
GOVENA LIGHTING S.A.

SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY 

RAPORT OKRESOWY

I KWARTAŁ 2022 ROKU 

Toruń� , 16 maja 2022 r.

Raport GOVENA LIGHTING S.A. za I kwartał roku 2022 został przygotowańy zgodńie z aktualńym stańem prawńym w oparciu o
Regulamiń Alterńatywńego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papiero� w Wartos�ciowych w Warszawie S.A. oraz Załączńik ńr 3 reg. ASO
- „Ińformacje biez8ące i okresowe przekazywańe w Alterńatywńym Systemie Obrotu ńa ryńku NewCońńect”.
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PODSTAWOWE INFORMACJE

Nazwa Goveńa Lightińg S.A.
Siedziba Polska
Adres ul. Słuz8ewska 8-15, 87-100 Toruń�
NIP 9562260142
REGON 340647474
KRS 0000598257
Sąd Rejestrowy Sąd Rejońowy w Toruńiu VII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 24 954 000, 00 zł

Liczba akcji
249 540 000 (dwies�cie czterdzies�ci dziewięc� miliońo� w pięc�set czterdzies�ci 
tysięcy sztuk)

Wartos�c� ńomińalńa akcji 0,10 zł

Akcje serii

A, B, C, D, E i F.

A, B, C – będące przedmiotem obrotu ńa NC

D, E, F – ńa okaziciela, ńieuprzywilejowańe
Telefoń +48 56 619 66 00
Fax +48 56 619 66 02
E-mail goveńa@goveńa.com
WWW www.goveńa.com 

   

Zarząd Prezes Zarządu -   Marciń Szymań� ski

      

http://www.govena.com/
mailto:govena@govena.com
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I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

1. Dane skonsolidowane Grupy kapitałowej Govena Lighting S.A.

SKONSOLIDOWANY BILANS

                                                            A K T Y W A
(w złotych)

                 stan na dzień
                  31.03.2022

                  stan na dzień
                  31.03.2021

A.   Aktywa trwałe             12 886 424,34          12 258 479,58    

 I.  Wartości niematerialne i prawne            700 149,80                1 260 018,41    

  1. Koszty zakończonych prac rozwojowych             682 649,80                1 227 351,73    

  2. Wartość firmy                                 -                                      -      

  3. Inne wartości niematerialne i prawne 17 500,00                                               32 666,68    

  4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                 -                                      -      

 II.  Wartość firmy jednostek podporządkowanych                                 -                                      -      

  1. Wartość firmy- jednostki zależne                                 -                                      -      

  2. Wartość firmy- jednostki współzależne                                 -                                      -      

 III.  Rzeczowe aktywa trwałe                3 771 498,51                2 580 407,21    

  1. Środki trwałe                2 021 501,12                   703 372,48    

  2. Środki trwałe w budowie               1 749 997,39                   1 877 034,73    

  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                                 -                                      -      

 IV.  Należności długoterminowe                                 -                                      -      

 V.  Inwestycje długoterminowe             8 257 126,03                8 316 666,96    

  1. Nieruchomości                                 -                                      -      

  2. Wartości niematerialne i prawne                                 -                                      -      

  3. Długoterminowe aktywa finansowe             8 257 126,03                8 316 666,96    

  4. Inne inwestycje długoterminowe                                 -       

 VI.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                157 650,00                     101 387,00    

  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                157 659,00                     101 387,00    

  2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                 -                                      -      

B.   Aktywa obrotowe             6 557 809,43                8 574 723,09    

 I.  Zapasy             3 870 838,04                5 389 693,23    

  1. Materiały             1 746 358,52                2 861 183,55    

  2. Półprodukty i produkty w toku            1 866 069,56                1 954 261,18    

  3. Produkty gotowe                43 700,13                   118 576,89    

  4. Towary                149 848,07                   297 153,09    

  5. Zaliczki na dostawy i usługi                64 861,76                   158 518,52    

 II.  Należności krótkoterminowe                2 599 548,13                3 076 270,91    

  1. Należności od jednostek powiązanych                1 018 398,44 1 145 160,76                                      

 
 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka 

posiada zaangażowanie w kapitale
                                -      -    

  3. Należności od pozostałych jednostek                1 581 149,69                1 931 110,15    

 III.  Inwestycje krótkoterminowe                  33 581,94                  51 302,18    

  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                  33 581,94                   51 302,18    

  2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                 -                                      -      

 IV.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                53 841,32                     57 456,77    

C.   Należne wpłaty na kapitał podstawowy                                 -                                      -      

D.   Udziały (akcje) własne                436 348,40                   436 348,40    

Aktywa razem          19 880 582,17             21 269 551,07    
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                                                             P A S Y W A
(w złotych)

               stan na dzień
                 31.03.2022

                 stan na dzień
                  31.03.2021

A.   Kapitał (fundusz) własny          16 805 324,52             16 900 636,72    

 I.  Kapitał (fundusz) podstawowy          24 954 000,00             24 954 000,00    

 II.  Kapitał (fundusz) zapasowy                                  -      

 III.  Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny  800 000,28                      866 666,96      

 IV.  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                                  -      

 V.  Różnice kursowe z przeliczenia                                 -                                      -      

 VI.  Zysk (strata) z lat ubiegłych -  8 679 162,25    -          9 131 980,26    

 VII.  Zysk (strata) netto -   269 513,51                   211 950,02    

 VIII.  
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna)

                                -                                      -      

B.   Kapitał mniejszości                                 -                                      -      

C.   Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych                                 -                                      -      

 I.  Ujemna wartość firmy — jednostki zależne                                 -                                      -      

 II.  Ujemna wartość firmy — jednostki współzależne                                 -                                      -      

D.   Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania             3 075 257,65                4 368 914,35    

 I.  Rezerwy na zobowiązania                54 519,38                   82 796,75    

  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                  0,00                     23 296,00    

  2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                  44 378,00                     45 688,00    

  3. Pozostałe rezerwy                  10 141,38    
                        13 812,7

5      

 II.  Zobowiązania długoterminowe                                 -                                      -      

  1. Wobec jednostek powiązanych                                 -                                      -      

  2. Wobec pozostałych jednostek                                 -                                      -      

 III.  Zobowiązania krótkoterminowe            2 649 304,30                3 642 123,61    

  1. Wobec jednostek powiązanych                  147 015,80                180 679,13    

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

                       -                                    -      

  3. Wobec pozostałych jednostek             2 481 400,12                3 440 556,10    

  4. Fundusze specjalne                  20 888,38                    20 888,38    

 IV.  Rozliczenia międzyokresowe                371 433,97                   643 993,99    

  1. Ujemna wartość firmy                                 -                                      -      

  2. Inne rozliczenia międzyokresowe                     371 433,97                   643 993,99    

   - długoterminowe                266 093,89    371 433,99    

   - krótkoterminowe                105 340,08    272 560,00    

Pasywa razem          19 880 582,17          21 269 551,07    
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(w złotych)
 od 01.01.2022
do 31.03.2022 

 od 01.01.2021
do 31.03.2021  

A.  Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów, w tym:

959 683,77    2 098 476,00    

 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  936 534,09     1 472 512,37    

 II.
Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów

   23 149,68       625 963,63    

B.  
Koszty sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów, w tym:

 1 093 374,16     1 586 087,62    

 I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów  1 080 324,74     1 153 652,10    

 II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów      13 049,42        432 435,52    

C.  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
   -  133
690,39    

   512 388,38    

D.  Koszty sprzedaży      211 758,10       246 365,03    

E.  Koszty ogólnego zarządu    362 373,57     376 306,38    

F.  Zysk (strata) ze sprzedaży (C- D- E) -  707 822,06    - 110 283,03    

G.  Pozostałe przychody operacyjne    500 834,62       337 336,07    

 I.
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych 

     251 500,00    

 II. Dotacje 35 113,31       79 148,87    

 III. Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych 

                      -                            -      

 IV. Inne przychody operacyjne       465 721,31          6 687,20    

H.  Pozostałe koszty operacyjne      152 767,39          8 726,30    

 I. Strata z tyt. rozchodu niefinansowych 
aktywów trwałych

                      -                            -      

 II. Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych 

                      -                               -

 III. Inne koszty operacyjne       152 767,39         8 726,30    

I.  
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+ 
G- H)

-  359 754,83         218 326,74    

J.  Przychody finansowe          1 695,27           949,80    

 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                       -                            -      

 II. Odsetki          -    
                      1

11,48      
 III. Zysk ze zbycia aktywów finansowych 1 315,46                                                  -      

 IV. Aktualizacja wartości inwestycji                       -                            -      

 V. Inne      379,81             838,32    

K.  Koszty finansowe        23 810,95           7 494,52    

 I. Odsetki
         15
860,26    

       2 153,57    

 II.
Strata z tytułu rozchodu aktywów 
finansowych

                      -                            -      

 III. Aktualizacja wartości inwestycji                       -                            -      

 IV. Inne        7 950,69           5 340,95    

L.  
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części 
udziałów jednostek podporządkowanych 

                      -                            -      

M.  
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 
(I+J−K+/− L)

-  381 870,51         211 782,02    

N.  Odpis wartości firmy                       -                            -      

O.  Odpis ujemnej wartości firmy                       -                            -      

P.  
Zysk (strata) z udziałów w jednostkach 
podporządkowanych wycenianych metodą 
praw własności

                      -                            -      

R.  Zysk (strata) brutto (M–N+O+/−P) -  381 870,51         211 782,02    

S.  Podatek dochodowy     - 112 357,00          - 168,00    

T.  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 
zysku (zwiększenia straty)

                      -                            -      

U.  Zyski (straty) mniejszości                       -                            -      

W.  Zysk (strata) netto (R−S−T+/−U) - 269 513,51         211 950,02    
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(w złotych)
 od 01.01.2022
do 31.03.2022 

 od 01.01.2021
do 31.03.2021

A.       
 I.  Zysk (strata) netto -  269 513,51       211 950,02    

 II.  Korekty razem     151 874,38    484 943,35    

  1. Zyski (straty) mniejszości - -

  2. Zysk (strata) z udziałów wycenianych metodą 
praw własności

- -

  3. Amortyzacja      162 747,53       183 104,65    

  4. Odpis wartości firmy - -

  5. Odpis ujemnej wartości firmy - -

  6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych - -

  7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)              15 853,02         2 042,09    

  8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -          -  251 500,00    

  9. Zmiana stanu rezerw -   2 156,00    -    37 081,00    

  10. Zmiana stanu zapasów 292 162,55           301 431,73    

  11. Zmiana stanu należności     - 37 752,57    - 1 468 925,32    

  12.
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i kredytów

325 336,99       1 152 545,09    

  13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -  131 511,54 - 84 158,41    

  14. Inne korekty działalności operacyjnej          - 472 805,60  687 484,52

 III.  
Przepływy  pieniężne  netto  z  działalności
operacyjnej (I±II)

- 117 639,13    696 893,37    

B.      

 I.  Wpływy           0,00       251 500,00    

  1.
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych

          0,00       251 500,00    

 II.  Wydatki 71 446,62     1 792 843,14    

  1. Nabycie  wartości  niematerialnych  i  prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwałych

65 000,00    926 176,18    

  2. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00                        -      

  3. Inne wydatki inwestycyjne 6 446,62      866 666,96

 III.  Przepływy  pieniężne  netto  z  działalności
inwestycyjnej (I-II)

-  71 446,62       -  1 541 343,14    

C.       

 I.  Wpływy  192 193,62       872 742,53    

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

  9 615,00    866 666,96

  2. Kredyty i pożyczki      182 578,62       6 075,57    

 II.  Wydatki 77 853,02    2 042,09    

  1. Nabycie udziałów (akcji) własnych - - 

  2. Spłaty kredytów i pożyczek 62 000,00    0,00 

  3. Odsetki 15 853,02    2 042,09    

 III.  Przepływy  pieniężne  netto  z  działalności
finansowej (I-II)

  114 340,60       870 700,44    

D.   Przepływy  pieniężne  netto  razem
(A.III±B.III±C.III) 

- 74 745,15    26 250,67    

E.   Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,
w tym

- 74 745,15        26 250,67    

   -  zmiana  stanu  środków  pieniężnych  z  tytułu
różnic kursowych

  

F.   Środki pieniężne na początek okresu        101 880,47       13 887,74    

G.   Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym        27 135,32       40 138,41    
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Z E S T A W I E N I E  Z M I A N  W  S K O N S O L I D O W A N Y M  K A P I T A L E  W Ł A S N Y M

           od 01.01.2022
          do 31.03.2022 

 od 01.01.2021
do 31.03.2021

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)       17 074 838,03          15 134 535,22    

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach       17 074 838,03          15 134 535,22    

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu       24 954 000,00          24 954 000,00    

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego                              -      

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu       24 954 000,00          24 954 000,00    

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu                              -                                   -      

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego                              -                                   -      

2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu                              -                                   -      

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu            800 000,28                       866 666,96      

3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -                                        -      

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 800 000,28                         866 666,96      

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu                              -      

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych                              -      

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu                              -                                   -      

5. Różnice kursowe z przeliczenia                              -                                   -      

6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -       9 131 980,26        -       9 889 779,88        

6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu                              -                                   -      

6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                              -                                   -      

6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu                              -       - 

6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, -       9 131 980,26        -       9 889 779,88        

6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -       9 131 980,26        -       9 889 779,88        

6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -       8 679 162,25        -       9 131 980,26    

6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu                              -                                   -      

7. Wynik netto  - 269 513,51                211 950,02    

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)       16 805 324,52          16 900 636,72    

III.
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
(pokrycia straty)

      16 805 324,52          16 900 636,72    



|  
St

ro
ńa

 2
9

Goveńa Lightińg  Spo� łka Akcyjńa | Skońsolidowańy i jedńostkowy raport okresowy za I kwartał 2022 r.

2. Dane jednostkowe Govena Lighting S.A.

BILANS

         

Wyszczególnienie                      Stan na 31.03.2022                      Stan na 31.03.2021 

         

    AKTYWA    

A.  AKTYWA TRWAŁE 12 906 424,34 12 278 479,58

I.  Wartości niematerialne i prawne 700 149,80 1 260 018,41

1.  Koszty zakończonych prac rozwojowych
682 649,80 1 227 351,73

2.  Wartość firmy

3.  Inne wartości niematerialne i prawne
17 500,00 32 666,68

4.  Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II.  Rzeczowe aktywa trwałe 3 771 498,51 2 580 407,21

1.Środki trwałe 2 021 501,12 703 372,48

a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)
                                                                                        

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                    122 687,50                                                              128 537,50                                  

c) urządzenie techniczne i maszyny 1 856 462,53 572 741,48

d) środki transportu 41 363,59

e) inne środki trwałe 987,50 2 093,50

2.Środki trwałe w budowie 1 749 997,39 1 877 034,73

3.Zaliczki na środki trwałe w budowie

1.od jednostek powiązanych

2.od pozostałych jednostek

III.  Należności długoterminowe 0,00 0,00

1. od jednostek powiązanych

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

3.od pozostałych jednostek

IV.  Inwestycje długoterminowe 8 277 126,03 8 336 666,96

1.Nieruchomości

2.Wartości niematerialne i prawne

3.Długoterminowe aktywa finansowe 8 277 126,03 8 336 666,96

a) w jednostkach powiązanych 8 277 126,03 8 336 666,96

-udziały lub akcje 8 277 126,03 8 336 666,96

-inne papiery wartościowe

-udzielone pożyczki

-inne długoterminowe aktywa finansowe

b)w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada 
zaangażowania w kapitale

-udziały lub akcje

-inne papiery wartościowe

-udzielone pożyczki

-inne długoterminowe aktywa finansowe

c)w pozostałych jednostkach

-udziały lub akcje

--inne papiery wartościowe
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-udzielone pożyczki

-inne długoterminowe aktywa finansowe

4.Inne inwestycje długoterminowe

V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 157 650,00 101 387,00

1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 157 650,00 101 387,00

2.Inne rozliczenie międzyokresowe 0,00 0,00

         

Wyszczególnienie                      Stan na 31.03.2022                    Stan na 31.03.2021 

B.  AKTYWA OBROTOWE 6 557 962,10 8 574 430,09

I.  Zapasy 3 870 838,04 5 389 693,23

1.Materiały 1 746 358,52 2 861 183,55

2.Półprodukty i produkty w toku 1 866 069,56 1 954 261,18

3.Produkty gotowe 43 700,13 118 576,89

4.Towary 149 848,07 297 153,09

5.Zaliczki na dostawy 64 861,76 158 518,52

II.  Należności krótkoterminowe 2 598 456,33 3 076 499,91

1.Należności od jednostek powiązanych 1 018 841,24 1 145 603,56

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 018 841,24 1 145 603,56

-do 12 miesięcy 1 018 841,24 1 145 603,56

-powyżej 12 miesięcy

b) inne

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

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

-do 12 miesięcy

-powyżej 12 miesięcy

b) inne

3.Należności od pozostałych jednostek 1 579 615,09 1 930 896,35

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 936 280,61 1 268 045,52

-do 12 miesięcy 936 280,61 1 268 045,52

-powyżej 12 miesięcy

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

38 537,93 33 276,36

c) inne 604 796,55 629 574,47

d)dochodzenie na drodze sądowej

III.  Inwestycje krótkoterminowe 34 826,41 50 780,18

1.Krótkoterminowe aktywa finansowe 34 826,41 50 780,18

a) w jednostkach powiązanych 3 647,40

-udziały lub akcje 47,40

--inne papiery wartościowe

-udzielone pożyczki 3 600,00

-inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b)w pozostałych jednostkach 6 399,22 11 163,77

-udziały lub akcje   6 399,22

--inne papiery wartościowe

-udzielone pożyczki

-inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 11 163,77

c)środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 24 779,79 39 616,41

-środki pieniężne w kasie i na rachunkach 24 779,79 28 208,66
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-inne środki pieniężne 11 407,75

-inne aktywa pieniężne

2.Inne inwestycje krótkoterminowe

IV.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 53 841,32 57 456,77

C.  NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY 0,00 0,00

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 436 348,40 436 348,40

AKTYWA RAZEM: 19 900 734,84 21 289 258,07

         

Wyszczególnienie                     Stan na 31.03.2022                      Stan na 31.03.2021 

      

    PASYWA    

A.  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 16 834 852,19 16,924 095,78

I.     Kapitał (fundusz) podstawowy 24 954 000,00 24 954 000,00

II.    Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0,00 0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością 
nominalną udziałów (akcji)

III.   Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 800 000,28 866 666,96

-  z tytułu aktualizacji wartości godziwej 800 000,28 866 666,96

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

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki

-na udziały(akcje) własne

V.    Zysk (strata) z lat ubiegłych -8 650 373,20 -9 109 256,77

VI.   Zysk (strata) netto roku obrotowego - 268 774,89 212 685,59
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna) 0,00 0,00

B.  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ. 3 065 882,65 4 365 162,29

I.   Rezerwy na zobowiązania 54 519,38 82 796,75

1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 23 296,00

2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 44 378,00 45 688,00

-długoterminowa 37 769,00 40 176,00

-krótkoterminowa 6 609,00 5 512,00

3.Pozostałe rezerwy 10 141,38 13 812,75

-długoterminowa

-krótkoterminowa 10 141,38 13 812,75

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

1. wobec jednostek powiązanych

2.wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowania w kapitale

3. wobec pozostałych jednostek

a)kredyty i pożyczki

b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c)inne zobowiązania finansowe

d)zobowiązania wekslowe

e)inne

III. Zobowiązania krótkoterminowe
2 639 929,30 3 638 371,55

1. wobec jednostek powiązanych 143 500,00 178 934,53

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 20 970,57

-do 12 miesięcy 0,00 20 970,57
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-powyżej 12 miesięcy

b) inne 143 500,00 157 963,96
2.Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowania w kapitale

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

-do 12 miesięcy

-powyżej 12 miesięcy

b) inne

3. Wobec pozostałych jednostek 2 475 540,92 3 438 548,64

a)kredyty i pożyczki

b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c)inne zobowiązania finansowe

d)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 925 860,76 2 214 029,71

-do 12 miesięcy 925 860,76 2 214 029,71

-powyżej 12 miesięcy

e)zaliczki otrzymane na dostawy 369 453,01 211 098,25

f)zobowiązania wekslowe

g)z tytułu podatków, ceł,ubezpieczeń i innych świadczeń 805 306,80 746 128,76

h)z tytułu wynagrodzeń  202 839,58 148 811,57

i)inne 172 080,77 118 480,35

4.Fundusze specjalne 20 888,38 20 888,38

IV.  Rozliczenia międzyokresowe 371 433,97 643 993,99

1.Ujemna wartość firmy

2.Inne rozliczenia międzyokresowe 371 433,97 643 993,99

-długoterminowe 266 093,89 371 433,99

-krótkoterminoweh 105 340,08 272 560,00

PASYWA RAZEM: 19 900 734,84 21 289 258,07
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT KALKULACYJNY)

Wyszczególnienie

Od
01.01.2022

do
31.03.2022

Od
01.01.2021

do
31.03.2021

A
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów, w tym:

960 043,77 2 098 836,00

      w tym: od jednostek powiązanych

 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 936 894,09 1 472 872,37

 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 23 149,68 625 963,63

B.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w 
tym:

1 093 374,16 1 586 087,62

w tym: od jednostek powiązanych

 I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 080 324,74 1 153 652,10

 II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 13 049,42 432 435,52

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) - 133 330,39 512 748,38

D. Koszty sprzedaży 211 758,10 246 365,03

E. Koszty ogólnego zarządu 361 998,57 375 931,38

F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) - 707 087,06 - 109 548,03

G. Pozostałe przychody operacyjne 500 834,62 337 336,07

 I.
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów 
trwałych

0,00 251 500,00

 II. Dotacje 35 113,31 79 148,87

 III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

 IV. Inne przychody operacyjne 465 721,31 6 687,20

H. Pozostałe koszty operacyjne 152 767,39 8 726,30

 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  

 II.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

 III. Inne koszty operacyjne 152 767,39 8 726,30

I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) - 359 019,83 219 061,74

J. Przychody finansowe 1 695,27 949,80

 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  

 II. Odsetki, w tym: 0,03 111,48

 III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:  1 315,46  

 IV. Aktualizacja wartości inwestycji    

 V. Inne 379,81 838,32

K. Koszty finansowe 23 807,33 7 493,95

 I. Odsetki, w tym: 15 856,64 2 153,00

-  Dla  jednostek powiązanych

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

   -  w jednostkach powiązanych

 III. Aktualizacja wartości inwestycji    

 IV. Inne 7 950,69 5 340,95

L. Zysk (strata) brutto (I+J-K) - 381 131,89 212 517,59

M. Podatek dochodowy - 112 357,00 - 168,00

N.
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia
straty)

 

O. Zysk (strata) netto (L-M-N)    - 268 774,89 212 685,59
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
 

Wyszczególnienie   Stan na 31.03.2022      Stan na 31.03.2021

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 17 103 627,08 16 711 410,19

a)zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b)korekty błędów podstawowych

I. a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach 17 103 627,08
16 711 410,19

1.Kapitał podstawowy na początek okresu 24 954 000,00 24 954 000,00

1.1.Zmiany kapitału podstawowego

a)zwiększenia(z tytułu)

-wydania udziałów (emisji akcji)

-inne

b)zmniejszenia(z tytułu)

-umorzenia udziałów (akcji)

-inne

1.2.Kapitał podstawowy na koniec okresu 24 954 000,00 24 954 000,00

2.Kapitał zapasowy na początek okresu

2.1.Zmiany kapitału zapasowego

a)zwiększenia(z tytułu)

-emisji akcji powyżej wartości nominalnej

-podziału zysku(ustawowo)

-podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

-inne

b)zmniejszenia(z tytułu)

-pokrycia straty

-inne

2.2.Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu

3.Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 800 000,28 866 666,96

3.1.Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

a)zwiększenia(z tytułu)

-

b)zmniejszenia(z tytułu)
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-zbycia środków trwałych

3.2.Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 800 000,28 866 666,96

4.Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

4.1.Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

a)zwiększenia(z tytułu)

-

b)zmniejszenia(z tytułu)

-

4.2.Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

5.Zysk(strata) z lat ubiegłych na początek okresu -9 109 256,77 -9 859 049,27

5.1.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

a)zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b)korekty błędów podstawowych

5.2.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

a)zwiększenia (z tytułu)

-podziału zysku z lat ubiegłych

-

b)zmniejszenia(z tytułu)

-

5.3.Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

5.4.Strata z lat ubiegłych na początek okresu -9 109 256,77 -9 859 049,27

a)zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b)korekty błędów podstawowych

5.5.Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -9 109 256,77 -9 859 049,27

a)zwiększenia (z tytułu)

-przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

-

b)zmniejszenia(z tytułu) 458 883,57

-przeniesienie zysku na pokrycie straty 458 883,57 749 792,50

5.6.Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -8 650 373,20 -9 109 256,77

5.7.Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu    -8 650 373,20  -9 109 256,77
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6.Wynik netto - 268 774,89 212 685,59

a)zysk netto 212 685,59

b)strata netto - 268 774,89

c)odpisy z zysku

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 16 834 852,19 16 924 095,78

III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału 
zysku (pokrycia straty) 16 834 852,19 16 924 095,78
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

Wyszczególnienie
Od 01.01.2022
do 31.03.2022

Od 01.01.2021
do 31.03.2021

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

I. Zysk (strata) netto - 268 774,89 212 685,59

II. Korekty razem 151 218,00 474 442,78

1. Amortyzacja 162 747,53 183 104,65

2. Zysk (strata) z tytułu różnic kursowych

3. Odsetki i udziały w zyskach (dewidendy) 15 856,64 2 041,52

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 -251 500,00

5. Zmiana stanu rezerw - 2 156,00 -8 692,00

6. Zmiana stanu zapasów 292 162,55 322 752,53

7. Zmiana stanu należności  - 36 272,37 -987 808,62

8. 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów

323 196,79 1 299 141,11

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  - 131 511,54   -84 596,41 

10. Inne korekty        -472 805,60

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II) - 117 556,89 687 128,37

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

I. Wpływy 0,00 251 500,00

1.
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych

0,00 251 500,00

2.
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne

3. Z aktywów finansowych, w tym:

a) W jednostkach powiązanych 

b)  W pozostałych jednostkach

- Zbycie aktywów finansowych

- Dewidendy i udziały w zyskach

- Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

- odsetki

- Inne wpływy z aktywów finansowych

II. Wydatki 71 446,62 926 176,18

1.
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych

65 000,00 926 176,18

2. Inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3. Na aktywa finansowych, w tym:

a) W jednostkach powiązanych 

b) W pozostałych jednostkach

- nabycie aktywów finansowych

- Udzielone pożyczki długoterminowe

4. Inne wydatki inwestycyjne 6 446,62

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)         - 71 446,62 - 674 676,18

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

I. Wpływy 192 115,00 16 000,00

1.
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji)i innych 
instrumentów

9 615,00
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2. Kredyty i pożyczki 182 500,00 16 000,00

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

4. Inne wpływy finansowe

II. Wydatki 77 856,64 2 041,52

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

2. Dewidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

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

4. Spłaty kredytów i pożyczek 62 000,00

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

8. Odsetki 15 856,64 2 041,52

9. Inne wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 114 258,36 13 958,48

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) - 74 745,15 26 410,67

E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM: - 74 745,15 26 410,67

- Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 99 524,94 13 205,74

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM: 24 779,79 39 616,41

- o ograniczonej możliwości dysponowania
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II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE
O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdańie fińańsowe zostało przygotowańe zgodńie z przepisami ustawy z dńia 29 wrzes�ńia 1994
roku o rachuńkowos�ci (tekst jedńolity Dz. U. Nr 152 z 2009 roku poz.1223, z po� z�ńiejszymi zmiańami).

Rachuńek zysko� w i strat Spo� łka sporządziła w wariańcie kalkulacyjńym.

Rachuńek przepływo� w pieńięz8ńych sporządzońo metodą pos�redńią.

Sprawozdańie  fińańsowe  zostało  przygotowańe  zgodńie  z  ńadrzędńymi  zasadami  rachuńkowos�ci,
w  szczego� lńos�ci  z  zasadą  kosztu  historyczńego,  zasadą  istotńos�ci,  ostroz8ńos�ci,  memoriału,
wspo� łmierńos�ci,  rzetelńego  obrazu,  ciągłos�ci.  Sprawozdańie  sporządzońo  przy  załoz8eńiu  końtyńuacji
działalńos�ci przez spo� łkę.

Uzasadnienie dotyczące przyjęcia zasady kontynuacji działalności
Sprawozdańie fińańsowe zostało przygotowańe przy załoz8eńiu końtyńuowańia działalńos�ci gospodarczej
przez spo� łkę w dającej się przewidziec�  przyszłos�ci, ńie kro� cej jedńak ńiz8  w okresie 12 miesięcy od daty
bilańsowej. Na dzień�  sporządzeńia ńińiejszego sprawozdańia ńie stwierdza się istńieńia bezpos�redńich
okoliczńos�ci  wskazujących  ńa  zagroz8eńie  końtyńuowańia  działalńos�ci  przez  spo� łkę,  ale  w związku  ze
stratą  lat  ubiegłych  ńaruszającą  kapitał  zakładowy  istńieje  potrzeba  podjęcia  uchwały  Walńego
Zgromadzeńia Akcjońariuszy o dalszym istńieńiu spo� łki. 

Spo� łka  reguluje  ńa  biez8ąco  swoje  zobowiązańia  hańdlowe.  Spo� łka  przeprowadziła  restrukturyzację
zatrudńieńia oraz prowadzońe są ciągłe działańia w kieruńku dalszego zwiększańia efektywńos�ci procesu
produkcji. Poziom koszto� w działalńos�ci wskazuje ńa zdolńos�c� do trwałego osiągańia pozytywńego wyńiku
fińańsowego przez Spo� łkę. 

Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i  prawne wyceńia się według ceń ńabycia lub koszto� w
wytworzeńia,  pomńiejszońych o odpisy  amortyzacyjńe  lub  umorzeńiowe  oraz  odpisy  z  tytułu trwałej
utraty wartos�ci. 

Ceńę ńabycia lub koszt wytworzeńia s�rodka trwałego powiększają koszty jego ulepszeńia.

Obce  środki  trwałe  lub  wartości  niematerialne  i  prawne przyjęte  do  uz8ywańia  ńa  mocy  umowy
leasińgu  zalicza  się  do  aktywo� w  trwałych,  jez8eli  umowa  spełńia  waruńki  okres� lońe  w  ustawie  o
rachuńkowos�ci.

Środki  trwałe  w  budowie wyceńia  się  w  wysokos�ci  ogo� łu  koszto� w  pozostających  w  bezpos�redńim
związku z ich ńabyciem lub wytworzeńiem, pomńiejszońych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartos�ci.

W przypadku zmiań techńologii produkcji, przezńaczeńia do likwidacji, wycofańia z uz8ywańia lub ińńych
przyczyń powodujących trwałą utratę wartos�ci s�rodka trwałego lub składńika wartos�ci ńiematerialńych i
prawńych dokońywańy jest odpis aktualizujący ich wartos�c�  w cięz8ar pozostałych koszto� w operacyjńych.
Odpisy aktualizujące dotyczące s�rodko� w trwałych, kto� rych wyceńa została zaktualizowańa ńa podstawie
odrębńych  przepiso� w,  zmńiejszają  odńiesiońe ńa  kapitał  z  aktualizacji  wyceńy  ro� z8ńice  spowodowańe
aktualizacją wyceńy, eweńtualńa ńadwyz8ka odpisu ńad ro� z8ńicami z aktualizacji wyceńy zaliczańa jest do
pozostałych koszto� w operacyjńych.

W przypadku ustańia przyczyńy, dla kto� rej dokońańo odpisu z tytułu trwałej utraty wartos�ci składńiko� w
s�rodko� w  trwałych  oraz  wartos�ci  ńiematerialńych  i  prawych,  ro� wńowartos�c�  całos�ci  lub  odpowiedńiej
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częs�ci  uprzedńio  dokońańego  odpisu  aktualizującego  zwiększa  wartos�c�  dańego  składńika  aktywo� w  i
podlega zaliczeńiu odpowiedńio do pozostałych przychodo� w operacyjńych.

Amortyzacja dokońywańa  jest  metodą  lińiową.  Przy  ustalańiu  okresu  amortyzacji  i  roczńej  stawki
amortyzacyjńej  uwzględńia  się  okres  ekońomiczńej  uz8yteczńos�ci  s�rodka  trwałego  oraz  składńiko� w
wartos�ci  ńiematerialńych  i  prawńych.  Poprawńos�c�  przyjętych  okreso� w  oraz  stawek  amortyzacyjńych
podlega okresowej weryfikacji.

Spo� łka stosuje ńastępujące roczńe stawki amortyzacyjńe dla podstawowych grup s�rodko� w trwałych: 

• urządzeńia techńiczńe i maszyńy 10% - 30% 
• pozostałe s�rodki trwałe 10% - 30%

Roczńe stawki amortyzacyjńe dla wartos�ci ńiematerialńych i prawńych są ńastępujące:

• liceńcje 30% - 50%
• oprogramowańie komputerowe  30%

SQrodki trwałe oraz wartos�ci ńiematerialńe i prawńe o ńiskiej jedńostkowej ceńie ńabycia do 3.500 zł 
amortyzuje się jedńorazowo ńie wczes�ńiej ńiz8  w miesiącu przyjęcia ich do uz8ytkowańia. 

Środki trwałe w budowie
SQ rodki  trwałe  w  budowie  są  wyceńiańe  w  wysokos�ci  ogo� łu  koszto� w  pozostających  w  bezpos�redńim
związku  z  ich ńabyciem lub wytworzeńiem,  w tym koszto� w fińańsowych,  pomńiejszońych o odpisy  z
tytułu trwałej utraty wartos�ci. SQ rodki trwałe w budowie ńie są amortyzowańe do momeńtu zakoń� czeńia
ich budowy i oddańia do uz8ytkowańia.

Leasing
Spo� łka  jest  strońą umo� w leasińgowych ńa podstawie,  kto� rych  przyjmuje do odpłatńego uz8ywańia  lub
pobierańia poz8ytko� w obce s�rodki trwałe lub wartos�ci ńiematerialńe i prawńe przez uzgodńiońy okres.

W  przypadku  umo� w  leasińgu,  ńa  mocy  kto� rych,  ńastępuje  przeńiesieńie  zasadńiczo  całego  ryzyka  i
poz8ytko� w wyńikających z tytułu posiadańia aktywo� w będących przedmiotem umowy, przedmiot leasińgu
jest ujmowańy    w aktywach jako s�rodek trwały i jedńoczes�ńie ujmowańe jest zobowiązańie z tego tytułu.
Wartos�c� początkową przedmiotu leasińgu okres� la się ńa dzień�  rozpoczęcia jego uz8ytkowańia w wysokos�ci
wartos�ci  biez8ącej  sumy  rat  kapitałowych  zawartych  w  opłatach  leasińgowych  obejmujących  opłatę
wstępńą  oraz  opłaty  podstawowe;  ńie  wyz8szej  jedńak  ńiz8  wartos�c�  ryńkowa  przedmiotu  leasińgu.
Podziału  opłaty  leasińgowej  ńa  częs�c�  kapitałową  oraz  odsetkową  jedńostka  dokońuje  metodą
wewńętrzńej stopy zwrotu (IRR). 

Częs�c�  kapitałowa  kolejńej  opłaty  leasińgowej  zmńiejsza  zobowiązańia  z  tego  tytułu,  częs�c�  odsetkowa
odńoszońa jest w koszty fińańsowe okresu.

SQ rodki trwałe będące przedmiotem umowy leasińgu fińańsowego są amortyzowańe przez przewidywańy
okres uz8ytkowańia.

Należności 
Nalez8ńos�ci  wyceńia  się  w  kwocie  wymagającej  zapłaty,  z  zachowańiem  zasady  ostroz8ńej  wyceńy  i
wykazuje w wartos�ci ńetto pomńiejszońej o odpisy aktualizujące. Wartos�c�  ńalez8ńos�ci podlega aktualizacji
wyceńy  przy  uwzględńieńiu  stopńia  prawdopodobień� stwa  ich  zapłaty  poprzez  dokońańie  odpisu
aktualizującego. 

Odpisy aktualizujące wartos�c�  ńalez8ńos�ci zalicza się odpowiedńio do pozostałych koszto� w operacyjńych
lub do koszto� w fińańsowych - zalez8ńie od rodzaju ńalez8ńos�ci, kto� rej dotyczy odpis aktualizujący.
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Nalez8ńos�ci umorzońe, przedawńiońe lub ńies�ciągalńe zmńiejszają dokońańe uprzedńio odpisy 
aktualizujące ich wartos�c�. 

Nalez8ńos�ci umorzońe, przedawńiońe lub ńies�ciągalńe, od kto� rych ńie dokońańo odpiso� w aktualizujących
ich  wartos�c�  lub  dokońańo  odpiso� w  w  ńiepełńej  wysokos�ci,  zalicza  się  odpowiedńio  do  pozostałych
koszto� w operacyjńych lub koszto� w fińańsowych.

Transakcje w walucie obcej
Trańsakcje  wyraz8ońe  w  walutach  ińńych  ńiz8  polski  złoty  są  przeliczańe  ńa  złote  polskie  ńa  dzień�
przeprowadzeńia  trańsakcji  przy  zastosowańiu  kursu  faktyczńie  zastosowańego,  wyńikającego  z
charakteru  trańsakcji  bądz�  jez8eli  ńie  jest  moz8 liwe  zastosowańie  tego  kursu  przy  zastosowańiu  kursu
s�redńiego ogłaszańego przez NBP z dńia poprzedzającego dzień�  przeprowadzeńia trańsakcji.

Na dzień�  bilańsowy aktywa  i  pasywa wyraz8ońe  w walucie  obcej  są  przeliczańe ńa złote  polskie  przy
zastosowańiu obowiązującego ńa teń dzień�  s�redńiego kursu ustalońego dla dańej waluty przez Narodowy
Bańk Polski. Powstałe z przeliczeńia ro� z8ńice kursowe ujmowańe są odpowiedńio w pozycji przychodo� w
lub koszto� w fińańsowych.

Zapasy
Zapasy są wyceńiańe według rzeczywistych ceń ńabycia lub koszto� w wytworzeńia ńie wyz8szych jedńak od
ceń sprzedaz8y ńetto. 

Rozcho� d  materiało� w,  wyrobo� w  gotowych,  towaro� w oraz  po� łprodukto� w  okres� lańy  jest  w rzeczywistej
wielkos�ci,  a  jego  wartos�c�  kalkulowańa  jest  w  oparciu  o  ceńę  ńajstarszych  zapaso� w  (metoda  FIFO).
Produkty w toku oraz wyroby gotowe wyceńiańe są przez spo� łkę w wysokos�ci  bezpos�redńich koszto� w
wytworzeńia powiększońych o koszty pos�redńie wydziałowe w wielkos�ci  odpowiadającej ńormalńemu
wykorzystańiu moz8 liwos�ci produkcyjńych.

Aktywa pieniężne
Do aktywo� w pieńięz8ńych zalicza się aktywa w formie krajowych s�rodko� w płatńiczych i walut obcych. Do 
aktywo� w pieńięz8ńych zaliczańe są takz8e ńaliczońe odsetki od aktywo� w fińańsowych.

SQ rodki  pieńięz8ńe  w  walucie  polskiej  wyceńia  się  według  wartos�ci  ńomińalńej.  SQ rodki  pieńięz8ńe  w
walutach  obcych  (w  kasie  i  ńa  rachuńku  bańkowym)  wyceńia  się  ńa  końiec  roku  obrotowego  po
obowiązującym ńa teń dzień�  s�redńim kursie ustalońym dla dańej waluty przez NBP. Ro� z8ńice kursowe
zalicza się do przychodo� w lub koszto� w fińańsowych.

Aktywa fińańsowe płatńe lub wymagalńe w ciągu 3 miesięcy od dńia ich otrzymańia, wystawieńia, ńabycia
lub załoz8eńia (lokaty) zaliczańe są do s�rodko� w pieńięz8ńych dla potrzeb rachuńku przepływo� w s�rodko� w
pieńięz8ńych.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Spo� łka  dokońuje  czyńńych  rozliczeń�  międzyokresowych  koszto� w,  jez8eli  pońiesiońe  koszty  dotyczą
przyszłych okreso� w sprawozdawczych. 

Odpisy  czyńńych  rozliczeń�  międzyokresowych  koszto� w  ńastępują  stosowńie  do  upływu  czasu.  Czas  i
sposo� b rozliczeńia jest uzasadńiońy charakterem rozliczańych koszto� w, z zachowańiem zasady ostroz8ńej
wyceńy.

Czyńńe rozliczeńia międzyokresowe koszto� w obejmują ro� wńiez8  koszty prowadzońych przez spo� łkę prac
rozwojowych. Koszty zakoń� czońych prac rozwojowych prowadzońych ńa własńe potrzeby spo� łki zostańą
zaliczońe do wartos�ci  ńiematerialńych i  prawńych jez8eli  produkt i  techńologia zostańą s�cis� le ustalońe,
techńologiczńa przydatńos�c�  produktu i techńologii zostańie stwierdzońa i udokumeńtowańa oraz jez8eli
jedńostka podejmie decyzję o wytwarzańiu tych produkto� w bądz�  stosowańiu techńologii- do wysokos�ci
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koszto� w prac rozwojowych, kto� re wg przewidywań�  jedńostki zostańą w przyszłos�ci pokryte ze sprzedaz8y
tych produkto� w bądz�  zastosowańia techńologii.

Kapitał własny
Kapitał  zakładowy  jest  ujmowańy w  wysokos�ci  okres� lońej  w  umowie  spo� łki  i  wpisańej  w  Krajowym
Rejestrze  Sądowym.  Udziały  w  spo� łce  ńie  mogą  byc�  obejmowańe  pońiz8ej  wartos�ci  ńomińalńej.  W
przypadku objęcia udziało� w pońad wartos�c� ńomińalńą ro� z8ńica powiększa kapitał zapasowy. 

Rezerwy 
Rezerwy  tworzy  się  ńa  pewńe  lub  o  duz8ym  stopńiu  prawdopodobień� stwa  przyszłe  zobowiązańia  i
wyceńia się je ńa dzień�  bilańsowy w wiarygodńie oszacowańej wartos�ci. Rezerwy zalicza się odpowiedńio
do  pozostałych  koszto� w  operacyjńych,  koszto� w  fińańsowych  lub  strat  ńadzwyczajńych,  zalez8ńie  od
okoliczńos�ci, z kto� rymi przyszłe zobowiązańia się wiąz8ą.
Rezerwy tworzońe są ńa pońiz8sze tytuły:

• straty z trańsakcji gospodarczych w toku,
• udzielońe gwarańcje i poręczeńia,
• skutki toczącego się postępowańia sądowego i odwoławczego,
• odprawy emerytalńo-reńtowe,
• przyszłe zobowiązańia związańe z restrukturyzacją.

Rezerwy ńa odprawy emerytalńo-reńtowe tworzońe są w oparciu o własńe szacuńki.

Zobowiązania 
Za  zobowiązańia  uzńaje  się  wyńikający  z  przyszłych  zdarzeń�  obowiązek  wykońańia  s�wiadczeń�  o
wiarygodńie  okres� lońej  wartos�ci,  kto� re  spowodują  wykorzystańie  juz8  posiadańych  lub  przyszłych
aktywo� w Spo� łki. Zobowiązańia wyceńiońe są w kwocie wymagającej zapłaty.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Bierńe rozliczeńia międzyokresowe koszto� w dokońywańe są w wysokos�ci prawdopodobńych zobowiązań�
przypadających  ńa  biez8ący  okres  sprawozdawczy,  wyńikających  w  szczego� lńos�ci  ze  s�wiadczeń�
wykońańych ńa rzecz jedńostki przez końtraheńto� w jedńostki, gdy kwotę zobowiązańia moz8ńa oszacowac�
w sposo� b wiarygodńy.

Odpisy  bierńych  rozliczeń�  międzyokresowych  koszto� w  ńastępują  stosowńie  do  upływu  czasu  lub
wielkos�ci  s�wiadczeń� .  Czas  i  sposo� b  rozliczeńia  jest  uzasadńiońy  charakterem  rozliczańych  koszto� w  z
zachowańiem zasady ostroz8ńos�ci.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczeńia międzyokresowe przychodo� w dokońywańe są z zachowańiem zasady ostroz8ńej wyceńy i 
obejmują w szczego� lńos�ci: 

• ro� wńowartos�c�  otrzymańych lub ńalez8ńych od końtraheńto� w s�rodko� w z tytułu s�wiadczeń� ,
kto� rych wykońańie ńastąpi w ńastępńych okresach sprawozdawczych;

• s�rodki  pieńięz8ńe  otrzymańe  ńa  sfińańsowańie  ńabycia  lub  wytworzeńia  s�rodko� w
trwałych,  w  tym  takz8e  s�rodko� w  trwałych  w  budowie  oraz  prac  rozwojowych,  jez8eli
stosowńie  do  ińńych  ustaw  ńie  zwiększają  ońe  kapitało� w  własńych.  Zaliczońe  do
rozliczeń�  międzyokresowych  przychodo� w  kwoty  zwiększają  stopńiowo  pozostałe
przychody operacyjńe, ro� wńolegle do odpiso� w amortyzacyjńych lub umorzeńiowych od
s�rodko� w trwałych lub koszto� w prac rozwojowych sfińańsowańych z tych z�ro� deł;

• wartos�c�  przyjętych ńieodpłatńie, w tym takz8e w drodze darowizńy, s�rodko� w trwałych w
budowie,  s�rodko� w  trwałych  oraz  wartos�ci  ńiematerialńych  i  prawńych.  Zaliczońe  do
rozliczeń�  międzyokresowych  przychodo� w  kwoty  zwiększają  stopńiowo  pozostałe
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przychody operacyjńe, ro� wńolegle do odpiso� w amortyzacyjńych lub umorzeńiowych od
s�rodko� w trwałych lub wartos�ci ńiematerialńych i prawńych;

• ujemńą wartos�c� firmy.

Podatek dochodowy odroczony 
W  związku  z  przejs�ciowymi  ro� z8ńicami  między  wykazywańą  w  księgach  rachuńkowych  wartos�cią
aktywo� w  i  pasywo� w,  a  ich  wartos�cią  podatkową  oraz  stratą  podatkową  moz8 liwą  do  odliczeńia  w
przyszłos�ci, tworzońa jest rezerwa i ustalańe aktywa z tytułu odroczońego podatku dochodowego.
Aktywa  z  tytułu  odroczońego  podatku  dochodowego  ustala  się  w  wysokos�ci  kwoty  przewidziańej  w
przyszłos�ci  do odliczeńia  od podatku dochodowego,  w związku z  ujemńymi ro� z8ńicami  przejs�ciowymi,
kto� re  spowodują  w  przyszłos�ci  zmńiejszeńie  podstawy  obliczeńia  podatku  dochodowego  oraz  straty
podatkowej moz8 liwej do odliczeńia, ustalońej przy uwzględńieńiu zasady ostroz8ńos�ci.

Rezerwę  z  tytułu  odroczońego  podatku  dochodowego  tworzy  się  w  wysokos�ci  kwoty  podatku
dochodowego,  wymagającej  w  przyszłos�ci  zapłaty,  w  związku  z  występowańiem  dodatńich  ro� z8ńic
przejs�ciowych, to jest ro� z8ńic, kto� re spowodują zwiększeńie podstawy obliczeńia podatku dochodowego w
przyszłos�ci.

Wysokos�c�  rezerwy i aktywo� w z tytułu odroczońego podatku dochodowego ustala się przy uwzględńieńiu
stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstańia obowiązku podatkowego.

Ro� z8ńica pomiędzy stańem rezerw i aktywo� w z tytułu podatku odroczońego ńa końiec i początek okresu
sprawozdawczego  wpływa  ńa  wyńik  fińańsowy,  przy  czym  rezerwy  i  aktywa  z  tytułu  odroczońego
podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczańych z kapitałem własńym, odńoszońe są ro� wńiez8  ńa
kapitał własńy.

Uznawanie przychodu
Za przychody i zyski spo� łka uzńaje uprawdopodobńiońe powstańie w okresie sprawozdawczym korzys�ci
ekońomiczńych, o wiarygodńie okres� lońej wartos�ci,  w formie zwiększeńia aktywo� w,  albo zmńiejszeńia
wartos�ci  zobowiązań� ,  kto� re wpływają ńa wzrost kapitału własńego lub zmńiejszeńia jego ńiedoboru w
ińńy sposo� b ńiz8  wńiesieńie s�rodko� w przez udziałowco� w lub włas�cicieli.

Wartos�c�  przychodo� w ustala się według zasady memoriału – to jest ujęcia w księgach rachuńkowych oraz
w  sprawozdańiu  fińańsowym  ogo� łu  operacji  gospodarczych  dotyczących  dańego  okresu
sprawozdawczego  ńiezalez8ńie  od  tego,  czy  zostały  ńa  dzień�  opłacońe.  Przez  pozostałe  przychody
operacyjńe rozumie się przychody ńiezwiązańe bezpos�redńio z podstawową działalńos�cią Spo� łki.

Przychody  ze  sprzedaz8y  są  uzńawańe  w  momeńcie  dostarczeńia  towaru,  jez8eli  jedńostka  przekazała
zńaczące ryzyko i korzys�ci wyńikające z praw własńos�ci do towaro� w, lub w momeńcie wykońańia usługi.
Sprzedaz8  wykazuje  się  w wartos�ci  ńetto,  tj.  bez  uwzględńieńia  podatku  od  towaro� w  i  usług  oraz  po
uwzględńieńiu wszelkich udzielońych rabato� w oraz bońuso� w. 

Koszty i straty
Przez  koszty  i  straty  Spo� łka  rozumie  uprawdopodobńiońe  zmńiejszeńia  w  okresie  sprawozdawczym
korzys�ci  ekońomiczńych  o  wiarygodńie  okres� lońej  wartos�ci,  w  formie  zmńiejszeńia  aktywo� w  albo
zwiększeńia  wartos�ci  zobowiązań�  i  rezerw,  kto� re  doprowadzą  do zmńiejszeńia kapitału własńego lub
zwiększeńia jego ńiedoboru w ińńy sposo� b ńiz8  wycofańie s�rodko� w przez udziałowco� w lub włas�cicieli.

Koszty  wyceńia  się  według  zasady  memoriału  –  to  jest  ujęcia  w  księgach  rachuńkowych  oraz  w
sprawozdańiu fińańsowym ogo� łu operacji gospodarczych dotyczących dańego okresu sprawozdawczego
ńiezalez8ńie od tego, czy zostały ńa dzień�  opłacońe.

Zmiany zasad rachunkowości
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Sprawozdańie fińańsowe spo� łki za I kwartał 2022 oraz dańe poro� wńawcze za I kwartał 2021 sporządzońe
są wg jedńolitych zasad rachuńkowos�ci  przyjętych przez Spo� łkę.   Nińiejsze sprawozdańie sporządzońe
jest zgodńie z zasadą końtyńuacji.

III. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA
DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM 

Wybrane dane ze sprawozdania finansowego

Spo� łka Goveńa Lightińg S.A. po I kwartale 2022 roku osiągńęła: 

Przychody     960 043,77 zł
Zysk ńetto (strata)     - 268 774,89 zł
Wyńik brutto ze sprzedaz8y     - 133 330,39 zł
Zysk (strata) z działalńos�ci operacyjńej (EBIT)     - 359 019,83 zł
Amortyzacja        162 747,53 zł

Wskaźniki:

ROA - 1,35%
ROE - 1,60%
EBITDA - 196 272,30 zł

Wykres 1.  Przychody ze sprzedaży – struktura terytorialna

W Spo� łce ńastąpiły ro� z8ńice pomiędzy sprzedaz8ą ńa eksport a sprzedaz8ą w kraju. W I Q 2022r. około 37%
stańowiła sprzedaz8  eksportowa i około 63% sprzedaz8  krajowa. Spo� łka sprzedaz8  swą opiera ńa podstawie
biez8ących  zamo� wień�  stąd występujące wahańia  proceńtowe  w poszczego� lńych  kwartałach.  Nie  ma to
zńaczącego wpływu ńa ogo� lńe wyńiki Spo� łki.

W I kwartale 2022 r. Spo� łka osiągńęła stratę. Nastąpiło przesuńięcie częs�ci zamo� wień�  z 1 kwartału ńa II
kwartał 2022r. Spo� łka w I kwartale 2022 r.  końtyńuowała wspo� łpracę z ńowymi końtraheńtami o duz8ym
poteńcjale rozwoju wspo� łpracy.  Spo� łka realizowała pozyskańe wczes�ńiej zamo� wieńia. Spo� łka z sukcesem
sprzedawała swoje ńowe produkty w tym s�ciemńiacze o wysokim stopńiu ińńowacyjńos�ci.  Zńaczńa ich
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częs�c�  była  sprzedawańa  ńa  eksport  do  zńaczących  podmioto� w  z  brańz8y.  Sprzedaz8  ta  jest  bardzo
rozwojowa, co powińńo zaproceńtowac� w wyńikach Spo� łki kolejńych kwartało� w 2022 r.

Spo� łka w I kwartale 2022 r. końtyńuowała proces automatyzacji produkcji i redukcji tym samym koszto� w
stałych. 

Wykres 2.  Przychody ze sprzedaży według segmentów działalności Spółki.

   

Spo� łka posiada 3 gło� wńe z�ro� dła swoich przychodo� w: 

1. Sprzedaz8  produkto� w – stańowi podstawę przychodo� w Spo� łki,
2. Sprzedaz8  usług – jest w Spo� łce uzupełńieńiem oferty dopełńiającej przycho� d ze sprzedaz8y 

produkto� w,
3. Sprzedaz8  towaro� w i materiało� w – stańowi kolejńą częs�c� przychodo� w Spo� łki,
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Wykres 3. Główne grupy produktowe Spółki

Spo� łka końtyńuowała sprzedaz8  ńa dotychczasowych segmeńtach ryńku i posiada ofertę stańdardowych
grup produkto� w elektrońiczńych: 

• TRANSFORMATORY           47,45%
• ZASILACZE LED            2,00%
• SQCIEMNIACZE          25,08%
• ZQ ROQ DŁA SQWIATŁA            0,55%
• OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY      13,37%
• USŁUGI          11,55%

Największą  grupą  sprzedaz8ową  stańowią  trańsformatory,  dla  kto� rych  Odbiorcy  Spo� łki  zńajdują
ro� z8ńorakie zastosowańia

Kolejńą  zńaczącą  grupę  sprzedaz8ową  stańowią  s�ciemńiacze, a  ńastępńie  osprzęt  elektroiństalacyjńy.
Grupa  osprzętu  została  poszerzońa  o  kolejńe  kolory  osprzętu, dając  tym  samym  moz8 liwos�c�  do
geńerowańia większego obrotu ńa tej grupie produktowej. 
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Na uwagę zasługują takz8e usługi, o kto� re spo� łka walczy, bardzo dobrej jakos�ci zasilacze Led oraz z�ro� dła
s�wiatła.

Mimo, z8e grupy produktowe są ńiezmieńńe, to w praktyce Spo� łka oferuje swoim odbiorcom produkty
bardzo ro� z8ńorodńe w swojej grupie – często dostosowańe do potrzeb pojedyńczego Klieńta.

Swoją jakos�cią  wykońańia,  spełńiańiem ńorm ńa ryńku elektrońiczńym,  Spo� łka  jest  w stańie  sprostac�
ńiestańdardowym wymagańiom Odbiorco� w. 

Spo� łka jest podwykońawcą usług zlecańych przez ińńe podmioty: 

- mońtaz8  elektrońiki,

- mońtaz8  ręczńy urządzeń�  eńergetyczńych.

Spo� łka realizuje i pozyskuje ńowe zleceńia w powyz8szym zakresie.

Przez  cały  czas  prowadzońe  są  rozmowy  z  ro� z8ńymi  firmami,  kto� re  oczekuje  się,  iz8  w  przyszłos�ci
zaowocują zamo� wieńiami ńa usługi spo� łki.

Goveńa Lightińg stale dba o dobrą wspo� łpracę z dotychczasowymi Klieńtami, stara się taką wspo� łpracę
rozszerzac� o kolejńe produkty Spo� łki.

Jedńoczes�ńie przez cały czas hańdlowcy i Zarząd Spo� łki poszukują ńowych ryńko� w zbytu dla produkto� w i
usług, a takz8e całkowicie ńowych pomysło� w ńa dalszy rozwo� j Spo� łki.

Wykres 4.  Przychody ze sprzedaży wg głównych odbiorców spółki.

Spo� łka podobńie, jak w poprzedńich okresach realizowała sprzedaz8  swoich produkto� w i usług do wielu
ro� z8ńych Odbiorco� w.

Jak  widac�  ńa  powyz8szym  wykresie  az8  15,52%  przychodo� w  stańowiło  sprzedaz8  do  „pozostałych
Odbiorco� w”, co wykazuje duz8ą dywersyfikację sprzedaz8y i jest zjawiskiem korzystńym – w oceńie Spo� łki.

Występuje tez8  kilka (9) wiodących podmioto� w, kto� re regularńie kupują produkty Spo� łki.  O taką grupę
Odbiorco� w Zarząd będzie zabiegał w kolejńych okresach.
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Wykres 5.  Główni dostawcy komponentów 

Podobńie, jak przy sprzedaz8y – ws�ro� d Dostawco� w kompońeńto� w Spo� łka takz8e zauwaz8a  kilku wiodących i
wielu mńiejszych Dostawco� w.

Jest to takz8e sytuacja korzystńa dla Spo� łki i ńie występują zagroz8eńia ńiedostarczeńia kompońeńto� w w
dłuz8szym okresie czasu. Zagroz8eńiem są jedńak wydłuz8ające się termińy oczekiwańia ńa kompońeńty, ńa
kto� re  Spo� łka  ńie  ma  wpływu.  Dlatego  Spo� łka  stara  się  zawsze  dokońywac�  zakupo� w  ze  sporym
wyprzedzeńiem i w większych ilos�ciach. 

Inne istotne wydarzenia I Q 2022 r.:

W I kwartale 2022r. Spo� łka końtyńuowała realizację projektu "Rodzińa s�ciemńiaczy dedykowańych do
regulacji poziomu os�wietleńia z�ro� deł s�wiatła w techńologii LED"
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IV. STANOWISKO  ODNOŚNIE  DO  MOŻLIWOŚCI  ZREALIZOWANIA  PUBLIKOWANYCH
PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W
RAPORCIE KWARTALNYM 

Spo� łka ńie zdecydowała się ńa publikację progńoz fińańsowych.

V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU
ICH REALIZACJI

Nie dotyczy.

VI. INFORMACJE  NA  TEMAT  AKTYWNOŚCI  W  ZAKRESIE  WPROWADZANIA  ROZWIĄZAŃ
INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

Działalńos�c�  badawczo-rozwojowa  Spo� łki  zaowocowała  posiadańiem  kilkuńastu  pateńto� w  i  wzoro� w
uz8ytkowych,  w  tym  techńologii  regulacji  poziomu  os�wietleńia  za  pomocą  s�ciemńiaczy.  Spo� łka
zińteńsyfikowała prace ńad rozwojem ńowych techńologii z zakresu ińteligeńtńych systemo� w sterowańia
s�wiatłem.  Spo� łce  udało  się  dopracowac�  uńiwersalńy  s�ciemńiacz  do  LED,  kto� ry  budzi  spore
zaińteresowańie ńowych odbiorco� w. Ostatńio opracowańą techńologią są zasilacze stałoprądowych LED z
ńastawialńymi  wartos�ciami  prądu  wyjs�ciowego.  W  I kwartale  2022r.  Spo� łka  końtyńuowała  realizację
projektu  "Rodzińa  s�ciemńiaczy  dedykowańych  do  regulacji  poziomu  os�wietleńia  źródeł  światła  w
technologii  LED".  Zgodnie  z  Umową całkowita  wartość  projektu  wynosi  nie  więcej  niż  3  695 047,08  zł,
całkowita  wartość  wydatków kwalifikowalnych wynosi  3  539 294,76 zł,  natomiast  wartość  dofinansowania
wynosi nie więcej niż 2 091 713,06 zł. Podstawowym źródłem finansowania projektu są środki własne spółki z
bieżącej  sprzedaży  produktów  i  usług.  Projekt  ma  zostać  zrealizowany  do  dnia  31.12.2023.  Przedmiotem
projektu  jest  opracowanie  rodziny  ściemniaczy  dedykowanych  do  regulacji  oświetlenia  źródeł  światła  w
technologii LED przeznaczonych do zastosowań zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych oraz biurowych, jak
i przemysłowych. W wyniku realizacji projektu wdrożone zostaną do produkcji i sprzedaży ściemniacze LED,
których  przeznaczeniem  będzie  sterowanie  oświetleniem  zainstalowanym  w  nowoczesnych  oprawach
oświetleniowych. Projekt obejmuje opracowanie ściemniaczy sterowanych dotykiem, przeznaczonych na rynek
brytyjski  oraz  przemysłowych  w  dwóch  opcjach.  Spodziewanym  pozytywnym  efektem  takiej  rodziny
ściemniaczy będzie będzie pozyskanie nowych kręgów odbiorców pośród firm projektujących oraz montujących
instalacje oświetleniowe w budynkach, jak i odbiorców indywidualnych krajowych oraz zagranicznych.

VII. OPIS  ORGANIZACJI  GRUPY  KAPITAŁOWEJ  EMITENTA,  Z  WYSZCZEGÓLNIENIEM
JEDNOSTEK  PODLEGAJACYCH  KONSOLIDACJI  ORAZ  JEDNOSTEK  NIEOBJĘTYCH
KONSOLIDACJĄ

Goveńa Lightińg S.A. posiada 100 % udziało� w w Spo� łce Goveńa Electric Sp. z o.o. z siedzibą w Toruńiu.
Goveńa Electric Sp. z o.o.  podlega końsolidacji.  Goveńa Lightińg S.A. jest włas�cicielem 500 000 akcji spo� łki
Villa  Park  Ińvestmeńt  S.A.  co  stańowi  29,41%  kapitału  zakładowego.  Goveńa  Lightińg  S.A.  jest
włas�cicielem  3  333  334  akcji  spo� łki  Europejski  Fuńdusz  Eńergii  S.A.  co  stańowi  10,18%  kapitału
zakładowego.  Spo� łka  Goveńa  Electric  sp.  z  o.o.  jest  włas�cicielem  4  000  000  akcji  Spo� łki  Europejski
Fuńdusz Eńergii S.A. co stańowi 12,22% kapitału zakładowego.
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VIII. WSKAZANIE  PRZYCZYN  NIESPORZĄDZENIA  SPRAWOZDAŃ  SKONSOLIDOWANYCH
PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYN ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI  

  Nie dotyczy.

IX. WYBRANE  DANE  FINANSOWE  SPÓŁEK  ZALEŻNYCH  EMITENTA  NIEOBJĘTYCH
KONSOLIDACJĄ

Nie dotyczy.

X. INFORMACJE  O  STRUKTURZE  AKCJONARIATU  EMITENTA,  ZE  WSKAZANIEM
AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ
5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

AKCJONARIUSZ ILOSQCQ  AKCJI
UDZIAŁ W
KAPITALE

ZAKŁADOWYM
ILOSQCQ  GŁOSOQ W

UDZIAŁ W
GŁOSACH

Europejski Fuńdusz Eńergii S.A. 52 000 000 20,84% 52 000 000 21,59%

Startup Polskie Ińwestycje sp. z o.o. 24 500 000 9,82% 24 500 000 10,17%

Eńergolańd sp. z o.o. 21 240 000 8,51% 21 240 000 8,82%

Goveńa Lightińg S.A. 8 700 000 3,49% - -

Free Float, pozostali akcjońariusze 
posiadający pońiz8ej 5% kapitału 
zakładowego

143 100 000 57,35% 143 100 000 59,42%

 249 540 000 100,00% 240 840 000 100,00%
Źródło: Emitent

XI. INFORMACJE  DOTYCZĄCE  LICZBY  OSÓB  ZATRUDNIONYCH  PRZEZ  EMITENTA,  W
PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Forma zatrudńieńia Liczba zatrudńiońych Liczba pełńych etato� w

Umowa o pracę 47 47
Umowa o dzieło, zleceńie i ińńe 5 ----

Dane na koniec I kwartału 2022r.

Toruń� , 16 maj 2022 r. 


