SAMITO SPÓŁKA AKCYJNA
Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2021 do 31.12.2021

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.

Dane jednostki
Nazwa:

SAMITO SPÓŁKA AKCYJNA

Siedziba:

ALEJE JEROZOLIMSKIE 181 B/, 02-222 WARSZAWA

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP: 1132876528
Numer we właściwym rejestrze sądowym:
KRS: 0000882417

2.

Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Nie dotyczy

3.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

4.

Wskazanie zastosowanych uproszczeń dla spółek mikro
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
września 1994 roku o rachunkowości (dalej „UoR”) z zastosowaniem następujących
zwolnień i uproszczeń przewidzianych przez UoR dla jednostek mikro:
- odstąpienie od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- odstąpienie od sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Art. 48b ust. 4 UoR)
- odstąpienie od sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym (Art. 48a ust. 3 UoR)
- bilans oraz rachunek zysków i strat sporządzono w formie uproszczonej, zgodnie z
Załącznikiem nr 4 do UoR

5.

Założenie kontynuowania działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez
jednostkę.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6.

Polityka rachunkowości
Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub
kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny)
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe o wartości powyżej wartości granicznej określonej w ustawie o podatku
dochodowym od osób prawnych podlegają amortyzacji, począwszy od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania do końca miesiąca,
w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością
początkową lub, w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich
niedobór.
Odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych środków trwałych nieobjętych dotychczasową
ewidencją dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia ich do
ewidencji.
Środki trwałe niskocenne umarzane są w 100% w miesiącu przekazania do użytkowania.
Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) środków trwałych i wartości
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niematerialnych i prawnych stanowi aktualny plan amortyzacji sporządzany na
pierwszy dzień każdego roku obrotowego, określający stawki i kwoty rocznych odpisów
poszczególnych środków trwałych.
Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej
stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego
oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów
oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.
Jednostka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup
środków trwałych:
a) urządzenia techniczne i maszyny 30%;
b) środki transportu 20% - 40%;
c) pozostałe środki trwałe 10% - 30%.
2. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w
tytułu trwałej utraty wartości.
Wartość środków trwałych w budowie zwiększają ujemne różnice kursowe oraz odsetki od
kredytów za okres budowy środka trwałego, zaś zmniejszają odpisy z tytułu trwałej utraty
jego wartości.
3. Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia:
według zasad obowiązujących dla środków trwałych i wartości niematerialnych i
prawnych, czyli według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości
przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości.
4. Wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji ewidencjonuje się i wycenia:
według zasad obowiązujących dla środków trwałych i wartości niematerialnych i
prawnych, czyli według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości
przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości.
5. Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczane do aktywów trwałych wycenia się:
według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
6. Udziały w jednostkach podporządkowanych niezaliczane do aktywów trwałych wycenia
się:
według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
7. Udziały (akcje) w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów
trwałych wycenia się:
według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
8. Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku
wycenia się według:
cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień
bilansowy.
9. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według:
niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub wartości rynkowej.
10. Inwestycje krótkoterminowe, dla których nie istnieje aktywny rynek, wycenia się w
wartości godziwej.
11. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady
ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość.
12. Udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady
ostrożności, czyli do kwoty głównej dolicza się należne odsetki za okres objęty
sprawozdaniem finansowym, choćby nie stały się jeszcze wymagalne. Wartość udzielonych
pożyczek korygują odpisy aktualizujące ich wartość.
13. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej
zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych. wydania
aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty
finansowe, wycenia się według wartości godziwej.
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14. Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą
wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty
finansowe, wycenia się według wartości godziwej.
15. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości
nominalnej. Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków
płatniczych, walut obcych i dewiz.
16. Rezerwy na straty i zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie
oszacowanej wartości.
17. Udziały (akcje) własne wycenia się według cen nabycia.
18. Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.
Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w Umowie Jednostki i
wpisanej w rejestrze sądowym.
19. Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
Na dzień bilansowy:
wyrażone w walutach obcych aktywa (z wyłączeniem udziałów w jednostkach
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) oraz pasywa wycenia się po
obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy
Bank Polski,
W ciągu roku obrotowego:
1) Operacje zapłaty należności na rachunku bankowym wyrażone w walutach obcych
ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie
rzeczywistym lub po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego operację.
2) Dowód księgowy opiewający na waluty obce należy przeliczyć na walutę polską według
kursu NBP obowiązującego z dnia poprzedzającego przeprowadzenia operacji
gospodarczej. Wynik przeliczenia zamieszcza się bezpośrednio na dowodzie.
20. Zobowiązanie warunkowe jest możliwym zobowiązaniem, które powstaje na skutek
zdarzeń przeszłych i którego istnienie zostanie potwierdzone dopiero w przyszłości w
momencie wystąpienia niepewnych zdarzeń (nad którymi jednostka nie ma pełnej
kontroli). Zobowiązaniem warunkowym może być również obecne zobowiązanie
jednostki, które powstaje na skutek przeszłych zdarzeń i którego nie można wycenić
wystarczająco wiarygodnie lub nie jest prawdopodobne, aby wypełnienie tego
zobowiązania spowodowało wypływ środków zawierających w sobie korzyści
ekonomiczne.
Przykładem zobowiązań warunkowych mogą być zobowiązania wynikające z udzielonych
przez jednostkę gwarancji lub poręczeń majątkowych.
21. Zasady wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających wartość aktywów
W jednostce mogą występować pochodne instrumenty finansowe (np. terminowe
kontrakty forward) charakteryzujące się następującymi cechami:
ich wartość zależy od zmiany wartości instrumentu bazowego (stopy procentowej, kursu
bazowego, kursu wymiany walut itp.),
wydatki początkowe na ich nabycie nie występują lub są bardzo niskie,
rozliczenie instrumentu nastąpi w przyszłości.
Kontrakty terminowe mogą być zawierane w celu zabezpieczenia się przez jednostkę
przed niekorzystnymi dla niej zmianami kursów walutowych, stóp procentowych,
indeksów giełdowych. Jednostka może stosować pochodne instrumenty zabezpieczające
w celu:
zabezpieczenia wartości godziwej, to jest ograniczenia zagrożenia wpływu na wynik
finansowy zmian wartości godziwej wynikających z określonego ryzyka związanego z wprowadzonymi do
ksiąg rachunkowych aktywami i zobowiązaniami finansowymi lub
określoną ich częścią,
zabezpieczenia przepływów pieniężnych, to jest ograniczenia zagrożenia wpływu na wynik
finansowy zmian w przepływach pieniężnych wynikających z określonego ryzyka
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związanego z wprowadzonymi do ksiąg rachunkowych aktywami i zobowiązaniami,
uprawdopodobnionymi przyszłymi zobowiązaniami lub planowanymi transakcjami.
Kontrakty dotyczące instrumentów finansowych uznaje się za służące ograniczeniu ryzyka
związanego z aktywami lub pasywami jednostki, tj. zabezpieczeniu tych aktywów lub
pasywów, jeżeli co najmniej:
przed zawarciem kontraktu ustalono jego cel oraz określono, które aktywa lub pasywa
mają zostać za pomocą tego kontraktu zabezpieczone,
zabezpieczający instrument finansowy będący przedmiotem kontraktu i zabezpieczane za
jego pomocą aktywa lub pasywa charakteryzują się podobnymi cechami, a w
szczególności wartością nominalną, datą zapadalności, wpływem zmian stopy procentowej
albo kursu waluty,
stopień pewności oczekiwań dotyczących przewidywanych w wyniku kontraktu
przepływów środków pieniężnych jest znaczny.
Jeżeli powyższe warunki zostały spełnione, to przy wycenie zabezpieczanych aktywów lub
pasywów uwzględnia się wartość nabytych dla ich zabezpieczenia instrumentów
finansowych oraz zmiany ich wartości.
Pozycję zabezpieczaną może stanowić pojedynczy składnik wprowadzonych do ksiąg
rachunkowych aktywów lub zobowiązań bądź niewprowadzone do ksiąg rachunkowych
prawdopodobne przyszłe zobowiązania lub transakcje.
Pozycję zabezpieczaną może stanowić również grupa aktywów lub zobowiązań.
Zabezpieczenie może dotyczyć jednego z czynników ryzyka zagrażającego zmianami
wartości godziwej lub przepływów pieniężnych pod warunkiem, że efektywność takiego
czynnika ryzyka może być efektywnie zmierzona.
Instrumenty pochodne zabezpieczające wartość aktywów wyceniane są na dzień
bilansowy w wartości godziwej, jaka mogłaby zostać uzyskana, gdyby transakcja na ten
dzień została całkowicie rozliczona, z tym, że wartość transakcji prezentowana jest w
bilansie per saldo.
Do szczególnych zasad rachunkowości dotyczących pochodnych instrumentów
finansowych, w zakresie nieuregulowanym, stosuje się zasady ustalone w rozporządzeniu
Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania,
metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U.
Nr 149, poz. 1674).
22. Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie wykonania usługi / wydania
towaru. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od
towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.
23. Koszty obejmują uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym
korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia
wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do
zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż
wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli. Koszty działalności, w tym
sprzedanych usług oraz towarów, pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe
ujmowane są współmiernie do przychodów.
Ustalenia wyniku finansowego:
W Samito spółka akcyjna sporządza się rachunek zysków i strat w wariancie: porównawczym.
Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności prowadzona jest z zastosowaniem kont zespołu "4" - "koszty
według rodzajów" z wykorzystaniem konta 490 - "Rozliczenie
kosztów". Konta zespołu "5" są kontami pozabilansowymi, prowadzonymi w celach
zarządczych.
Wynik finansowy netto składa się z:
- wyniku działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów
operacyjnych,
- wyniku operacji finansowych,
- obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego.
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Obowiązkowym obciążeniem wyniku finansowego jest podatek dochodowy od osób
prawnych stanowiący określony w przepisach podatkowych procent zysku brutto
ustalonego na podstawie przepisów o rachunkowości, skorygowanego o przychody
niepodlegające opodatkowaniu oraz koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu
oraz odliczenia od dochodu, ustalone na podstawie przepisów podatkowych.
W celu prawidłowego ustalania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od
osób prawnych w planie kont jednostki zostały wyróżnione konta analityczne grupujące
koszty z podziałem na źródła uzyskania przychodów z zysków kapitałowych i z innych
źródeł z podziałem na koszty działalności podstawowej, koszty finansowe oraz pozostałe
koszty operacyjne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o
podatku dochodowym z jednej strony oraz grupujące przychody z podziałem na źródła z
zysków kapitałowych i z innych źródeł z podziałem na przychody uzyskiwane jako
przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne niestanowiące przychodów lub
zwolnione z opodatkowania z drugiej strony.
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów zostały wyszczególnione w planie
kont opisem – NKUP lub NIEPODATKOWE. Przy ustalaniu podstawy opodatkowania salda
w/w kont odejmuje się od kosztów uzyskania przychodów.
Sporządzenia sprawozdania finansowego:
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia
2021 roku. Dane porównawcze obejmują okres od 01 stycznia 2020 roku do 31
grudnia 2020 roku.
W skład Spółki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające
samodzielne sprawozdania finansowe.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994
roku o rachunkowości.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości w nie zmniejszonym
istotnie zakresie. W opinii Zarządu nie istnieją również okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania działalności.
Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. nie podlegało badaniu –
dane porównawcze za okres od 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. zamieszczone w niniejszym
sprawozdaniu finansowy nie były badane.
Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:
1. Środki trwałe
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia pomniejszonej o umorzenie oraz odpisy z
tytułu trwałej utraty wartości. Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do
użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik
finansowy roku obrotowego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest
wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści
ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane
pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.
Środki trwałe są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu
okresowi ich ekonomicznej użyteczności, lub przez krótszy z dwóch okresów:
ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania.
Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej, określonej w przepisach
podatkowych (obecnie 10 tysięcy złotych polskich), odnoszone są jednorazowo w koszty.
Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych
aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych.
Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest
obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w
pozostałych kosztach operacyjnych.
2. Należności krótko- i długoterminowe
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Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy
aktualizujące. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do
pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju
należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
3. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.
4. 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.
5. Rezerwy i zobowiązania
Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub
zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce
prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu
środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego
oszacowania kwoty tego zobowiązania.
6. Uznawanie przychodów
Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka
uzyska korzyści ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów
można wycenić w wiarygodny sposób. Przychody są rozpoznawane po pomniejszeniu o
podatek od towarów i usług (VAT) i podatek akcyzowy oraz rabaty.
7. Ustala się, że dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej
oraz wyniku finansowego jednostki jako kwoty istotne traktuje się te kwoty, które
przekraczają 1% sumy bilansowej za poprzedni okres sprawozdawczy w przypadku
wielkości bilansowych lub te kwoty, które przekraczają 5% wyniku finansowego brutto w
przypadku wielkości wynikowych.
Ostateczną decyzję co do wysokości kwoty istotności podejmuje główny księgowy w
porozumieniu z kierownikiem jednostki.
8. W celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, jednostka wykorzystuje komputerowe
programy księgowe. Programy komputerowe i dane informatycznego systemu
rachunkowości chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych i zniszczeniem
poprzez zastosowanie właściwych rozwiązań organizacyjnych i programowych.
Stosuje się zasadę, że kompletne księgi rachunkowe drukowane są nie później niż na
koniec roku obrotowego. Za równoważne z wydrukiem uznaje się przeniesienie treści
ksiąg rachunkowych na inny komputerowy nośnik danych, zapewniający trwałość zapisu
informacji, przez czas nie krótszy niż 5 lat. 9. Koszty prac rozwojowych
Spółka ponosi we własnym zakresie istotne nakłady na prace rozwojowe związane z
opracowaniem narzędzia monitorującego i zapisującego aktywność klientów sklepów, w
tym niezarejestrowanych gości, niezalogowanych użytkowników oraz zalogowanych
stałych klientów. Dzięki temu tworzone będą ich profile behawioralne i zapamiętywane
preferencje, co umożliwia dotarcie z wybranym komunikatem do konkretnego klienta lub całej grupy
(marketing automation). Poniesione nakłady do czasu zakończenia prac
rozwojowych ujmowane są w rozliczeniach międzyokresowych w pozycji B. Aktywa
obrotowe bilansu Spółki.
W momencie zakończenia prac, zostaną one zaliczone do wartości niematerialnych i
prawnych, jeżeli:
• produkt lub technologia są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych
wiarygodnie określone;
• techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona i odpowiednio
udokumentowana i na tej podstawie jednostka podjęła decyzję o wytwarzaniu tych
produktów lub stosowaniu technologii,
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• koszty prac rozwojowych zostaną pokryte, według przewidywań, przychodami ze
sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii
Koszty zakończonych prac rozwojowych będą odpisywane przez okres ich ekonomicznej

7.

Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy.
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BILANS
Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe

1 515 036,66

1 308 578,80

B. Aktywa obrotowe, w tym

1 422 656,08

621 779,54

390 732,68

130 174,09

2 937 692,74

1 930 358,34

Aktywa Dane w PLN

- zapasy
- należności krótkoterminowe
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D. Udziały (akcje) własne
AKTYWA RAZEM
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BILANS
Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:

2 617 663,26

1 727 202,24

- kapitał (fundusz) podstawowy

1 532 876,00

67 700,00

320 029,48

203 156,10

2 937 692,74

1 930 358,34

Pasywa Dane w PLN

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:
- rezerwy na zobowiązania
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
PASYWA RAZEM
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Dane w PLN

A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i
zrównane z nimi, w tym:

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

1 420 230,57

1 519 455,27

2 616 067,83

1 701 037,17

394 699,94

232 998,47

20 068,96

36 839,84

547 939,36

304 243,33

1 653 359,57

1 126 955,53

9 895,72

132 208,01

7 512,84

21 789,77

-1 193 454,38

-71 163,66

- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,
zmniejszenie - wartość ujemna)
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
IV. Pozostałe koszty
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:
- aktualizacja wartości aktywów
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:
- aktualizacja wartości aktywów
E. Podatek dochodowy
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM
MAJEWSKA WIKTORI dnia 2022-08-11
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INFORMACJA DODATKOWA
Dane w PLN
INFORMACJA DODATKOWA
SAMITO_INFORMACJA_DODATKOWA_2021.pdf
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