
Szanowni Państwo,  

Drodzy Akcjonariusze,  

w imieniu Zarządu Sygnity S.A. przedstawiam Państwu sprawozdanie roczne podsumowujące działania 
operacyjne i osiągnięte wyniki Grupy Sygnity w roku obrotowym zakończonym 30 września 2020. 
 
Miniony rok finansowy, przyniósł wiele nowych wyzwań, największe z nich związane było z wystąpieniem 
pandemii COVID -19. Pandemia miała swój wpływ na wiele obszarów działań naszej organizacji. Priorytetem było 
w pierwszej kolejności bezpieczeństwo pracowników, a następnie wsparcie ciągłości działania krytycznych 
procesów w organizacjach naszych klientów. W wielu miejscach mieliśmy również do czynienia z redefinicją 
realizacji zadań w zakontraktowanych już projektach.  
 
Z perspektywy zakończenia roku, osiągniętych rezultatów możemy być zadowoleni ze sposobów jakich spółka 
użyła, aby działać w zmienionej rzeczywistości. W dalszym ciągu koncentrowaliśmy się na kontynuowaniu 
optymalizacji procesów operacyjnych, racjonalizacji kosztów i efektywności finansowej Grupy, co w ocenie 
Zarządu stanowi o ugruntowaniu pozycji Spółki w obszarach dotychczasowej działalności. W FY2020  
uruchomiliśmy też inicjatywy związane z rozwojem oferty spółki w zakresie nowych usług i produktów, w tym w 
oparciu o technologie cloud’owe. Warto odnotować, że w minionym okresie spółka pozyskała także, kilka 
nowych, ważnych umów ramowych, na bazie których będziemy mogli stabilnie realizować współpracę ze 
strategicznymi klientami spółki. 
 
Do marca 2020 roku spółka wypracowała ramowe kierunki rozwoju na najbliższe 5 lat. Plan inicjatyw był 
podstawą decyzji Wierzycieli w zakresie zmiany warunków spłaty zadłużenia, uwzględniając potrzeby 
inwestycyjne spółki umożliwiające jej rozwój w przyszłości.  
 
W efekcie, w minionym roku wyniki Grupy Sygnity poprawiły się kolejny raz, osiągając poziom 29,2 mln PLN (vs 
15,9 mln zł w roku finansowym 2019) zysku netto.  
 
W dalszym ciągu naszymi celami są:: 

• Systematyczna koncentracja na efektywności operacyjnej oraz uzyskiwanie satysfakcjonujących wyników 

finansowych w przyszłych okresach. To pozwoli nam na spłatę zobowiązań zgodnie z umową z 

Wierzycielami, a następnie otworzy drogę do pozyskania finansowania obrotowego. 

• Dalsza realizacja planu rozwoju dla Spółki w zakresie zwiększenia udziału rynkowego w obszarach, w których 

jesteśmy obecni, a także - w miarę możliwości - stopniowego rozszerzenia jej działalności w nowych 

segmentach rynku. 

 

I. WYNIKI FINANSOWE 

Podsumowując rok obrotowy zakończony 30 września 2020 roku, Zarząd Sygnity S.A. bardzo pozytywnie 

ocenia wyniki operacyjne zrealizowane przez Grupę. W szczególności zwracamy Państwa uwagę na: 

1. Przychody ze sprzedaży: Grupa uzyskała przychody na poziomie 230 mln zł co oznacza poziom  

porównywalny do przychodów uzyskanych w poprzednim roku (234 mln zł). Spadek przychodów dotyczy 

głównie dalszej rezygnacji z transakcji dotyczących sprzętu komputerowego oraz rezygnacji z 

nierentownych kontraktów serwisowych.  

2. Zysk z działalności operacyjnej: Grupa w roku finansowym 2020 osiągnęła zysk z działalności 

operacyjnej na poziomie 37 mln zł  w porównaniu do 29 mln zł w poprzednim roku. Co istotne w 

minionym roku osiągnięty zysk został wypracowany z działalności operacyjnej bez istotnych 

dodatkowych zdarzeń o charakterze jednorazowym. 

3. EBITDA: Zanotowaliśmy wskaźnik na poziomie 53 mln zł w stosunku 37 mln zł w roku poprzednim.  
Wzrost EBITDA zawiera w sobie efekt wdrożenia MSSF 16 na poziomie 10 mln zł. 

4. Zysk netto: Grupa odnotowała zysk netto na poziomie 29,2 mln zł (15,9 mln zł w roku finansowym 2019). 



 

 

5. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu: Grupa utrzymała koszty sprzedaży i ogólnego zarządu, na 

poziomie podobnym jak w roku poprzednim. 

 

II. ZADŁUŻENIE I PŁYNNOŚĆ SPÓŁKI 

W roku obrotowym 2020, w zakresie spłaty zadłużenia, Grupa wypełniała wszystkie zobowiązania 

wynikające z umowy z Wierzycielami, zmniejszając dług w stosunku do Wierzycieli o kwotę ok 18 mln zł przy 

jednoczesnym wywiązywaniu się ze swoich zobowiązań handlowych. Biorąc pod uwagę saldo środków 

pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 38,5 mln zł (vs 18,5 mln zł rok poprzedni) 

Grupa efektywnie zmniejszyła swoje zadłużenie netto o 37,6 mln zł. 
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III. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 

W minionym roku spółka nie tylko kontynuowała procesy umożliwiające wypracowanie pozytywnych wyników 

finansowych, umożliwiając realizację zobowiązań wynikających z umowy z Wierzycielami w efekcie obniżając 

swoje zadłużenie, ale rozpoczęła też szereg inicjatyw umożliwiających rozwój Grupy w przyszłości. Po raz pierwszy 

od wielu kwartałów spółka wystąpiła z wnioskiem o dofinasowanie rozwoju  produktów z funduszy zewnętrznych 

a także uruchomiła realizację planu działań umożliwiających poprawę procesów sprzedażowych mających na celu 

zwiększenie poziomu kontraktacji w przyszłości.  

Przed nami wyzwania związane z nowym rokiem finansowym. Rokiem, który dla Spółki będzie okresem 

kontynuacji realizacji przyjętego planu operacyjnego a także dalszego dopasowania oferty produktowej do 

zmieniających się realiów rynku i oczekiwań Klientów. Sytuacja biznesowa wywołana pandemią Covid-19 

widocznie redefiniuje plany operacyjne i potrzeby zakupów IT naszych Klientów. Jednak jestem przekonany, że 

będziemy w stanie dopasować naszą ofertę produktowo-usługową do nowych wyzwań i oczekiwań rynku a co za 

tym idzie potwierdzić, że Sygnity weszła na drogę stabilnego rozwoju. 

W opinii Zarządu współpraca pomiędzy Spółką a Wierzycielami i Akcjonariuszami przebiega pozytywnie z 

ukierunkowaniem na dalszy stabilny rozwój firmy. 

W imieniu Zarządu Spółki dziękuję Pracownikom, Klientom, Radzie Nadzorczej, Akcjonariuszom, Wierzycielom i 

Dostawcom za współpracę w minionym roku. 

 

 

 

 

 

Bogdan Zborowski 

Prezes Zarządu 
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