Nagłówek sprawozdania finansowego
Nazwa

Wartość

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2021-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2021-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2022-05-06

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Nazwa

Wartość

Dane identyfikujące jednostkę
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania
Nazwa Firmy

INTERTELE S.A.

Siedziba
Województwo

podkarpackie

Powiat

M.RZESZÓW

Gmina

M.RZESZÓW

Miejscowość

Rzeszów

Adres
Adres
Kraj

PL

Województwo

podkarpackie

Powiat

M.RZESZÓW

Gmina

M.RZESZÓW

Nazwa ulicy

Rejtana

Numer budynku

10 A

Nazwa miejscowości

Rzeszów

Kod pocztowy

35-310

Nazwa urzędu pocztowego

Rzeszów

Podstawowy przedmiot działalności jednostki
Kod P K D

6120Z

Identyfikator podatkowy NIP

8131175106

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru
Sądowego.

0000142146

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Data Od

2021-01-01

Data Do

2021-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki
wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania
finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie
zawiera danych łącznych

NIE

Założenie kontynuacji działalnności
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania TAK
działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią
działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania
działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności

TAK
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji
działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć
przyszłości. Kierownik Jednostki (tu: Zarząd) uważa, że nie
istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji
działalności jednostki. Niemniej, Kierownik jednostki
zastrzega, że pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się
wiadomości z Chin dotyczące koronowirusa. Przez cały rok
2020 oraz 2021 wirus rozprzestrzeniał się na całym świecie, a

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

jego negatywny wpływ nabrał dynamiki . Kierownictwo uważa
taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w
sprawozdaniu finansowym za rok 2021, lecz za zdarzenie po
dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. Chociaż w
chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego
sytuacja ta wciąż się zmienia , do tej pory kierownictwo
jednostki nie odnotowało zauważalnego wpływu na sprzedaż
lub łańcuch dostaw jednostki, jednak nie można przewidzieć
przyszłych skutków. Kierownictwo będzie nadal monitorować
potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki , aby
złagodzić wszelkie negatywne skutki dla jednostki.

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego
nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po
połączeniu spółek: true - sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek; false sprawozdanie sporządzone przed połączeniem

NIE

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

W trakcie roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2021
roku nie nastąpiło połączenie z innymi spółkami.

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w
zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i
prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o
odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z
uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości
niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres
ich użytkowania. Wartości niematerialne amortyzuje się
metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne o wartości
jednostkowej do 10.000,00 złotych amortyzowane są
jednorazowo w momencie oddania do użytkowania.

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Środki trwałe W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe
i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej
użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i
przeznaczone na potrzeby jednostki. Grunty wyceniane są
według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości. Środki trwałe, inne niż grunty wyceniane są
według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości
przeszacowanej pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz
o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe w
jednostce nie podlegały przeszacowaniu. Wartość początkowa
środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów
poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę,
modernizację, rekonstrukcję). Natomiast koszty napraw,
przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik
finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały
poniesione. Wartość początkowa środków trwałych
pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki
amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu
użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne
zużycie środków trwałych. Środki trwałe są ujmowane w
ewidencji środków trwałych i amortyzowane począwszy od
następnego miesiąca po miesiącu w którym zostały ujęte w
ewidencji. Grunty nie są amortyzowane. W przypadku
wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości
środków trwałych, stosowne odpisy aktualizujące
pomniejszają wartość bilansową środków trwałych. Odpisy
aktualizujące spowodowane trwałą utratą wartości obciążają
pozostałe koszty operacyjne.

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Środki trwałe w budowie lub przed przyjęciem do używania W
pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki
trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już
istniejącego środka trwałego. W pozycji tej ujmuje się także
wydatki na nabycie środków trwałych w okresie od ich
poniesienia do dnia przyjęcia do użytku. Cena nabycia i koszt
wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół
kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy,
montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego
lub przyjęcia do używania. Wartość środków trwałych w
budowie powiększają różnice kursowe oraz odsetki od
zobowiązań, służących finansowaniu zakupu lub budowy
środka trwałego, za okres realizacji inwestycji. Różnice
kursowe oraz odsetki od zobowiązań po oddaniu środków
trwałych w budowie do użytkowania obciążają koszty operacji
finansowych. Wartość środków trwałych w budowie
pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku wystąpienia
okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości. Środki
trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu
zakończenia ich budowy i oddania do używania.
Leasing Jednostka nie aktualnie jest stroną umów
leasingowych na podstawie, których przyjmuje do odpłatnego

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe lub
wartości niematerialne i prawne przez uzgodniony okres. W
przypadku umów leasingu, na mocy których następuje
przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków
wynikających z tytułu posiadania aktywów będących
przedmiotem umowy (art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości),
przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek
trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie w kwocie
równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych
ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe
są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda
zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy
odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty
finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i
strat. Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu
finansowego są amortyzowane w sposób określony dla
własnych środków trwałych. Jednakże gdy brak jest pewności
co do przejścia prawa własności przedmiotu umowy, wówczas
środki trwałe używane na podstawie umów leasingu
finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów:
przewidywany okres użytkowania lub okres trwania leasingu.
Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają
warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są jako
koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres
trwania leasingu.

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości
niematerialne i prawne wyceniane są według zasad
stosowanych do środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych lub według ceny rynkowej bądź
inaczej określonej wartości godziwej. Do inwestycji w
nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zalicza
się grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntu, budynki i
budowle oraz wartości niematerialne i prawne, których Spółka
nie używa na własne potrzeby, ale które zostały nabyte lub
wytworzone w celu przynoszenia korzyści w postaci przyrostu
wartości lub/i przychodów z wynajmu.

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone
do aktywów trwałych Udziały w innych jednostkach oraz inne
niż wymienione w pkt 8(e) inwestycje zaliczone do aktywów
trwałych wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości
godziwej. Skutki zmian wartości godziwych inwestycji
powodujące wzrost ich wartości zwiększają kapitał z
aktualizacji wyceny. Skutki obniżenia wartości wyżej
wymienionych inwestycji uprzednio przeszacowanych
zmniejszają kapitał z aktualizacji wyceny do wysokości kwoty,
która wcześniej została odniesiona na ten kapitał, a pozostała
kwota ujmowana jest jako koszt finansowy w rachunku zysków
i strat. Skutki obniżenia wartości wspomnianych inwestycji
poniżej ich cen nabycia lub kosztów wytworzenia ujmowane są
bezpośrednio jako koszt finansowy w rachunku zysków i strat.

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Zapasy Zapasy są wyceniane według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień
bilansowy.

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Należności Na dzień bilansowy należności wycenia się w
kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady
ostrożności. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając
stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie
odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość
należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych
lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności,
której dotyczy odpis aktualizujący. Należności umorzone,
przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane
uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności
umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie
dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano
odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do
pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych
składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień średnim
kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank
Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się
odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych lub w
przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się w
wartości aktywów.
Zobowiązania Za zobowiązania uznaje się wynikający z
przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o
wiarygodnie określonej wartości, które spowodują
wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów. Na
dzień powstania zobowiązania wycenia się według wartości
nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy wycenia się
wyrażone w walutach obcych składniki pasywów po
obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla
danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z
przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do
przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach
określonych przepisami, kapitalizuje się w wartości aktywów.
Środki pieniężne Środki pieniężne w banku i w kasie wycenia
się według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach
obcych wycenia się w ich wartości nominalnej przeliczonej na
złote polskie. Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w
walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten
dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski. Dodatnie i ujemne różnice kursowe
powstałe z przeliczenia na koniec roku obrotowego środków
pieniężnych w walutach obcych na złote polskie zalicza się
odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Inwestycje krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe, z
wyłączeniem środków pieniężnych i instrumentów
finansowych, wyceniane są według ceny (wartości) rynkowej
albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej,
zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe
inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w wartości
godziwej. Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji
krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości)
rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów
finansowych.

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Różnice kursowe Na dzień bilansowy wycenione zostały
wyrażone w walutach obcych: składniki aktywów (z
wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych
wycenianych metodą praw własności) i pasywów – po
obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla
danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Różnice kursowe,
dotyczące innych niż rzeczowe składniki majątku trwałego,
pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach
obcych, powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłaci należności
i zobowiązań w walutach obcych, zalicza się odpowiednio do
przychodów lub kosztów finansowych.

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Kapitał podstawowy Kapitał podstawowy jest ujmowany w
wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze
sądowym. Zadeklarowane lecz niewniesione wkłady
kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na poczet
kapitału. Na dzień bilansowy kapitał zakładowy wykazuje się w
wysokości określonej w umowie i zarejestrowanej w
Krajowym Rejestrze Sądowym. Kapitał akcyjny wykazywany
jest w wartości nominalnej wyemitowanych i zarejestrowanych
akcji. Na dzień 31 grudnia 2021 roku kapitał akcyjny w kwocie
600.000 złotych tworzyło 240.000 akcji o równej wartości
nominalnej 2.5 złotych każda.

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Kapitał zapasowy tworzony jest: - z podziału zysku, - z dopłat
wspólników, - jako skutek niektórych transakcji, zmian formy
prawnej itp Kapitały rezerwowy W jednostce nie tworzy się
kapitałów rezerwowych, o ile nie przewiduje tego statut lub
ustawa.

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Zysk lub strata z lat ubiegłych Odzwierciedla nie rozliczony
wynik z lat poprzednich, a także skutki korekt zmian zasad
rachunkowości i błędów podstawowych dotyczących lat
poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym.

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Rezerwy Rezerwy są to zobowiązania, których termin
wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na
pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar
pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat
nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności z którymi przyszłe
zobowiązania się wiążą. Rezerwy wycenia się według
uzasadnionej oraz w sposób wiarygodny oszacowanej
wartości.

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe Za zobowiązania
warunkowe Jednostka uznaje potencjalny przyszły obowiązek
wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od
zaistnienia określonych zdarzeń.

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Rozliczenia międzyokresowe Rozliczenia międzyokresowe
czynne dotyczą poniesionych już kosztów, ale dotyczących
przyszłych okresów sprawozdawczych. Za bierne rozliczenia
międzyokresowe kosztów jednostka uznaje prawdopodobne
zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy,
wynikające w szczególności: ze świadczeń wykonanych przez
kontrahentów, lecz nie fakturowanych do dnia bilansowego,
jeżeli kwota zobowiązania jest znana lub możliwa do
oszacowania w sposób wiarygodny, Odpisy czynnych i
biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują
stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń.

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Podatek odroczony Nie dotyczy, jednostka nie ustala aktywów i
rezerw z tego tytułu.

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Fundusze specjalne Jednostka nie tworzy, ani nie prowadzi
funduszy specjalnych.

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Instrumenty finansowe Aktywa finansowe wprowadza się do
ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie
nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków
lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych,
zaś zobowiązania finansowe – w wartości godziwej uzyskanej
kwoty lub wartości otrzymanych innych składników
majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień
uwzględnia się poniesione na ten dzień koszty transakcji. Nie
później niż na koniec okresu, aktywa finansowe oraz
zobowiązania finansowe wycenia się według wartości
godziwej.

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Instrumenty pochodne Ujęcie skutków zmian wartości
godziwej bądź zysków i strat z realizacji instrumentów
pochodnych zależy od ich przeznaczenia. Instrumenty dzielą
się na instrumenty zabezpieczające oraz instrumenty
handlowe. W grupie instrumentów zabezpieczających
wyróżniane są instrumenty zabezpieczające wartość godziwą i
instrumenty zabezpieczające przyszłe przepływy środków
pieniężnych. Na dzień bilansowy w Spółce wystąpiły jedynie
instrumenty zabezpieczające przyszłe przepływy środków
pieniężnych. Zabezpieczenie, dla celów rachunkowości,
oznacza wyznaczenie jednego lub kilku instrumentów
zabezpieczających tak aby zmiana ich wartości godziwej
kompensowała w całości lub w części zmianę wartości
godziwej zabezpieczanej pozycji lub przyszłych przepływów
środków pieniężnych z jej tytułu.

ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy Na wynik finansowy netto składają się: wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych
przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z
działalnością operacyjną jednostki), - wynik operacji
finansowych, - obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z
tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest
jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie
odrębnych przepisów.

ustalenia wyniku finansowego

Przychody i zyski Za przychody i zyski jednostka uznaje
uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym
korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w
formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia
wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału
własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż
wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli.

ustalenia wyniku finansowego

Koszty i straty Przez koszty i straty jednostka rozumie
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.

ustalenia wyniku finansowego

Dywidendy / Wypłaty z zysku Należne dywidendy zalicza się do
przychodów finansowych na dzień powzięcia przez
Wspólników spółki (jednostki), w którą jednostka
zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale
określono inny dzień prawa do dywidendy.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Porównywalność danych: Niniejsze sprawozdanie finansowe
zawiera dane finansowe za rok 2021 oraz porównywalne dane
finansowe za rok obrotowy 2020.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Rachunek zysków i strat jednostka sporządziła w wariancie
porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych
sporządzono metodą pośrednią.

Bilans
Nazwa
Aktywa razem
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe

Bieżący rok obrotowy

Poprzedni rok
obrotowy

742 694.47

738 003.47

16 130.14

18 055.09

0.00

0.00

16 130.14

18 055.09

Dane porównawcze

Środki trwałe

16 130.14

18 055.09

16 130.14

17 646.22

0.00

408.87

Należności długoterminowe

0.00

0.00

Inwestycje długoterminowe

0.00

0.00

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0.00

0.00

726 654.33

719 948.38

479.81

117.96

Zaliczki na dostawy i usługi

479.81

117.96

Należności krótkoterminowe

35 733.70

12 505.73

35 733.70

12 505.73

12 732.83

9 268.62

12 732.83

9 268.62

21 676.77

3 237.11

1 324.10

0.00

689 482.91

706 011.29

689 482.91

706 011.29

689 482.91

706 011.29

689 482.91

706 011.29

867.91

1 313.40

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

0.00

0.00

Udziały (akcje) własne

0.00

0.00

742 694.47

738 003.47

654 037.23

611 986.47

600 000.00

600 000.00

47 274.45

41 324.39

- 35 287.98

- 103 713.64

42 050.76

74 375.72

88 657.24

126 017.00

6 636.92

5 341.62

6 636.92

5 341.62

6 636.92

5 341.62

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
urządzenia techniczne i maszyny

Aktywa obrotowe
Zapasy

Należności od pozostałych jednostek
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz
innych tytułów publicznoprawnych
inne
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Pasywa razem
Kapitał (fundusz) własny
Kapitał (fundusz) podstawowy
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
Zobowiązania długoterminowe

0.00

0.00

Zobowiązania krótkoterminowe

82 020.32

120 675.38

82 020.32

120 675.38

42 811.41

37 626.51

42 811.41

37 626.51

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

21 946.21

68 384.58

z tytułu wynagrodzeń

16 964.60

14 664.29

298.10

0.00

0.00

0.00

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy

inne
Rozliczenia międzyokresowe

Rachunek zysków i strat
Nazwa

Bieżący rok obrotowy

Poprzedni rok
obrotowy

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

958 785.16

880 951.07

958 785.16

880 951.07

0.00

0.00

Dane porównawcze

Koszty działalności operacyjnej

917 256.47

836 205.86

1 924.95

3 560.99

14 530.93

30 692.45

555 344.36

482 213.87

350.19

1 860.00

286 321.95

266 115.48

55 184.09

48 163.07

25 907.94

22 611.70

Pozostałe koszty rodzajowe

3 600.00

3 600.00

Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)

41 528.69

44 745.21

Pozostałe przychody operacyjne

656.37

28 559.06

0.00

5 000.00

Inne przychody operacyjne

656.37

23 559.06

Pozostałe koszty operacyjne

8.78

330.11

8.78

330.11

42 176.28

72 974.16

45.35

1 403.43

45.35

1 383.10

0.00

20.33

Koszty finansowe

170.87

1.87

Odsetki, w tym:

0.00

1.87

170.87

0.00

42 050.76

74 375.72

Podatek dochodowy

0.00

0.00

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0.00

0.00

42 050.76

74 375.72

Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty, w tym:
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
– emerytalne

Dotacje

Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)
Przychody finansowe
Odsetki, w tym:
Inne

Inne
Zysk (strata) brutto (F+G–H)

Zysk (strata) netto (I–J–K)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Nazwa

Bieżący rok obrotowy

Poprzedni rok
obrotowy

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

611 986.47

537 610.75

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach

611 986.47

529 795.31

600 000.00

600 000.00

41 324.39

40 699.15

5 950.06

625.24

5 950.06

625.24

5 950.06

625.24

47 274.45

41 324.39

0.00

0.00

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

0.00

0.00

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu

0.00

0.00

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

0.00

0.00

- 103 713.64

- 110 903.84

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

- 103 713.64

- 110 903.84

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

- 103 713.64

- 110 903.84

68 425.66

7 190.20

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

- 35 287.98

- 103 713.64

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

- 35 287.98

- 103 713.64

42 050.76

74 375.72

Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku (ustawowo)
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad
(polityki) rachunkowości

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

zmniejszenie (z tytułu)

Wynik netto

Dane porównawcze

zysk netto

42 050.76

74 375.72

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

654 037.23

611 986.47

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

654 037.23

611 986.47

Rachunek przepływów pieniężnych
Nazwa

Bieżący rok obrotowy

Poprzedni rok
obrotowy

Dane porównawcze

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto

42 050.76

74 375.72

Korekty razem

- 58 579.14

122 284.96

Amortyzacja

1 924.95

3 560.99

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

0.00

0.00

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

0.00

0.00

1 295.30

2 942.80

Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów

361.85

23 632.04

Zmiana stanu należności

- 16 168.36

62 803.09

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

- 46 438.37

30 659.44

445.49

- 1 313.40

0.00

0.00

- 16 528.38

196 660.68

0.00

0.00

Z aktywów finansowych, w tym:

0.00

0.00

w pozostałych jednostkach

0.00

0.00

Wydatki

0.00

0.00

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)

0.00

0.00

Wpływy

0.00

0.00

Wydatki

0.00

0.00

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)

0.00

0.00

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

- 16 528.38

196 660.68

Środki pieniężne na początek okresu

706 011.29

509 350.61

Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:

689 482.91

706 011.29

0.00

0.00

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

– o ograniczonej możliwości dysponowania

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa

Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Dodatkowe informacje i objaśnienia w załączonym pliku
Załączony
plik INTERTELE_SA_INFORMACJA_DODATKOWA_2021.pdf
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem
dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto.
Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.
A. Zysk (strata) brutto za dany rok
Rok bieżący 42 050.76

Wartość
łączna
(Rok
bieżący)

Z innych
Z zysków
źródeł
kapitałowych przychodów
(Rok bieżący)
(Rok
bieżący)

Z innych
Z zysków
Wartość kapitałowych
źródeł
łączna (Rok
przychodów
(Rok
poprzedni) poprzedni)
(Rok
poprzedni)

Rok poprzedni 74 375.72
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy
zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów
podatkowych), w tym:
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej

0.00

5 000.00

Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach
niższych niż 20.000 zł)

0.00

5 000.00

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej

0.00

0.00

Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach
niższych niż 20.000 zł)

0.00

0.00

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej

0.00

0.00

Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach
niższych niż 20.000 zł)

0.00

0.00

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej

1 391.41

298.34

Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach
niższych niż 20.000 zł)

1 391.41

298.34

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej

18 631.66

17 665.19

Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach
niższych niż 20.000 zł)

18 631.66

17 665.19

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej

7 722.39

8 560.21

Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach
niższych niż 20.000 zł)

7 722.39

8 560.21

54 251.44

78 779.04

54 351.44

78 779.04

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej

0.00

0.00

Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach
niższych niż 20.000 zł)

0.00

0.00

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w
księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:

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

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym
roku, w tym:

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym
ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki
jednostki
Ze straty ub. lat, wykorzystuje się w danym taką część straty
podatkowej, jak prezentowana:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
Rok bieżący 0.00
Rok poprzedni 0.00
K. Podatek dochodowy
Rok bieżący 0.00
Rok poprzedni 0.00

