające były porównywalne.
Zgodnie z zasadą istotności, Spółka stosuje uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego
wpływu na realizację celu rachunkowości jakim jest rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej
i finansowej Spółki.
Sprawozdanie finansowe jest sporządzane w złotych polskich.
Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się
przewidzieć przyszłości Spółka będzie kontynuować działalność w nie zmniejszonym istotnie zakresie,
bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości.
W 2021 roku Spółka nie dokonywała zmian zasad rachunkowości.
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Rok obrotowy dzieli się na miesięczne okresy
sprawozdawcze.
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2.2 Sposób ustalania wyniku finansowego

Wynik finansowy Spółki kształtują osiągnięte przychody i zyski oraz poniesione koszty i straty z
zachowaniem zasady współmierności przychodów i kosztów.
W przychodach i kosztach wpływających na wynik wyróżnia się: przychody i koszty zwykłej działalności
operacyjnej, pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, zyski i straty
nadzwyczajne.
Zgodnie z zasadą memoriału Spółka ujmuje w księgach rachunkowych wszystkie osiągnięte,
przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące
danego roku obrotowego niezależnie od terminu ich zapłaty.
Zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów: do aktywów i pasywów danego okresu
sprawozdawczego zaliczane są koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające
na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.
Zgodnie z zasadą kompletności, wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów
i związanych z nimi kosztów jak też zysków i strat nadzwyczajnych ustala się osobno.
Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym.
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.
2.3 Błędy lat ubiegłych

Za błędy, których skutki podlegają odniesieniu na kapitały własne oraz wykazaniu w bilansie w pozycji
wyniku z lat ubiegłych uznaje się błędy, których wartość przekracza 0.5% sumy osiągniętych
przychodów ze sprzedaży. Błędy popełnione w okresach poprzednich o wartości poniżej 0.5%
przychodów, traktować należy jako zwyczajne, podlegające ujęciu w wyniku finansowym w roku ich
ujawnienia.
2.4 Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych przeprowadzonej
na podstawie odrębnych przepisów), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich
finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania.
Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.
Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy umowy leasingu
zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie.
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 w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych
przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości niematerialnych
i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów
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operacyjnych. Odpisy aktualizujące dotyczące środków trwałych, których wycena została
zaktualizowana na podstawie odrębnych przepisów, zmniejszają odniesione na kapitał z aktualizacji
wyceny różnice spowodowane aktualizacją wyceny, ewentualna nadwyżka odpisu nad różnicami z
aktualizacji wyceny zaliczana jest do pozostałych kosztów operacyjnych.
W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, równowartość całości lub odpowiedniej
części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i
podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych.
Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki
amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega
okresowej weryfikacji.
Środki trwałe amortyzuje się według stawek podatkowych, określonych ustawą z dnia 15 lutego 1992
r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1800 z późniejszymi
zmianami) przyjmując, że okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego pokrywa się z okresem
przyjętym do ustalenia stawki podatkowej. W indywidualnych przypadkach, gdy przewidywany okres
użytkowania środka trwałego znacznie odbiega od okresu amortyzacji przyjętej dla celów podatkowych
Spółka stosuje odmienne stawki dla celów bilansowych i podatkowych.
Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:
Urządzenia techniczne i maszyny 14% - 60%
Środki transportu 20% - 40%
Pozostałe środki trwałe 10% - 20%
Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące:
Licencje 50%
Środki trwałe w budowie oraz grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu nie są
amortyzowane.
Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy umowy leasingu
zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie o rachunkowości.
Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego są traktowane jak aktywa Spółki i są
wyceniane w ich wartości godziwej w momencie rozpoczęcia umowy, nie wyższej jednak niż wartość
bieżąca minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty
finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu tak, by efektywna stopa odsetek od
pozostającego zobowiązania była wielkością stałą. W przypadku gdy nie powoduje to zniekształceni
obrazu sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, Spółka stosuje uproszczenia
polegające na podziale opłaty z tytułu leasingu finansowego na część kapitałową i odsetkową metodą
równomierną. Koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio w ciężar rachunku zysków i strat.
Środki trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego są amortyzowane zgodnie z
zasadami amortyzacji aktywów trwałych będących własnością Spółki.
2.5 Inwestycje długoterminowe

Zaliczane do inwestycji długoterminowych udziały w jednostkach podporządkowanych wycenia się wg
ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
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2.6 Należności

Należności długoterminowe w postaci kaucji zabezpieczających są wyceniane w kwocie wymaganej
zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o
odpisy aktualizujące). Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa
ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
Należności krótkoterminowe obejmują wszystkie należności z tytułu robót, dostaw i usług oraz inne
należności, których termin wymagalności nie przekracza dwunastu miesięcy. Należności wycenia się w
kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po
pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień
prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
W szczególności odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w odniesieniu do należności,
z których zapłatą dłużnik zalega powyżej 6 miesięcy po uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa
ich zapłaty. Należności stanowiące równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do
których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego, odpisów aktualizujących dokonuje się w
wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania.
2.7 Zapasy

Zapasy w postaci produktów w toku obejmują rzeczywiste koszty bezpośrednie poniesione w związku
z realizacją zleceń na usługi projektowe, które nie zostały zakończone i zafakturowane na dzień
bilansowy.
Rozliczenie produkcji w toku i odniesienie w koszty następuje w momencie zakończenia zlecenia lub
jego etapu, potwierdzone odpowiednim protokołem odbioru przez zamawiającego. Protokół
potwierdzający kompletność i prawidłowość wykonania usługi lub jej części zgodnie z zawartą umową
stanowi podstawę do wystawienia faktury i rozpoznania przychodów ze sprzedaży.
Na dzień bilansowy wartość sald produkcji w toku podlega weryfikacji pod kątem kompletności i
prawidłowości ujęcia z uwzględnieniem zasady współmierności przychodów i kosztów.
Na dzień bilansowy zapasy produktów w toku są wyceniane według rzeczywistych kosztów
bezpośrednich z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia czy
istnieją obiektywne dowody wskazujące na utratę wartości produkcji w toku. Jeśli dowody takie
istnieją, Spółka ustala szacowaną możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu
aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do
odzyskania i wartością bilansową.
2.8 Aktywa pieniężne

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i
dewiz. Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania,
wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku
przepływów środków pieniężnych
2.9 Rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa)

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów
dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.
Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i
sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady
ostrożnej wyceny.
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Kapitały własne

Kapitały własne wycenia się w wartości nominalnej. Ujmuje się je w księgach rachunkowych z
podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa oraz umową Spółki.
Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w rejestrze
sądowym.
Wniesione wkłady na kapitał podstawy do czasu rejestracji w KRS prezentowane są w pozostałych
kapitałach rezerwowych.
Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na poczet
kapitału.
2.11

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
Rezerwy tworzone są na:
a) pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w
sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z
tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania
sądowego;
b) przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów
jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany
restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań;
c) świadczenia pracownicze, których obowiązek wypłaty wynika z regulaminu wynagradzania lub
przepisów prawa
2.12

Zobowiązania

Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu finansowego wycenia się nie później niż na koniec okresu
sprawozdawczego, w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej.
Zobowiązania finansowe z tytułu kredytów i pożyczek wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty
powiększonej o naliczone odsetki.
Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.
2.13

Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów (pasywa)

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych
zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
a) ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania
można oszacować w sposób wiarygodny,
b) z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych
osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana,
w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku.
Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i
sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady
ostrożności.
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Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i
obejmują w szczególności:
a) równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których
wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych;
b) środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym
także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie
zwiększają one kapitałów własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty
zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub
umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł;
c) wartość przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w budowie,
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych
przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów
amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
2.14

Uznawanie przychodów

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości
netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych
rabatów.
W odniesieniu do usług projektowych przychody ze sprzedaży rozpoznawane są w momencie
zakończenia zlecenia lub jego etapu potwierdzone odpowiednim protokołem odbioru przez
zamawiającego. Protokół potwierdzający kompletność i prawidłowość wykonania usługi lub jej części
zgodnie z zawartą umową stanowi podstawę wystawienia faktury i rozpoznanie przychodów ze
sprzedaży.
2.15

Podatek dochodowy odroczony

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością
aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w
przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
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.
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.
Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu
sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnoszone są również
na kapitał własny.
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Sprawozdanie Finansowe na dzień 31.12.2021 r.

Transakcje i salda z jednostkami powiązanymi

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 43 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz.U. z 2021 r., poz. 217 z późniejszymi zmianami), jednostkami powiązanymi są jednostki wchodzące
w skład danej grupy kapitałowej, a wiec jednostka dominująca i jednostki zależne. Ze względu na fakt,
że Spółka dokonuje istotnych transakcji również z jednostkami powiązanymi poprzez właścicieli
(akcjonariuszy) oraz osoby wchodzące w skład organów zarządzających i nadzorujących (jednostki
niespełniające definicji jednostek powiązanych zgodnie z Ustawą o rachunkowości), w sprawozdaniu
finansowym (analogicznie jak w poprzednich okresach obrotowych) zaprezentowane zostały
transakcje i salda z tymi jednostkami jako jednostkami powiązanymi.
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