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1. Informacje ogólne 

1.1. Informacje o jednostce 

Apator Elkomtech S.A. prowadziła działalność na terytorium Polski na podstawie przepisów Kodeksu Spółek 

Handlowych przez cały 2021 rok. W dniu 3 stycznia 2022 roku Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu połączenia spółki Apator S.A. z siedzibą w 

Toruniu ze spółką zależną Apator Elkomtech S.A. z siedzibą w Łodzi.  

1.2. Przedmiot działalności jednostki 

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i sprzedaż urządzeń telemechaniki cyfrowej wraz z 

oprogramowaniem, służących do monitoringu i sterowania systemami zasilającymi o strukturze sieci (np. 

energetycznej, parowej, wodnej). Apator Elkomtech S.A. jest dostawcą dla dużej liczby zróżnicowanych 

odbiorców/klientów, z czego wynika naturalna dywersyfikacja ryzyka. Zasadniczo popyt na produkty zarówno 

segmentu smart grid jak i gaz jest uzależniony od zapotrzebowania odbiorców końcowych na te produkty. 

1.3. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej 

Zarząd 

Od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku Zarząd Spółki działał w następującym składzie. 

• Tomasz Łątka     - Prezes Zarządu 
 

Rada Nadzorcza 

Od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza spółki działała w następującym składzie: 

 

• Mirosław Klepacki  – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

• Mariusz Lewicki  – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 

• Tadeusz Sosgórnik – Członek Rady Nadzorczej.  

 

1.4. Grupa Kapitałowa Apator 

Spółka należy do Grupy Kapitałowej Apator, której jednostką dominującą jest Apator S.A. Sprawozdanie 

skonsolidowane sporządzane jest przez spółkę dominującą Apator S.A. Sprawozdanie dostępne jest na 

stornie internetowej Grupy Apator, w dziale poświęconym relacjom inwestorskim: 

http://www.apator.com/pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-okresowe 

 

2. Informacje o podstawie sporządzenia sprawozdania finansowego, 

walucie sprawozdawczej oraz zastosowanym poziomie zaokrągleń 

2.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

Prezentowane roczne sprawozdanie finansowe Apator Elkomtech S.A. na dzień oraz za rok kończący się 31 

grudnia 2021 roku sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, 

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami 

ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.  

Roczne sprawozdanie finansowe Apator Elkomtech S.A. obejmuje rok 2021 oraz zawiera dane porównawcze 

za rok 2020.  

http://www.apator.com/pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-okresowe
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2.2. Zastosowane Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Finansowej 

Zmiany międzynarodowych standardów rachunkowości finansowej i ich wpływ na sprawozdanie finansowe  

Przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

zastosowano, co do zasady, takie same zasady (politykę) rachunkowości i metody obliczeniowe, co w ostatnim 

jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. z wyjątkiem miejsca ujęcia 

odpisów aktualizujących zapasy, różnic inwentaryzacyjnych zapasów i kosztów rezerwy aktuarialnej, które do 

1.01.2021 zostały zakwalifikowane do kosztów operacyjnych a nie, tak jak w poprzednich latach – do 

pozostałych kosztów operacyjnych. 

Standardy, które weszły w życie 1 stycznia 2021 r., lecz nie mają istotnego wpływu przy sporządzaniu 
rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy to: 
 

• Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” – odroczenie zastosowania MSSF 9 „Instrumenty 

finansowe”  

• Zmiany do MSSF 9, MSR 39, MSSF 7, MSSF 4 oraz MSSF 16 – reforma IBOR, 

• Zmiany do MSSF 16 Leasing – uproszczenie dotyczące zmian wynikających z umów leasingu w związku 

z Covid-19. 

Standardy i Interpretacje, które nie weszły jeszcze w życie dla okresów rocznych kończących się w 

dniu 31 grudnia 2021 r.  

Spółka nie zdecydowała się na zastosowanie w niniejszym rocznym jednostkowym sprawozdaniu standardów, 

interpretacji lub zmian, które nie weszły jeszcze w życie.  

Następujące nowe Standardy, zmiany do Standardów i Interpretacje nie zostały przyjęte przez UE lub nie są 

jeszcze obowiązujące dla okresów kończących się 31 grudnia 2021 r. i nie zostały zastosowane w rocznym 

jednostkowym sprawozdaniu finansowym: 

• Zmiany do MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć” – aktualizacja referencji do Założeń Koncepcyjnych 

wspólne przedsięwzięcia – dotyczące sprzedaży lub wniesienia aktywów, 

• Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe – przychody z produktów wyprodukowanych w okresie 

przygotowywania rzeczowych aktywów trwałych do rozpoczęcia funkcjonowania, 

• Zmiany do MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe – wyjaśnienia nt. kosztów 

ujmowanych w analizie,  czy umowa jest kontraktem rodzącym obciążenia 

• Roczny program poprawek 2018-2020 (zmiany do MSSF 1, zmiany do MSSF 9, MSR 41, MSSF 16),   

• MSSF 17 Umowy Ubezpieczeniowe oraz zmiany do MSSF 17, 

• MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych – klasyfikacja zobowiązań jako krótko- i długoterminowe, 

• Zmiany do MSR 1 oraz Wytyczne Rady MSSF w zakresie ujawnień dotyczących polityk rachunkowości w 

praktyce, 

• Zmiany do MSR 8  – definicja wartości szacunkowych  

• Zmiany do MSR 12 - obowiązek ujmowania podatku odroczonego od transakcji tj. leasing  

• MSSF 14 „Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe” 

• Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” i do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach 

stowarzyszonych” w zakresie sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostkami 

stowarzyszonymi lub wspólnymi przedsięwzięciami 

 

2.3. Waluta sprawozdawcza i funkcjonalna oraz zastosowany poziom zaokrągleń 

Walutą sprawozdawczą niniejszego rocznego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty 

wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej). 
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Walutą funkcjonalną Spółki jest również złoty polski.  

2.4. Czas trwania działalności jednostki 

Działalność Spółki Apator Elkomtech S.A. zakończyła się w dniu 3.01.2022 roku. na skutek połączenia z firmą 

Apator S.A. z siedzibą w Toruniu. Połączenie nastąpiło w trybie art. 492§ 1 pkt 1 Kodeksu Spółek handlowych 

poprzez przeniesienie całego  majątku Apator Elkomtech S.A. na Apator S.A. Działalność jest kontynuowana 

w analogicznej strukturze pod firmą Apator S.A. w formie oddziału. 

 

3.  Sprawozdanie finansowe Apator Elkomtech S.A. 

3.1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
na dzień 

31.12.2021   31.12.2020 * 

Aktywa trwałe 31 558 085,92  32 449 239,19  

  Wartości niematerialne 14 082 092,96  14 993 292,79  

  Rzeczowe aktywa trwałe 14 388 876,08  14 905 439,78  

  Prawo do użytkowania aktywów w leasingu 2 385 982,88  2 048 904,62  

  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 701 134,00  501 602,00  

Aktywa obrotowe 40 725 138,93  31 412 368,51  

  Zapasy 20 577 412,33  13 768 590,68  

  Należności handlowe 19 296 306,24  14 536 933,46  

   - od jednostek powiązanych -    281 785,40  

   - od pozostałych jednostek 19 296 306,24  14 255 148,06  

  Należności z tytułu innych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych -    505 873,50  

  Pozostałe należności krótkoterminowe 527 813,06  1 269 244,12  

   - od jednostek powiązanych -    -    

   - od pozostałych jednostek 527 813,06  1 269 244,12  

  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 176 191,77  1 221 959,37  

  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 147 415,53  109 767,38  

AKTYWA RAZEM 72 283 224,85  63 861 607,70  

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
na dzień 

31.12.2021 31.12.2020 

Kapitał własny 51 018 475,82  49 364 951,89  

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 51 018 475,82 49 364 951,89  

  Kapitał podstawowy 1 700 250,00  1 700 250,00  

  Pozostałe kapitały 47 235 171,67  46 750 390,26  

  Kapitał z przeszacowania programu określonych świadczeń 517 567,94  454 463,53  

  Niepodzielony wynik finansowy 1 565 486,21   459 848,10  

Zobowiązania 21 264 749,03  14 496 655,81  

Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 3 107 677,95  2 893 532,27  

  Zobowiązania długoterminowe z tytułu prawa do użytkowania aktywów w leasingu 1 425 340,04  1 132 065,64  

  Rezerwy długoterminowe na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 1 419 337,91  1 411 466,63  

  Pozostałe rezerwy długoterminowe 263 000,00  350 000,00  

Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 18 157 071,08  11 603 123,54  

  Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 4 562 795,67  -    
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* Dane przekształcone, szczegóły w nocie 7.21 

3.2. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

za okres 

od 01.01.2021 od 01.01.2020 

do 31.12.2021   do 31.12.2020 * 

Przychody ze sprzedaży dóbr i usług 62 075 448,50  50 087 374,29  

   - jednostkom powiązanym 145 504,44  282 565,77  

   - pozostałym jednostkom 61 929 944,06  49 804 808,52  

Koszt własny sprzedaży dóbr i usług (41 534 121,77) (32 658 389,42) 

   - jednostkom powiązanym (19 340,74) (150 192,88) 

   - pozostałym jednostkom (41 514 781,03) (32 508 196,54) 

Zysk brutto ze sprzedaży 20 541 326,73  17 428 984,87  

  Koszty sprzedaży (4 674 449,62) (4 290 936,78) 

  Koszty ogólnego zarządu (9 662 724,93) (7 951 788,50) 

Zysk ze sprzedaży 6 204 152,18  5 186 259,59  

Pozostałe przychody (koszty) operacyjne, w tym: (176 785,48) (458 861,71) 

  Przychody 207 989,92  1 192 531,42  

  Koszty (384 775,40) (1 651 393,13) 

   - w tym wynik z tytułu utraty wartości należności  (321 597,76) (710 489,26) 

Zysk z działalności operacyjnej 6 027 366,70  4 727 397,88  

Przychody (koszty) finansowe, w tym: (177 701,03) (58 621,32) 

  Przychody 2 825,35  16 378,81  

  Koszty (180 526,38) (75 000,13) 

Zysk przed opodatkowaniem 5 849 665,67  4 668 776,56  

  Bieżący podatek dochodowy (1 473 320,00) (987 004,00) 

  Odroczony podatek dochodowy 214 335,00  (196 730,00) 

Zysk netto z działalności kontynuowanej 4 590 680,67  3 485 042,56  

Zysk netto 4 590 680,67  3 485 042,56  

Inne całkowite dochody     

Inne całkowite dochody netto 63 104,41  (42 878,71) 

  Zyski i straty aktuarialne wraz z efektem podatkowym 63 104,41  (42 878,71) 

Całkowite dochody ogółem 4 653 785,08  3 442 163,85  

* Dane przekształcone, szczegóły w nocie 7.21 

   - od pozostałych jednostek 4 562 795,67  -    

  Zobowiązania handlowe 5 077 166,95  3 224 455,83  

   - wobec jednostek powiązanych 460 125,86  -    

   - wobec pozostałych jednostek 4 617 041,09  3 224 455,83  

  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 1 055 737,00  739 327,00  

  Zobowiązania z tytułu innych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych 2 611 241,66  2 138 211,35  

  Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 561 949,80  3 140 314,13  

   - wobec pozostałych jednostek 1 561 949,80  3 140 314,13  

  
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu prawa do użytkowania aktywów w 
leasingu 

884 563,55  714 031,74  

  Rezerwy krótkoterminowe na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 1 261 295,18  1 335 683,49  

  Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 1 142 321,27  311 100,00  

PASYWA RAZEM 72 283 224,85  63 861 607,70  
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3.3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

KAPITAŁ PRZYPADAJĄCY NA AKCJONARIUSZY JEDNOSTKI 
DOMINUJĄCEJ 

KAPITAŁ 
WŁASNY 
OGÓŁEM Kapitał 

podstawowy 
Pozostałe 
kapitały 

Kapitał z 
przeszacowania 

programu 
określonych 
świadczeń 

Niepodzielony 
wynik 

finansowy 

 
Saldo na dzień 01.01.2020 * 1 700 250,00  45 433 466,89  497 342,24  2 291 737,06  49 922 796,19   

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020            

  Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny -    -    (52 935,71) -    (52 935,71)  

  Podatek związany z pozycjami prezentowanymi w innych całkowitych dochodach -    -    10 057,00  -    10 057,00   

  Zysk netto za okres od  01.01.2020 do 31.12.2020 -    -    -    3 485 042,56  3 485 042,56   

Całkowite dochody ujęte w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 -    -    (42 878,71) 3 485 042,56  3 442 163,85   

  Dywidendy -    -    -    (4 000 008,15) (4 000 008,15)  

  Podział wyniku na kapitał zapasowy -    1 316 923,37  -    (1 316 923,37) -     

Saldo na dzień 31.12.2020 1 700 250,00  46 750 390,26  454 463,53  459 848,10  49 364 951,89   

* Dane przekształcone, szczegóły w nocie 7.21 
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WYSZCZEGÓLNIENIE 

KAPITAŁ PRZYPADAJĄCY NA AKCJONARIUSZY JEDNOSTKI 
DOMINUJĄCEJ 

KAPITAŁ WŁASNY 
OGÓŁEM Kapitał 

podstawowy 
Pozostałe 
kapitały 

Kapitał z 
przeszacowania 

programu 
określonych 
świadczeń 

Niepodzielony 
wynik 

finansowy 

 
Saldo na dzień 01.01.2021 1 700 250,00  46 750 390,26  454 463,53  459 848,10  49 364 951,89   

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021            

  Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny -    -    77 907,41  -    77 907,41   

  Podatek związany z pozycjami prezentowanymi w innych całkowitych dochodach -    -    (14 803,00) -    (14 803,00)  

  Zysk netto za okres od  01.01.2021 do 31.12.2021 -    -    -    4 590 680,67  4 590 680,67   

Całkowite dochody ujęte w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 -    -    63 104,41  4 590 680,67  4 653 785,08   

  Dywidendy -    -    -    (3 000 261,15) (3 000 261,15)  

  Podział wyniku na kapitał zapasowy -    484 781,41  -    (484 781,41) -     

Saldo na dzień 31.12.2021 1 700 250,00  47 235 171,67  517 567,94  1 565 486,21  51 018 475,82   
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3.4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

za okres 

od 01.01.2021 od 01.01.2020 

do 31.12.2021   do 31.12.2020 * 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej     

Zysk przed opodatkowaniem (działalność kontynuowana) 5 849 665,67  4 668 776,56  

Korekty: 4 379 248,63  4 155 388,89  

  Amortyzacja wartości niematerialnych 2 886 360,90  2 755 156,19  

  Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 1 462 467,49  1 373 471,11  

  
(Zysk) strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych 

(34 328,05) (23 987,08) 

  Koszty odsetek 65 044,68  59 134,56  

  Przychody z tytułu odsetek (296,39) (8 385,89) 

Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian 
w kapitale obrotowym 

10 228 914,30  8 824 165,45  

  Zmiana stanu zapasów (6 808 821,65) 106 067,46  

  Zmiana stanu należności (3 491 283,00) 9 763 257,22  

  Zmiana stanu zobowiązań 2 460 508,20  (1 275 576,00) 

  Zmiana stanu rezerw 677 704,24  (797 835,30) 

  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (37 648,15) 179 073,57  

Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej 3 029 373,94  16 799 152,40  

  Zapłacony podatek dochodowy (1 158 399,00) (938 226,00) 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej             1 870 974,94    15 860 926,40  

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej      

  Wydatki na nabycie wartości niematerialnych (17 878,09) - 

 Wydatki na prace rozwojowe (1 966 161,80) (4 384 322,13) 

  Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych  (107 579,34) (580 809,41) 

  Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 317 161,64  23 987,08  

  Wydatki na nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (1 799 550,00)    (4 504 873,50) 

Środki pieniężne netto wykorzystane z działalności inwestycyjnej (3 574 007,59) (9 446 017,96) 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej      

  Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 4 562 795,67  -    

  Spłaty kredytów i pożyczek -    (1 399 745,32) 

  Dywidendy wypłacone (3 000 261,15) (4 000 008,15) 

  Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (840 436,47) (580 111,01) 

  Zapłacone odsetki (64 831,36) (50 748,67) 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej               657 265,05  (6 030 613,15) 

Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i 
ekwiwalentów środków pieniężnych 

(1 045 767,60) 384 295,29  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 1 221 959,37  837 664,08  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 176 191,77  1 221 959,37  

* Dane przekształcone, szczegóły w nocie 7.21 

4. Stosowane zasady rachunkowości 

4.1. Podstawa sporządzenia (zasady ogólne) 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego,  

za wyjątkiem wyceny instrumentów finansowych (instrumenty pochodne), które wyceniane są według wartości 

godziwej. 

Najistotniejsze ze stosowanych przez jednostkę zasad rachunkowości zostały zaprezentowane w punktach 

od 4.2.1 do 4.2.14. 
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Zasady i polityka rachunkowości przedstawione poniżej stosowane były w odniesieniu do wszystkich okresów 

zaprezentowanych w sprawozdaniu przez Spółkę. W  roku 2021 dokonano zmiany polityki rachunkowości, 

odnośnie ujmowania kosztów odpisów aktualizujących zapasy, kosztów złomowania zapasów oraz kosztów 

rezerw pracowniczych co opisano i przedstawiono w nocie 7.22 

4.2. Szczegółowe zasady wyceny aktywów i pasywów 

4.2.1. Wartości niematerialne 

Do wartości niematerialnych zaliczane są aktywa spełniające następujące kryteria: 

• można je wyłączyć lub wydzielić z jednostki gospodarczej, sprzedać, przekazać, licencjonować 
luoddać do odpłatnego użytkowania osobom trzecim, zarówno indywidualnie, jak też łącznie z 
powiązanymi z nimi umowami, składnikami aktywów lub zobowiązań  

• wynikają z tytułów umownych lub innych tytułów prawnych, bez względu na to czy są zbywalne lub 
możliwe do wyodrębnienia jednostki gospodarczej lub z innych tytułów zobowiązań. 
 

Wartości niematerialne to aktywa dotyczące:  

• znaków towarowych 

• oprogramowania komputerów, praw autorskich, patentów i licencji 

• kosztów zakończonych prac rozwojowych 
 

Wartości niematerialne  nabyte w oddzielnych transakcjach wykazuje się po koszcie historycznym 

pomniejszonym o umorzenie i skumulowaną stratę z tytułu utraty wartości. Amortyzację nalicza się metodą 

liniową w przewidywanym okresie użytkowania tych aktywów. Szacunkowy okres użytkowania oraz 

amortyzacja podlegają weryfikacji na koniec każdego rocznego okresu sprawozdawczego, a skutki zmian tych 

szacunków odnoszone są do przyszłych okresów. 

Po początkowym ujęciu wartości niematerialne  wycenia się według ceny nabycia po koszcie historycznym lub 

koszcie wytworzenia po pomniejszeniu o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość 

firmy jest wykazywana jako składnik aktywów i przynajmniej raz w roku poddawana jest testowi na utratę 

wartości. Skutki utraty wartości odnoszone są w ciężar rachunku zysków i strat i nie podlegają odwróceniu w 

kolejnych okresach. 

Okres użytkowania wartości niematerialnych w zależności od ich rodzaju jest oceniany i uznawany za 

ograniczony lub nieokreślony.  

Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania oraz te, które jeszcze nie są użytkowane poddaje 

się, co roku weryfikacji pod kątem ewentualnej utraty wartości, w odniesieniu do poszczególnych aktywów lub 

na poziomie ośrodka wypracowującego środki pieniężne, porównując ich wartość bilansową z wartością 

ekonomiczną.  

Koszty prac badawczych nie podlegają aktywowaniu i są prezentowane w rachunku zysków i strat jako koszty 

w okresie, w którym zostały poniesione. Koszty prac rozwojowych są kapitalizowane wyłącznie w sytuacji, gdy: 

• realizowany jest ściśle określony projekt (np. oprogramowanie lub nowe procedury)  

• prawdopodobne jest, że składnik aktywów przyniesie przyszłe korzyści ekonomiczne 

• koszty związane z projektem mogą być wiarygodnie oszacowane 
Koszty prac rozwojowych są amortyzowane metodą liniową przez przewidywany okres ekonomicznej 

przydatności. W przypadku, gdy niemożliwe jest wyodrębnienie wytworzonego we własnym zakresie składnika 

aktywów, koszty prac rozwojowych są ujmowane w rachunku zysków i strat w okresie, w którym zostały 

poniesione. 

Spółka zakłada poniższe okresy użytkowania dla poszczególnych kategorii wartości niematerialnych: 

• Patenty i licencje od 1 do 2 lat 

• Oprogramowanie od 2 do 5 lat 
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• Prace rozwojowe od 2 do 5 lat 
 

4.2.2. Koszty prac rozwojowych  

Wydatki poniesione na etapie prac badawczych z zamiarem pozyskania nowej wiedzy naukowej lub 

technicznej ujmowane są jako zysk lub strata bieżącego okresu w momencie ich poniesienia.  

Nakłady poniesione na prace rozwojowe, których efekty działań znajdują zastosowanie w opracowaniu lub 

wytworzeniu nowego lub w znacznym stopniu ulepszonego produktu podlegają aktywowaniu w przypadku, 

gdy wytworzenie nowego produktu (lub procesu) jest technicznie możliwe i jest ekonomicznie uzasadnione 

oraz Spółka posiada techniczne, finansowe oraz inne niezbędne środki do ukończenia prac rozwojowych. 

Koszty podlegające aktywowaniu zawierają: koszty materiałów, wynagrodzenia pracowników bezpośrednio 

zaangażowanych w prace rozwojowe, uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem 

składnika wartości niematerialnych oraz aktywowane koszty finansowania zewnętrznego. Pozostałe koszty 

prac rozwojowych ujmowane są jako zysk lub strata bieżącego okresu w momencie ich poniesienia.  

Koszty prac rozwojowych ujmowane są jako wartości niematerialne w oparciu o ich cenę nabycia 

pomniejszoną o skumulowane odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości. 

 

4.2.3. Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe to aktywa rzeczowe posiadane przez jednostkę w celu wykorzystania do produkcji, 

dostarczania towarów lub świadczenia usług, oddania w odpłatne użytkowanie osobom trzecim lub w celach 

administracyjnych, co do których przewiduje się, że będą wykorzystywane przez więcej niż jeden okres.  

Składniki rzeczowych aktywów trwałych ujmuje się w księgach według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia 

pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości.  

Cena nabycia obejmuje cenę zakupu składnika majątku oraz koszty bezpośrednio związane z zakupem i 

przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania, łącznie z kosztami transportu, jak też 

załadunku, wyładunku i składowania, a także wynagrodzeń bezpośrednich. Rabaty, opusty oraz inne podobne 

zmniejszenia i odzyski zmniejszają cenę nabycia składnika aktywów. Koszt wytworzenia składnika środków 

trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych w okresie jego budowy, 

montażu, przystosowania i ulepszenia poniesionych do dnia przyjęcia takiego składnika majątkowego do 

używania (lub do dnia bilansowego, jeśli składnik nie został jeszcze oddany do używania). Koszt wytworzenia 

obejmuje również w przypadkach, gdy jest to wymagane, wstępny szacunek kosztów demontażu i usunięcia 

składników rzeczowych aktywów trwałych oraz przywrócenia do stanu pierwotnego. Cena nabycia może być 

również korygowana o przeniesione z innych całkowitych dochodów zyski lub straty z transakcji 

zabezpieczających przepływy pieniężne dotyczące zagranicznych zakupów rzeczowych aktywów trwałych. 

Zakupione oprogramowanie, które jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania związanego z nim 

urządzenia, jest aktywowane jako część tego urządzenia. 

W przypadku, gdy określony składnik rzeczowych aktywów trwałych składa się z odrębnych i istotnych części 

składowych o różnym okresie użytkowania, części te są traktowane jako odrębne składniki aktywów. 

Zyski i straty ze zbycia składnika rzeczowych aktywów określa się na podstawie porównania przychodów ze 

zbycia z wartością bilansową zbytych aktywów i ujmuje się je w kwocie netto jako zysk lub strata bieżącego 

okresu w pozycji pozostałe przychody. 

Aktywowaniu podlegają poniesione w późniejszym okresie koszty wymienianych części składnika rzeczowych 

aktywów trwałych, które można wiarygodnie oszacować i jest prawdopodobne, że Spółka osiągnie korzyści 

ekonomiczne związane z wymienianymi składnikami rzeczowych aktywów trwałych. Wartość bilansowa 

usuniętych części składnika rzeczowych aktywów trwałych jest wyłączana z ksiąg. Nakłady ponoszone w 
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związku z bieżącym utrzymaniem składników rzeczowych aktywów trwałych są ujmowane jako zysk lub strata 

bieżącego okresu w momencie poniesienia. 

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w odniesieniu do wartości podlegającej amortyzacji, którą jest cena 

nabycia lub koszt wytworzenia danego składnika aktywów, pomniejszone o jego wartość rezydualną. 

Odpis amortyzacyjny ujmuje się jako koszt bieżącego okresu z zastosowaniem metody liniowej w odniesieniu 

do oszacowanego przez Spółkę okresu użytkowania danego składnika rzeczowych aktywów trwałych, co 

możliwie najlepiej odzwierciedla sposób realizacji przyszłych korzyści ekonomicznych związanych z 

użytkowaniem danego składnika aktywów. Składniki aktywów użytkowanych na podstawie umowy leasingu 

lub innej umowy o podobnych charakterze umarza się przez krótszy z dwóch okresów: okres trwania umowy 

leasingu lub okres użytkowania, chyba że Spółka posiada wystarczającą pewność, że uzyska tytuł własności 

przed upływem okresu leasingu. Grunty nie są amortyzowane. 

Spółka zakłada poniższe okresy użytkowania dla poszczególnych kategorii rzeczowych aktywów trwałych: 

• Budynki i budowle     - od 10 do 40 lat 

• Maszyny i urządzenia  - od 2 do 10 lat 

• Środki transportu  - od 3 do 10 lat 

• Pozostałe środki trwałe  - od 2 do 10 lat 
 

Poprawność stosowanych okresów użytkowania, metod amortyzacji oraz wartości rezydualnych środków 
trwałych jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i w uzasadnionych przypadkach korygowana. Szacunki 
dotyczące określonych pozycji rzeczowych aktywów trwałych zostały zweryfikowane w 2020 roku, ale nie miały 
wpływu na zmianę wartości aktywów trwałych 
 

4.2.4. Leasing 

Spółka rozpoznaje umowy leasingowe zgodnie z zasadami określonym w MSSF 16. 

Rozpoznanie, czy umowa zawiera znamiona leasingu zależy od treści umowy w momencie jej zawarcia, 

wskazującej na to, czy realizacja umowy zależy od wykorzystania konkretnego składnika aktywów lub czy 

umowa daje efektywne prawo do używania konkretnego aktywa, nawet jeśli to prawo nie jest wyraźnie ujęte 

w umowie. 

Aktywa i zobowiązania z tytułu leasingu wycenia się w momencie początkowego ujęcia w wartości bieżącej. 

Zobowiązania leasingowe obejmują wartość bieżącą netto następujących płatności leasingowych:  

• stałe opłaty leasingowe (w tym zasadniczo stałe opłaty leasingowe) pomniejszone o wszelkie należne 
zachęty leasingowe, 

• kwoty, których zapłaty przez Spółkę oczekuje się w ramach gwarantowanej wartości końcowej,  

• cenę wykonania opcji kupna, jeżeli można z wystarczającą pewnością założyć, że Spółka skorzysta z 
tej opcji, oraz  

• kary pieniężne za wypowiedzenie leasingu, jeżeli w warunkach leasingu przewidziano, że Spółka 
może skorzystać z opcji wypowiedzenia leasingu. 
 

Płatności leasingowe dyskontuje się przy użyciu stopy procentowej leasingu. W większości przypadków stopa 

ta wynika wprost z warunków zawartych w umowie. Jeśli nie można w prosty sposób ustalić tej stopy, stosuje 

się krańcową stopę procentową leasingobiorcy, czyli stopę procentową, jaką leasingobiorca musiałby zapłacić, 

aby pożyczyć środki niezbędne do pozyskania składnika aktywów o podobnej wartości, w podobnym 

środowisku gospodarczym, na podobny okres i przy podobnych zabezpieczeniach. W celu ustalenia 

krańcowej stopy procentowej,  

Spółka stosuje koszt finansowania zewnętrznego, składający się ze stopy bazowej i marży. 
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Płatności leasingowe alokuje się pomiędzy kwotę główną i koszty finansowe. Koszty finansowe obciążają 
wynik finansowy przez okres obowiązywania umowy leasingowej w taki sposób, by uzyskać stałą okresową 
stopę procentową dotyczącą pozostałego do spłaty salda zobowiązania dla każdego okresu. 
 
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania amortyzuje się liniowo przez okres użytkowania aktywów, nie dłuższy 
niż okres leasingu. Dla umów najmu powierzchni biurowych oraz budynku produkcyjnego przyjęto okres 
użytkowania 3 lata. Jeżeli Spółka ma wystarczającą pewność, że skorzysta z opcji kupna, składnik aktywów 
z tytułu prawa do użytkowania amortyzuje się przez okres użytkowania danego składnika aktywów. 
 
Spółka nie rozpoznaje jako leasing umów krótkoterminowych oraz niematerialnych. Ustala się materialność 
dla wartości początkowej lub zdyskontowanych przepływów na poziomie 20 tys.zł. Płatności wynikające z 
takich umów rozliczane są bezpośrednio w koszty we właściwych okresach. 
 

4.2.5. Zapasy 

Materiały i towary wycenia się według ceny nabycia (ceny zakupu powiększonej o koszty transportu, opłaty 

graniczne, cło, koszty rozładunku i załadunku). Koszty zakupy (koszty transportu, opłaty graniczne, cło, koszty 

załadunku i rozładunku) do poziomu 2,8% wartości w stosunku do zużywanego w tym okresie materiału 

stanowią odchylenia i nie powiększają ceny zakupionego materiału. Rozchód materiałów i towarów wyceniany 

jest według średniej ważonej.  

Produkty wycenia się na bieżąco po koszcie wytworzenia, a zapas produktów i towarów wyceniany jest według 

kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto, możliwych do uzyskania, gdyby sprzedaż 

miała miejsce na dzień sprawozdawczy. Na koszt wytworzenia składa się suma kosztów bezpośrednich 

(materiały, płace) i uzasadniona część kosztów pośrednich związanych z wytworzeniem produktu obejmująca 

koszty pośrednie produkcji i część stałych kosztów pośrednich odpowiadającą poziomowi tych kosztów przy 

normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.  

Zapasy są weryfikowane na koniec każdego okresu sprawozdawczego. Dla celów urealnienia wartości 

zapasów przeprowadza się analizę struktury wiekowej zapasów, której decydującym czynnikiem jest data 

przychodu i rozchodu z magazynu. 

 

4.2.6. Środki pieniężne  

Środki pieniężne obejmują gotówkę na rachunkach bankowych. 

Wycenę i rozchód środków pieniężnych w walutach obcych ustala się przy zastosowaniu metody FIFO ( tzn. 

pierwsze weszło pierwsze wyszło). 

 

4.2.7. Koszty finansowania zewnętrznego 

Wszelkie koszty finansowania zewnętrznego są odnoszone bezpośrednio w ciężar rachunku zysków i strat w 

okresie, w którym zostały poniesione. 

Koszty finansowania zewnętrznego obejmują: 

• odsetki z tytułu kredytu bankowego w rachunku bieżącym oraz odsetki do krótkoterminowych i 
długoterminowych kredytów i pożyczek, 

• obciążenia finansowe z tytułu umów leasingu 
 

Spółka aktywuje koszty finansowania zewnętrznego (odsetki i inne koszty ponoszone przez Spółkę w związku 

z uruchomieniem finansowania), które można bezpośrednio przyporządkować nabyciu lub budowie 

rzeczowych składników majątku. Zasady aktywowania nie są stosowane do zapasów produkowanych w 

sposób powtarzalny, o krótkim cyklu produkcyjnym.  
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4.2.8. Instrumenty finansowe 

Instrumentem finansowym jest, każda umowa, która skutkuje jednocześnie powstaniem składnika aktywów 

finansowych u jednej jednostki gospodarczej i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u 

drugiej jednostki gospodarczej. 

 

Aktywa finansowe klasyfikowane są do jednej z następujących kategorii: 

• aktywa wyceniane według zamortyzowanego kosztu - instrumenty dłużne utrzymywane w celu 

ściągnięcia umownych przepływów, które obejmują wyłącznie spłaty kapitału i odsetek. W tej kategorii 

Spółka klasyfikuje: 

➢ pożyczki i należności handlowe oraz pozostałe należności 

➢ inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności 

➢ środki pieniężne 

➢ ekwiwalenty środków pieniężnych 

 

• aktywa wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody – aktywa finansowe 

przeznaczone do sprzedaży oraz instrumenty dłużne, z których przepływy stanowią wyłącznie płatności 

kapitału i odsetek, a które są utrzymywane w celu ściągnięcia umownych przepływów pieniężnych i w 

celu sprzedaży, na koniec 2021 roku nie występowały w Spółce;  

• aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy – aktywa, które nie spełniają kryteriów 

wyceny według zamortyzowanego kosztu lub wartości godziwej przez całkowite dochody wycenia się w 

wartości godziwej przez wynik finansowy. Do tej kategorii Spółka zalicza aktywa finansowe dostępne do 

sprzedaży oraz instrumenty pochodne. 

W momencie początkowego ujęcia, wszystkie składniki aktywów finansowych wycenia się w wartości godziwej, 

powiększonej, w przypadku aktywów nie klasyfikowanych do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez 

wynik finansowy, o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia tego składnika 

aktywów.  

Zobowiązania finansowe klasyfikowane są do jednej z następujących kategorii:  

• prezentowane w wartości godziwej przez wynik finansowy- obejmują zobowiązania finansowe wyceniane 

przez wynik oraz instrumenty pochodne wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające  

• wyceniane według zamortyzowanego kosztu - zobowiązania finansowe niezaklasyfikowane jako 

„wykazywane w wartości godziwej przez wynik finansowy”, obejmują kredyty i pożyczki, zobowiązania 

handlowe  

Szczegółowe pozycje posiadanych przez Spółkę zobowiązań finansowych przedstawia nota 7.21 

Wszystkie zobowiązania finansowe są ujmowane w momencie początkowego ujęcia w wartości godziwej, 

skorygowanej – w przypadku kredytów i pożyczek – o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio 

przypisane. 

Odpis z tytułu utraty wartości należności handlowych 

W przypadku krótkoterminowych należności handlowych, Spółka stosuje podejście uproszczone (zgodne z 

MSSF 9) i wycenia odpisy z tytułu utraty wartości w wysokości strat kredytowych oczekiwanych w całym 

okresie życia należności od momentu jej początkowego ujęcia.  

Odpis z tytułu utraty wartości tworzony jest na należności bieżące, przeterminowane (wątpliwe), w windykacji 

i sporne w kwocie brutto (z podatkiem VAT). Odpis z tytułu utraty wartości należności przeterminowanych jest 

tworzony po uwzględnieniu skumulowanego odpisu na należności sporne i w windykacji.  
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Odpisów z tytułu utraty wartości dokonuje się na podstawie szacunku prawdopodobieństwa odzyskiwalności 

aktywów, w oparciu o dane historyczne zgodnie z matrycą. Ponadto, Spółka tworzy odpisy specyficzne na 

należności zagrożone nieściągalnością (będące przedmiotem spraw spornych, objętych postępowaniem 

upadłościowym). 

Kredyty bankowe 

Oprocentowane kredyty bankowe ujmowane są według ceny nabycia odpowiadającej wartości godziwej 

uzyskanych środków pieniężnych, pomniejszonych o kwoty bezpośrednio związane z uzyskaniem kredytu. W 

następnych okresach kredyty są wyceniane według zamortyzowanej ceny nabycia, przy zastosowaniu 

efektywnej stopy procentowej. Oprocentowane kredyty bankowe księgowane są łącznie z naliczonymi 

odsetkami. Wymagające zapłaty odsetki od kredytów zwiększają zobowiązania i koszty finansowe. 

Zobowiązania handlowe i pozostałe 

Po początkowym ujęciu wszystkie zobowiązania o terminie wymagalności dłuższym niż 12 miesięcy, z 

wyjątkiem zobowiązań wycenianych według wartości godziwej na podstawie rachunku zysków i strat wycenia 

się, co do zasady, w skorygowanej cenie nabycia, stosując metodę efektywnej stopy procentowej. 

W przypadku zobowiązań o terminie wymagalności nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego wycenia 

się w kwocie wymaganej zapłaty. 

 

4.2.9. Rezerwy 

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąży obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze 

zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność 

wypływu środków oraz można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego zobowiązania. 

W przypadku, gdy wypływ korzyści ekonomicznych w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana 

poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy 

zastosowaniu stopy dyskontowanej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w 

czasie oraz ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. Jeżeli zastosowana została metoda 

polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie rezerwy w związku z upływem czasu jest ujmowane jako koszty 

finansowania zewnętrznego.  

Spółka tworzy także rezerwę na naprawy gwarancyjne. W jednostce zawiera się umowy sprzedaży, w 

których udziela się nabywcy gwarancji. Wysokość rezerwy jest ustalana w oparciu o współczynnik będący 

ilorazem wartości kosztów gwarancyjnych poniesionych w danym okresie w stosunku do sprzedaży za dany 

okres. 

 

4.2.10. Świadczenia pracownicze 

Spółka zobowiązana jest na podstawie obowiązujących przepisów do wypłaty odpraw emerytalnych w 

wysokości zgodnej z przepisami kodeksu pracy. Wysokość odpraw emerytalnych wynika z przepisów kodeksu 

pracy obowiązujących na dzień wypłaty odprawy emerytalnej. 

Spółka na podstawie aktualizacji regulaminu wynagradzania z dnia 16 kwietnia 2019 roku wypłaca nagrodę 

jubileuszową pracownikom, którzy przepracowali 25 lat i więcej w spółce Apator Elkomtech S.A.  

Zobowiązanie Spółki wynikające z odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych obliczane jest poprzez 

oszacowanie wysokości przyszłego wynagrodzenia pracownika w okresie, w którym pracownik osiągnie 

odpowiednio: wiek emerytalny lub jubileusz pracy (25, 30, 35, 40 lub 45 lat pracy) oraz poprzez oszacowanie 

wysokości przyszłej odprawy emerytalnej. Odprawy te są dyskontowane do wartości bieżącej. Stopę 

dyskontową otrzymuje się na podstawie rynkowej stopy zwrotu z obligacji Skarbu Państwa na dzień 
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zakończenia okresu sprawozdawczego. Zobowiązanie z tytułu odpraw emerytalnych ujmowane jest 

proporcjonalnie do przewidywanego okresu świadczenia pracy przez danego pracownika.  

Kalkulacja przeprowadzana jest przez uprawnionego aktuariusza przy zastosowaniu metody prognozowanych 

uprawnień jednostkowych. Rotacja pracowników jest szacowana na podstawie danych historycznych oraz 

przewidywań poziomu zatrudnienia w przyszłości. Skutki odliczeń aktuarialnych ujmowane są w  wyniku 

finansowym poza przeszacowaniem rezerwy z tytułu programu określonych świadczeń, które odnoszone jest 

w inne całkowite dochody. 

Koszty innych długoterminowych świadczeń pracowniczych (nagrody jubileuszowe) – ujmowane są w ciężar 

pozostałych kosztów operacyjnych. 

Spółka tworzy również rezerwę na koszty kumulowanych płatnych nieobecności, które będzie musiała ponieść 

w wyniku niewykorzystanego przez pracowników uprawnienia, a które to uprawnienie istniało na dzień 

bilansowy. Rezerwę na koszty kumulowanych płatnych nieobecności ujmuje się jak zobowiązanie po 

potrąceniu wszelkich kwot już zapłaconych. Rezerwa na koszty kumulowanych płatnych nieobecności stanowi 

rezerwę krótkoterminową i nie podlega dyskontowaniu. 

 

4.2.11. Przychody 

Przychody ze sprzedaży dóbr 

Spółka całość przychodów ze sprzedaży rozpoznaje w punkcie w czasie, w momencie przejęcia kontroli nad 
danym dobrem przez odbiorcę.  

Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych i reprezentują 

one należności za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalności gospodarczej,  

po pomniejszeniu o rabaty, podatek od towarów i usług oraz inne podatki związane ze sprzedażą. Przychody 

są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne 

związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób. Jeżeli istnieje 

prawdopodobieństwo przyznania rabatów, których kwotę można wiarygodnie wycenić, wówczas rabat 

ujmowany jest jako pomniejszenie przychodów ze sprzedaży z chwilą ich ujęcia. 

Średni okres kredytowania odbiorców wynosi 30 dni i nie występuje istotny komponent finansujący. Dla 

niektórych klientów zostały wydłużone terminy płatności na podstawie odrębnych umów i do dnia sporządzenia 

niniejszego sprawozdania zostały albo uregulowane albo spłata odbywa się zgodnie z harmonogramem 

ugody. 

Przychody ze sprzedaży usług 

W przypadku świadczenia usług, przychody rozpoznawane są w momencie finalizacji usługi, po potwierdzeniu 

wykonania zadania poprzez podpisanie odpowiedniego protokołu odbioru prac. 

Przychody ze sprzedaży dóbr i świadczenia usług ujmuje się w wyniku finansowym jednorazowo, w 

określonym momencie czasu, zgodnym z momentem spełnienia zobowiązania. 

 

4.2.12. Transakcje w walutach obcych 

Transakcje w walucie obcej przelicza się według kursu obowiązującego na dzień dokonania transakcji. Nie 

rzadziej, niż na koniec okresu sprawozdawczego, aktywa i pasywa przelicza się według kursu banku 

wiodącego obowiązującego na dzień bilansowy (po kursie zamknięcia). Środki pieniężne na rachunkach 

bankowych w walucie obcej przelicza się po kursie banku, w którym jest rachunek walutowy. Powstałe różnice 

kursowe są kosztem lub przychodem finansowym. (Są to różnice kursowe nie zrealizowane). 

Bankiem wiodącym jest bank finansujący działalność operacyjną Spółki.  
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4.2.13. Podatki 

Podatek dochodowy obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Bieżący i odroczony podatek dochodowy 

ujmowany jest jako zysk lub strata bieżącego okresu, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dotyczy połączenia jednostek 

oraz pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym lub jako inne całkowite dochody.  

Podatek bieżący jest to oczekiwana kwota zobowiązań lub należności z tytułu podatku od dochodu do 

opodatkowania za dany rok, ustalona z zastosowaniem stawek podatkowych obowiązujących prawnie lub 

faktycznie na dzień sprawozdawczy oraz korekty zobowiązania podatkowego dotyczącego lat ubiegłych.  

Podatek odroczony ujmuje się w związku z różnicami przejściowymi pomiędzy wartością sprawozdawczą 

aktywów i zobowiązań i ich wartością ustalaną dla celów podatkowych. Odroczony podatek dochodowy nie 

jest ujmowany w przypadku następujących różnic przejściowych: początkowe ujęcie aktywów lub zobowiązań 

pochodzących z transakcji, która nie jest połączeniem jednostek gospodarczych i nie wpływa ani na zysk lub 

stratę bieżącego okresu ani na dochód do opodatkowania, różnice związane z inwestycjami w jednostkach 

zależnych i współkontrolowanych w zakresie, w którym nie jest prawdopodobne, że zostaną one zbyte  

w dającej się przewidzieć przyszłości. Ponadto, nie ujmuje się podatku odroczonego od różnic przejściowych 

powstałych w związku z początkowym ujęciem wartości firmy. Podatek odroczony jest wyceniany  

z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą stosowane wtedy, gdy przejściowe 

różnice odwrócą się, przy tym za podstawę przyjmowane są przepisy podatkowe obowiązujące prawnie lub 

faktycznie do dnia sprawozdawczego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy  

z tytułu odroczonego podatku dochodowego są kompensowane, jeżeli Spółka posiada możliwy  

do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzania kompensaty bieżących zobowiązań i aktywów 

podatkowych i pod warunkiem, że aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczą 

podatku dochodowego nałożonego przez tą samą władzę podatkową na tego samego podatnika lub  

na różnych podatników, którzy zamierzają rozliczyć zobowiązania i należności z tytułu podatku dochodowego 

w kwocie netto lub jednocześnie zrealizować należności i rozliczyć zobowiązanie. 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego związane z nierozliczoną stratą podatkową, niewykorzystaną ulgą 

podatkową i ujemnymi różnicami przejściowymi, są ujmowane do wysokości, do której jest prawdopodobne, 

iż osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na ich wykorzystanie. Aktywa z tytułu podatku 

odroczonego podlegają ponownej ocenie na każdy dzień sprawozdawczy i obniża się je w zakresie, w jakim 

nie jest prawdopodobne zrealizowanie związanych z nimi korzyści w podatku dochodowym. 

 

4.2.14. Kapitały własne 

Do kapitałów własnych Spółka zalicza: kapitał podstawowy, pozostałe kapitały, kapitał z przeszacowania 

programu określonych świadczeń, niepodzielony wynik finansowy (wynik z lat ubiegłych oraz wynik bieżącego 

okresu). 

 

5. Podstawowe osądy i podstawy szacowania niepewności 

 
Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga od Zarządu Spółki dokonania szacunków, 

osądów i założeń, które mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, 

przychodów i kosztów. Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym 

oraz różnych czynnikach, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach. Wyniki tych szacunków 

dają podstawę do profesjonalnego osądu, co do wartości księgowej aktywów i pasywów. W istotnych 

kwestiach Zarząd Spółki dokonując szacunków opiera się na opiniach niezależnych ekspertów. Faktyczna 

wartość może różnić się od wartości szacowanej. 
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Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest 

ujmowana w okresie, w którym zmiana została dokonana. 

Szacunki i założenia, które mają istotny wpływ na wartości ujawnione w jednostkowym sprawozdaniu 

finansowym Spółki zostały ujęte w następujących notach: 

▪ Utrata wartości: zapasów (nota 7.4), należności handlowych oraz pozostałych należności (nota 7.5 
▪ Rezerwy na zobowiązania (nota 7.10), 
▪ Odroczony podatek dochodowy (nota 7.12). 
 

6. Informacja dotycząca sezonowości działalności 

W Apator Elkomtech S.A. występuje sezonowość sprzedaży. Największa ilość zrealizowanych zamówień 

przypada na ostatnie dwa miesiące roku - listopad i grudzień. Jest to okres dokańczania wszystkich projektów, 

jakie prowadzone były w ciągu roku oraz wzmożonymi zamówieniami od odbiorców, którzy wykorzystując 

środki finansowe otrzymane do dyspozycji na dany rok realizują ich wykorzystanie w ostatnim kwartale. 

 

7. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego 

7.1. Wartości niematerialne 

Dane dotyczące wartości niematerialnych zaprezentowano w poniższej tabeli.
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WYSZCZEGÓLNIENIE 
RELACJE Z 
KLIENTAMI 

PATENTY I LICENCJE, 
OPROGRAMOWANIE 

KOMPUTEROWE 

KOSZTY PRAC 
ROZWOJOWYCH 

POZOSTAŁE 
WARTOŚCI 

NIEMATERIALNE 

ZALICZKI NA 
WARTOŚCI 

NIEMATERIALNE 
RAZEM 

Wartość netto na dzień 01.01.2020 -    152 506,71  10 329 186,37  -    9 601,92  10 491 295,00  

  
Zmiana z tytułu przejęcia / wyłączenia jednostki- 
wartość brutto 

3 009 057,76  -    -    372 058,95  -    3 381 116,71  

  Zwiększenie z tytułu nabycia -    24 781,51  -    -    -    24 781,51  

  Zwiększenie z tytułu własnej produkcji -    -    3 856 418,27  -    -    3 856 418,27  

  Zmniejszenie z tytułu likwidacji -    (15 293,44) -    -    -    (15 293,44) 

  Rozliczenie zaliczki na wartości niematerialne - - - - (5 162,51) (5 162,51) 

  Amortyzacja -    (112 889,91) (2 642 266,28) -    -    (2 755 156,19) 

  
Zmniejszenie dotychczasowego umorzenia z tytułu 
likwidacji 

-    15 293,44  -    -    -    15 293,44  

Wartość netto na dzień 31.12.2020 3 009 057,76  64 398,31  11 543 338,36  372 058,95  4 439,41  14 993 292,79  

Wartość netto na dzień 01.01.2021 3 009 057,76  64 398,31  11 543 338,36  372 058,95  4 439,41  14 993 292,79  

  Zwiększenie z tytułu nabycia -    13 438,68  -    -     13 438,68 

  Zwiększenie z tytułu własnej produkcji -    -    1 966 161,80  -    -    1 966 161,80  

 Zwiększenie z tytułu zaliczki na wartości niematerialne     13 438,68 13 438,68 

  Zmniejszenie z tytułu likwidacji -    (95 933,20) -    -    -    (95 933,20) 

  Zmniejszenie z tytułu zaniechania inwestycji -    -    -    -    (4 439,41) (4 439,41) 

  Rozliczenie zaliczki na wartości niematerialne - - - - (13 438,68) (13 438,68) 

  Amortyzacja (300 905,76) (52 246,21) (2 458 797,17) (74 411,76) -    (2 886 360,90) 

  
Zmniejszenie dotychczasowego umorzenia z tytułu 
likwidacji 

-    95 933,20  -    -    -    95 933,20  

Wartość netto na dzień 31.12.2021 2 708 152,00  25 590,78  11 050 702,99  297 647,19  -    14 082 092,96  

Stan na dzień 31.12.2020                

  Wartość brutto 3 009 057,76  1 420 786,68  20 165 349,63  372 058,95  4 439,41  24 971 692,43  

  
Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów 
aktualizujących 

-    (1 356 388,37) (8 622 011,27) -    -    (9 978 399,64) 

Wartość netto 3 009 057,76  64 398,31  11 543 338,36  372 058,95  4 439,41  14 993 292,79  

Stan na dzień 31.12.2021          

  Wartość brutto 3 009 057,76  1 338 292,16  22 131 511,43  372 058,95  -    26 850 920,30  

  
Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów 
aktualizujących 

(300 905,76) (1 312 701,38) (11 080 808,44) (74 411,76) -    (12768 827,34) 

Wartość netto 2 708 152,00  25 590,78  11 050 702,99  297 647,19  -    14 082 092,96  
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Wartość netto wartości niematerialnych: 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
na dzień 

31.12.2021 31.12.2020 

  Relacje z klientami 2 708 152,00  3 009 057,76  

  Patenty, licencje, oprogramowanie komputerowe 25 590,78  64 398,31  

  Koszty prac rozwojowych 11 050 702,99  11 543 338,36  

  Pozostałe wartości niematerialne 297 647,19  372 058,95  

  Zaliczki na wartości niematerialne -    4 439,41  

Razem 14 082 092,96  14 993 292,79  

 

Informacje dodatkowe zaprezentowano w tabeli poniżej. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
na dzień 

31.12.2021 31.12.2020 

  
Wartość brutto wszystkich w pełni zamortyzowanych wartości 
niematerialnych będących nadal w używaniu 

5 024 208,18  3 190 317,68  

 

W trakcie okresu sprawozdawczego zrealizowano zadania inwestycyjne (zwiększenia wartości 

niematerialnych) na kwotę 1 879 227,87 zaś nakłady na badania i rozwój wyniosły 1 966 161,80 zł. 

 

7.2. Rzeczowe aktywa trwałe 

W 2021 roku nie poniesiono znaczących nakładów na rzeczowe aktywa trwałe, głównie były to nakłady na 

sprzęt komputerowy oraz pozostałe rzeczowe aktywa trwałe.  

Dane dotyczące rzeczowych aktywów trwałych zaprezentowano w poniższych tabelach. 
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Rzeczowe aktywa trwałe użytkowane na zasadzie własności za rok 2020 i 2021: 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Grunty (0) 
Budynki i 
lokale (1) 

Obiekty 
inżynierii 

(2) 

Kotły i 
maszyny 

energetycz
ne (3) 

Maszyny i 
urządzenia 
ogólnego 

zastosowania 
(4) 

Maszyny i 
urządzenia 

specjalistycz
ne (5) 

Urządzenia 
techniczne 

(6) 

Środki 
transportu (7) 

Narzędzia i 
przyrządy (8) 

Rzeczowe 
aktywa 

trwałe w 
budowie 

Razem 

Wartość netto na dzień 
01.01.2020 

5 149 853,00  9 006 803,88  450 673,45  -    235 863,92  174 487,50  181 851,17  15 396,46  46 057,84  (0,00) 15 260 987,22  

  
Zmiana z tytułu przejęcia / 
wyłączenia jednostki- wartość 
brutto 

-    -    -    -    10 867,58  124 913,79  -    1 094,14  4 891,00  -    141 766,51  

  Zwiększenie z tytułu nabycia -    -    -    -    33 127,66  -    -    -    -    -    33 127,66  

  

Zwiększenie wynikające z 
przekwalifikowania- z prawa do 
użytkowania aktywów w leasingu 
na rzeczowe aktywa trwałe 

-    -    -    -    -    -    -    53 658,54  -    -    53 658,54  

  

Zwiększenie z tytułu nakładów 
na rzeczowe aktywa  trwałe w 
budowie oraz zaliczek na 
rzeczowe aktywa trwałe  

- - - - - - - - - 33 127,66  33 127,66  

  Zmniejszenie z tytułu zbycia -    -    -    -    (7 000,13) -    -    (108 889,84) -    -    (115 689,97) 

  Zmniejszenie z tytułu likwidacji -    -    -    -    (17 823,79) -    (12 765,00) -    -    -    (30 588,79) 

  
Zmniejszenie z tytułu 
zaniechania inwestycji 

- - - - - - - - - -    -    

  

Rozliczenie nakładów na 
rzeczowe aktywa trwałe w 
budowie (przyjęcie na stan) oraz 
zaliczek na rzeczowe aktywa 
trwałe  

- - - - - - - - - (33 127,66) (33 127,66) 

  Amortyzacja -    (271 671,72) (40 410,00) -    (106 014,34) (29 610,00) (53 281,06) (14 444,71) (15 015,00) -    (530 446,83) 

  

Zwiększenie dotychczasowego 
umorzenia z tytułu 
przekwalifikowania- z prawa do 
użytkowania aktywów w leasingu 
na rzeczowe aktywa trwałe 

-    -    -    -    -    -    -    (53 653,32) -    -    (53 653,32) 

  
Zmniejszenie dotychczasowego 
umorzenia z tytułu zbycia 

-    -    -    -    7 000,13  -    -    108 689,84  -    -    115 689,97  

  
Zmniejszenie dotychczasowego 
umorzenia z tytułu likwidacji 

-    -    -    -    17 823,79  -    12 765,00  -    -    -    30 588,79  

Wartość netto na dzień 
31.12.2020 

5 149 853,00  8 735 132,16  410 263,45  -    173 844,82  269 791,29  128 570,11  2 051,11  35 933,84  (0,00)     14 905 439,78  
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Wartość netto na dzień 
01.01.2021 

5 149 853,00  8 735 132,16  410 263,45  -    173 844,82  269 791,29  128 570,11  2 051,11  35 933,84  (0,00)     14   905 439,78  

  Zwiększenie z tytułu nabycia -    -    -    -    189 366,03  -    7 849,15  -    1 625,20  -    198 840,38  

  
Zwiększenie stanu z tytułu 
modernizacji 

-    -    -    -    829,27  -    -    -    -    -    829,27  

  

Zwiększenie wynikające z 
przekwalifikowania - z prawa do 
użytkowania aktywów w leasingu 
na rzeczowe aktywa trwałe 

-    -    -    -    60 843,00  -    -    390 644,93  -    -    451 487,93  

  

Zwiększenie z tytułu nakładów 
na rzeczowe aktywa  trwałe w 
budowie oraz zaliczek na 
rzeczowe aktywa trwałe  

- - - - - - - - - 257 180,42  199 423,02  

  Zmniejszenie z tytułu zbycia (246 000,00) -    (67 096,00) -    -    -    -    -    -    -    (313 096,00) 

  Zmniejszenie z tytułu likwidacji -    -    -    -    (122 948,31) -    (9 936,07) -    (35 334,13) -    (168 218,51) 

  

Rozliczenie nakładów na 
rzeczowe aktywa trwałe w 
budowie oraz zaliczek na 
rzeczowe aktywa trwałe  

- - - - - - - - - 
 
(199 423,02)  

(141 665,62) 

  Amortyzacja -    (271 671,72) (39 655,17) -    (83 394,44) (47 097,96) (49 518,43) (8 989,11) (11 881,94) -    (512 208,77) 

  

Zwiększenie dotychczasowego 
umorzenia z tytułu 
przekwalifikowania - z prawa do 
użytkowania aktywów w leasingu 
na rzeczowe aktywa trwałe 

-    -    -    -    (55 766,70) -    -    (382 803,62) -    -    (438 570,32) 

  
Zmniejszenie dotychczasowego 
umorzenia z tytułu zbycia 

-    -    38 396,41  -    -    -    9 936,07  -    -    -    48 332,48  

  
Zmniejszenie dotychczasowego 
umorzenia z tytułu likwidacji 

-    -    -    -    122 948,31  -    -    -    35 334,13  -    158 282,44  

Wartość netto na dzień 
31.12.2021 

4 903 853,00  8 463 460,44  341 908,69  -    285 721,98  222 693,33  86 900,83  903,31  25 677,10  57 757,40        14 388 876,08  

Stan na dzień 31.12.2020                       

  Wartość brutto 5 157 356,26  10 866 872,24  897 995,96  13 784,23  5 275 203,04  340 509,74   1 190 356,79  2 109 798,92  769 331,11  -          26 621 208,29  

  
Suma dotychczasowego 
umorzenia i odpisów 
aktualizujących 

(7 503,26) (2 131 740,08) (487 732,51) (13 784,23) (5 101 358,22) (70 718,45) (1 061 786,68) (2 107 747,81) (733397,27) -         (11 715 768,51) 

Wartość netto 5 149 853,00  8 735 132,16  410 263,45  -    173 844,82  269 791,29  128 570,11  2 051,11  35 933,84  -    14 905 439,78  

Stan na dzień 31.12.2021                       

  Wartość brutto 4 911 356,26  10 866 872,24  830 899,96  13 784,23  5 403 293,03  340 509,74  1 188 269,87  2 500 443,85  735 622,18  57 757,40  26 848 808,76  
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Suma dotychczasowego 
umorzenia i odpisów 
aktualizujących 

(7 503,26) (2 403 411,80) (488 991,27) (13 784,23) (5 117 571,05) (117 816,41) (1101 369,04) (2 499 540,54) (709945,08) -    (12 459 932,68) 

Wartość netto 4 903 853,00  8 463 460,44  341 908,69  -    285 721,98  222 693,33  86 900,83  903,31  25 677,10  57 757,40  14 388 876,08  
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Na koniec okresu sprawozdawczego, aktywa trwałe o wartości bilansowej 37 936,71 zł (w 2020 r.: 57 086,40 

zł) stanowiły zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez ING Bank Śląski S.A.  

 

7.3. Prawo do użytkowania aktywów, zobowiązania leasingowe 

 

W skład aktywowanych przedmiotów leasingu Spółka zalicza: 

▪ najem powierzchni biurowych oraz budynku produkcyjnego, 

▪ środki transportu. 

Spółka  przyjmując środki trwałe na podstawie umów leasingu stosowała  następujące założenia: 

▪ - w przypadku umów terminowych – założono maksymalny okres mogący generować zobowiązanie, 

▪ - w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony – dokonano ich indywidualnej analizy 

biznesowej determinującej założony okres użytkowania, 

▪ - stopę dyskonta na poziomie  1%. 

Dla pozostałych zobowiązań leasingowych stopa dyskonta wynika wprost z warunków zawartych w umowie. 

Spółka użytkuje samochody osobowe w ramach umów leasingu. Umowy leasingowe zawarte są na okres 35 

- 36 miesięcy. Wartość odkupu rzeczowych aktywów trwałych po okresie leasingowym w przypadku 

powstania środka trwałego wynosi dla samochodów 1% wartości początkowej. Opłaty wstępne standardowo 

na dzień zawarcia umowy wynosiły od 20% do 30%. Te rzeczowe aktywa trwałe stanowią jednocześnie 

zabezpieczenie zobowiązań z tytułu leasingu. Na dzień 31 grudnia 2021 r. wartość bilansowa 

leasingowanych rzeczowych aktywów trwałych wyniosła 241 031,38 zł (2020 r.: 436 313,85 zł). 

Dane dotyczące prawa do użytkowania aktywów w leasingu zaprezentowano w poniższych tabelach.  

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
na dzień 

31.12.2021 31.12.2020 

Rzeczowe aktywa trwałe - leasing     

  Budynki i lokale (1) 2 144 951,50  1 597 019,99  

  Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania (4) -    10 146,00  

  Środki transportu (7) 241 031,38  436 313,85  

  Rzeczowe aktywa trwałe w budowie -    5 424,78  

Razem 2 385 982,88  2 048 904,62  

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Budynki i 
lokale  

Maszyny i 
urządzenia  

Środki 
transportu  

Rzeczowe 
aktywa trwałe 

w budowie 
Razem 

Wartość netto na dzień 01.01.2020 1 262 587,65  30 424,80  491 091,17  696 475,92  2 480 579,54  

  Zwiększenie z tytułu przyjęcia w leasing -    -    233 244,38  -    233 244,38  

  
Zwiększenie wynikające z przekwalifikowania- 
pozostałe 

1 337 537,61  -    -    -    1 337 537,61  

  
Zwiększenie z tytułu nakładów na rzeczowe 
aktywa  trwałe w budowie oraz zaliczek na 
rzeczowe aktywa trwałe  

- - - 879 730,85  879 730,85  

  Zmniejszenie z tytułu likwidacji (440 474,71) -    -    -    (440 474,71) 
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Zmniejszenie wynikające z przekwalifikowania- 
z prawa do użytkowania aktywów w leasingu 
na rzeczowe aktywa trwałe 

-    -    (53 658,54) -    (53 658,54) 

  
Zmniejszenie wynikające z przekwalifikowania- 
pozostałe 

(218 872,35) -    -    -    (218 872,35) 

  
Rozliczenie nakładów na rzeczowe aktywa 
trwałe w budowie (przyjęcie na stan) oraz 
zaliczek na rzeczowe aktywa trwałe  

- - - (1 570 781,99) (1 570 781,99) 

  Amortyzacja (534 729,00) (20 278,80) (288 016,48) -    (843 024,28) 

  
Umorzenie na dzień przejęcia / wyłączenia 
jednostki 

-    -    -    -    -    

  
Zmniejszenie dotychczasowego umorzenia z 
tytułu likwidacji 

190 970,79  -    -    -    190 970,79  

  

Zmniejszenie dotychczasowego umorzenia 
wynikające z przekwalifikowania- z prawa do 
użytkowania aktywów w leasingu na rzeczowe 
aktywa trwałe 

-    -    53 653,32  -    53 653,32  

Wartość netto na dzień 31.12.2020 1 597 019,99  10 146,00  436 313,85  5 424,78  2 048 904,62  

Wartość netto na dzień 01.01.2021 1 597 019,99  10 146,00  436 313,85  5 424,78  2 048 904,62  

  Zwiększenie z tytułu przyjęcia w leasing 526 308,15  -    102 471,21  -    628 779,36  

  
Zwiększenie z tytułu nakładów na rzeczowe 
aktywa  trwałe w budowie oraz zaliczek na 
rzeczowe aktywa trwałe  

- - - 2 267 134,99  2 267 134,99  

  Zmniejszenie z tytułu likwidacji - -    -    -    (769 091,19) 

  
Zmniejszenie wynikające z przekwalifikowania- 
z prawa do użytkowania aktywów w leasingu 
na rzeczowe aktywa trwałe 

-    (60 843,00) (390 644,93) -    (451 487,93) 

  
Rozliczenie nakładów na rzeczowe aktywa 
trwałe w budowie (przyjęcie na stan) oraz 
zaliczek na rzeczowe aktywa trwałe  

- - - (2 272 559,77) (2 272 559,77) 

  Amortyzacja (655 523,28) (5 069,70) (289 912,37) -    (950 505,35) 

  
Zmniejszenie dotychczasowego umorzenia z 
tytułu rozliczenia okresu użytkowania 

  677 146,64  -    -    -    1 446 237,83  

  

Zmniejszenie dotychczasowego umorzenia 
wynikające z przekwalifikowania- z prawa do 
użytkowania aktywów w leasingu na rzeczowe 
aktywa trwałe 

-    55 766,70  382 803,62  -    438 570,32  

Wartość netto na dzień 31.12.2021 2 144 951,50  (0,00) 241 031,38  0,00  2 385 982,88  

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

na dzień  31.12.2021 na dzień  31.12.2020 

Opłaty 
Wartość 
bieżąca 

opłat 
Opłaty 

Wartość 
bieżąca 

opłat 

  Płatne w okresie  do 1 roku 904 717,64  884 563,55  748 103,05  714 031,74  

  Płatne w okresie  od 1 roku do 5 lat 1 439 265,60  1 425 340,04  1 157 352,10  1 132 065,64  

  Płatne powyżej 5 lat -    -    -    -    

Przyszłe minimalne opłaty z tytułu umów leasingu 
finansowego ogółem 

2 343 983,24  2 309 903,59  1 905 455,15  1 846 097,38  

  Dyskonto (-) (34 079,65) - (59 357,77) - 

Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych 2 309 903,59  2 309 903,59  1 846 097,38  1 846 097,38  

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
na dzień 

31.12.2021 31.12.2020 

Zobowiązania długoterminowe z tytułu prawa do użytkowania aktywów 1 425 340,04 1 132 065,64 

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu prawa do użytkowania aktywów 884 563,55 714 031,74 

RAZEM 2 309 903,59 1 846 097,38 
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7.4. Zapasy 

Informacja o wartości sprawozdawczej zapasów została zaprezentowana w poniższej tabeli. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
na dzień 

31.12.2021 31.12.2020 

  Materiały 7 953 751,21  5 219 989,75  

  Produkcja w toku 10 149 046,04  6 730 311,38  

  Wyroby gotowe 1 153 416,04  953 760,34  

  Towary 1 321 199,04  864 529,21  

Wartość zapasów ogółem 20 577 412,33  13 768 590,68  

 

Odpisy aktualizujące zapasy zamieszczono poniżej. 

 

Odpis z tytułu utraty wartości zapasów ogółem      

Wartość odpisów na początek okresu 4 058 066,15  3 602 089,66  

  Zwiększenie- utworzenie odpisu w ciężar bieżącego wyniku 361 475,63  600 689,79  

  Zmniejszenie - odpisanie niewykorzystanych kwot (205 919,71) (144 713,30) 

Wartość odpisów na koniec okresu 4 213 622,07  4 058 066,15  

 

Utworzenie odpisu i jego odwrócenie zaliczone zostały do podstawowej działalności operacyjnej.  

 

7.5. Należności handlowe oraz pozostałe należności 

Informacja o wartości sprawozdawczej należności została zaprezentowana w poniższej tabeli. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
na dzień 

31.12.2021 31.12.2020 

Należności długoterminowe -    -    

Należności krótkoteminowe, w tym: 19 824 119,30  16 312 051,08  

Należności handlowe 19 296 306,24  14 536 933,46  

  Należności handlowe brutto 21 069 796,31  16 260 204,84  

  Odpis z tytułu utraty wartości należności handlowych (-) (1 773 490,07) (1 723 271,38) 

Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych -    -    

Należności z tytułu innych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych -    505 873,50  

  Należności z tytułu innych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych -    505 873,50  

Pozostałe należności krótkoterminowe 527 813,06  1 269 244,12  

  Należności z tytułu umów długoterminowych (kontraktów) -    300 019,09  

  Złożone depozyty, wadia, kaucje 497 901,28  909 986,32  

  Przedpłaty- zaliczki na zakup usług -    14 901,94  

  Inne należności 42 409,03  54 068,58  

  Odpis z tytułu utraty wartości pozostałych należności krótkoterminowych (-) (12 497,25) (9 731,81) 

Należności ogółem, w tym: 19 824 119,30  16 312 051,08  

   - od jednostek powiązanych -    281 785,40  

   - od pozostałych jednostek 19 824 119,30  16 030 265,68  

 



 

Nazwa jednostki: Apator Elkomtech S.A. Strona 28 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2021 – 31.12.2021 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

 

 
Roczne sprawozdanie finansowe 

 

Poniżej przedstawiono dane dotyczące odpisów z tytułu utraty wartości należności. 

 

Odpis z tytułu utraty wartości należności - ogółem    

Wartość odpisów na początek okresu 1 733 003,18  1 022 513,93  

  Zwiększenie- utworzenie odpisu w ciężar bieżącego wyniku 359 858,70  710 489,26  

  Zmniejszenie- odpisanie w przychody niewykorzystanych kwot (38 260,94) -    

  Wykorzystanie odpisu- spisanie (268 613,62) -    

Wartość odpisów na koniec okresu 1 785 987,32  1 733 003,19  

 

W 2021 r., jak również w roku 2020 należności Spółki nie stanowiły zabezpieczenia zobowiązań. 

Odpis skalkulowany w oparciu o koncepcję oczekiwanych strat kredytowych zgodnie z IFRS9 był nieistotny. 

 

7.6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych. 

Specyfikację środków pieniężnych i ich ekwiwalentów prezentuje poniższa tabela. Ze względu na relatywnie 

niskie saldo środków pieniężnych zatrzymanych na rachunkach VAT (split payment) w stosunku do obrotów 

na rachunkach środków pieniężnych oraz fakt, iż środki te cechują się dużym stopniem płynności, spółka nie 

wykazuje salda tych rachunków w osobnej pozycji bilansowej.  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
na dzień 

31.12.2021 31.12.2020 

  Środki pieniężne na rachunkach bankowych 137 529,98  926 647,02  

  Środki pieniężne na rachunkach VAT (split payment) 38 661,79  295 312,35  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ogółem 176 191,77  1 221 959,37  

 

7.7. Rozliczenia międzyokresowe 

Informacja dotycząca rozliczeń międzyokresowych została zaprezentowana w poniższej tabeli. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
na dzień 

31.12.2021 31.12.2020 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe -    -    

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 147 415,53  109 767,38  

  Prenumerata 1 308,75  2 598,66  

  Polisy samochodowe 51 692,30  -    

  Szkolenia 11 280,66  1 144,00  

  Ubezpieczenia 39 909,96  90 507,43  

  Aktualizacja oprogramowania 18 275,44  8 524,00  

  Pozostałe 24 948,42  6 993,29  

 

7.8. Kapitał podstawowy 

Informacja o kapitale podstawowym została zaprezentowana w poniższej tabeli. 
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WYSZCZEGÓLNIENIE 
na dzień 

31.12.2021 31.12.2020 

  Liczba akcji  34 005  34 005  

  Wartość nominalna akcji  50,00  50,00  

Kapitał podstawowy 1 700 250,00  1 700 250,00  

 

Wartość nominalna 1 akcji wynosi 50 zł.  Całość akcji jest objęta przez Apator SA. Kapitał akcyjny w całości 

jest opłacony i zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi. 

W roku 2021 wypłacono dywidendę w wysokości 88,23 zł na jedną akcję, łącznie 3 000 261,15 zł. 

Zysk za rok 2021 w całości zostanie przeznaczony na kapitał rezerwowy. 

 

7.9. Kredyty i pożyczki 

Informacje o kredytach i pożyczkach zaprezentowano poniżej. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
na dzień 

31.12.2021 31.12.2020 

Kredyty i pożyczki długoterminowe -    -    

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 4 562 795,67  -    

Kredyty i pożyczki ogółem, w tym 4 562 795,67  -    

   - od pozostałych jednostek 4 562 795,67  -    

 

Wszystkie kredyty zostały udzielone w polskich złotych, poniżej zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów: 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

ZOBOWIĄZANIE 
KOSZTY - 
ODSETKI 

KOSZTY - 
PROWIZJE I 

INNE OPŁATY 
ZOBOWIĄZANIE 

KOSZTY - 
ODSETKI 

KOSZTY - 
PROWIZJE I 

INNE OPŁATY 

na dzień 
od 01.01.2021 do 31.12.2021 

na dzień 
od 01.01.2020 do 31.12.2020 

31.12.2021 31.12.2020 

Kredyty 4 562 795,67  17 595,21  -    -    2 835,94  -    

  
ING - kredyt w 
rachunku bieżącym 

4 562 795,67  17 595,21  -    -    2 835,94  -    

Pożyczki -    -    -    -    -    -    

Razem 4 562 795,67  17 595,21  -    -    2 835,94  -    

 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Apator Elkomtech S.A. posiadał zadłużenie z tytułu kredytów w łącznej 

wysokości 4 562 795,67 zł. W okresie sprawozdawczym Apator Elkomtech S.A. wywiązywał się z zobowiązań 

wynikających z zawartych umów kredytowych.  

Na dzień bilansowy Spółka posiada podpisaną umowę wieloproduktową z ING Bank Śląski S.A. zawartą w 

dniu 22 czerwca 2016 r. W ramach umowy kredytu bank udostępnia Spółce kredyt odnawialny w rachunku 

bieżącym do kwoty 5 000 000 zł. z ostatecznym terminem spłaty do 21 września 2022r. Koszt kredytu to 

WIBOR 1M + marża 0,7%p.p.w stosunku rocznym. Zabezpieczenie umowy stanowią 4 maszyny i 10 

urządzeń technicznych o wartości netto 57 086,40 zł, zastaw rejestrowy na zapasach, cesja z polisy oraz 

weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 
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7.10. Rezerwy na zobowiązania 

Informacje o rezerwach na zobowiązania zaprezentowano w tabeli. 

 

REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW POZOSTAŁE REZERWY 

RAZEM 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

ODPRAWY 
EMERYTALNE, 

NAGRODY 
JUBILEUSZOWE 

(aktuariusz) 

PREMIE URLOPY GWARANCJE INNE 

Wartość rezerw na dzień 
01.01.2020 (+) 

1 423 421,34  (0,00) 708 995,44  285 450,00  1 788 218,64  4 206 085,42  

  
Zwiększenie - utworzenie rezerwy 
w ciężar bieżącego wyniku (+) 

87 631,08  658 216,00  -    64 550,00  311 100,00  1 121 497,08  

  
Zmniejszenie - odpisanie w 
przychody niewykorzystanych kwot 
(-) 

-    -    (149 346,76) -    (1 788 218,64) 
(1 937 

565,40) 

  
Wykorzystanie rezerwy - 
rozliczenie z kosztami (-) 

-    -    (34 702,69) -    -    (34 702,69) 

  
Przeszacowanie rezerwy ujęte w 
pozostałych całkowitych 
dochodach 

52 935,71  -    -    -    -    52 935,71  

Wartość rezerw na dzień 
31.12.2020, w tym: 

1 563 988,13  658 216,00  524 945,99  350 000,00  311 100,00  3 408 250,12  

   - rezerwy długoterminowe 1 411 466,63  -    -    350 000,00  -    1 761 466,63  

   - rezerwy krótkoterminowe 152 521,50  658 216,00  524 945,99  -    311 100,00  1 646 783,49  

Wartość rezerw na dzień 
01.01.2021 

1 563 988,13  658 216,00  524 945,99  350 000,00  311 100,00  3 408 250,12  

  
Zwiększenie - utworzenie rezerwy 
w ciężar bieżącego wyniku (+) 

6 728,57  690 599,78  53 690,03  -    1 142 321,27  1 893 339,65  

  
Zmniejszenie - odpisanie w 
przychody niewykorzystanych kwot 
(-) 

-    -    -    (87 000,00) (311 100,00) (398 100,00) 

  
Wykorzystanie rezerwy - 
rozliczenie z kosztami (-) 

-    (658 216,00) (81 412,00) -    -    (739 628,00) 

  
Przeszacowanie rezerwy ujęte w 
pozostałych całkowitych 
dochodach 

(77 907,41) -    -    -    -    (77 907,41) 

Wartość rezerw na dzień 
31.12.2021, w tym: 

1 492 809,29  690 599,78  497 224,02  263 000,00  1 142 321,27  4 085 954,36  

   - rezerwy długoterminowe 1 419 337,91  -    -    263 000,00  -    1 682 337,91  

   - rezerwy krótkoterminowe 73 471,38  690 599,78  497 224,02  -    1 142 321,27  2 403 616,45  

 

Wartość pozostałych rezerw w części  inne na koniec 2021 roku stanowią rezerwy na koszty niezamkniętych 

projektów w kwocie 1 006 000 zł oraz rezerwy na inne koszty operacyjne w kwocie 136 321,27 zł. 

Świadczenia pracownicze – założenia aktuarialne 

Na potrzeby oszacowania wysokości rezerw pracowniczych Spółka skorzystała, podobnie jak w poprzednich 
latach, z usług aktuariusza.  

Główne założenia aktuarialne przyjęte na dzień sprawozdawczy (wyrażone jako wartości średnioważone): 

▪ Stopa dyskontowa na 31 grudnia 2021 roku 2 % 

▪ Stopa wzrostu płac     2,8% 

▪ Liczba zatrudnionych    181 

▪ Parametr mobilności    5 % 



 

Nazwa jednostki: Apator Elkomtech S.A. Strona 31 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2021 – 31.12.2021 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

 

 
Roczne sprawozdanie finansowe 

 

Założenia dotyczące przyszłej śmiertelności oraz inwalidztwa są oparte na publikowanych statystykach oraz 

tabelach śmiertelności. 

 

7.11. Zobowiązania 

Informacje o zobowiązaniach zostały zaprezentowane w poniższej tabeli. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
na dzień 

31.12.2021 31.12.2020 

Zobowiązania długoterminowe, w tym: 1 425 340,04  1 132 065,64  

Zobowiązania długoterminowe z tytułu prawa do użytkowania aktywów w 
leasingu  

1 425 340,04  1 132 065,64  

Zobowiązania krótkoteminowe, w tym: 11 190 658,96  9 956 340,05  

Zobowiązania handlowe 5 077 166,95  3 224 455,83  

  Zobowiązania bieżące 4 818 605,63  3 088 040,57  

  Zobowiązania przeterminowane do 1 miesiąca 161 861,73  136 188,46  

  Zobowiązania przeterminowane od 1 miesiąca do 2 miesięcy 42 170,92  226,80  

  Zobowiązania przeterminowane od 2 miesiący do 3 miesięcy 2 234,92  -    

  Zobowiązania przeterminowane od 3 miesięcy do 6 miesięcy 633,75  -    

  Zobowiązania przeterminowane od 6 miesięcy do 1 roku 51 660,00  -    

  Zobowiązania przeterminowane powyżej 1 roku -    -    

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 1 055 737,00  739 327,00  

Zobowiązania z tytułu innych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych 2 611 241,66  2 138 211,35  

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 561 949,80  3 140 314,13  

  Przedpłaty- zaliczki otrzymane na dostawy 24 473,08  135 089,04  

  Rozliczenia międzyokresowe przychodów 1 481 208,31  1 128 148,35  

  Inne zobowiązania 56 268,41  77 526,74  

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu prawa do użytkowania aktywów w 
leasingu  

884 563,55  714 031,74  

Zobowiązania ogółem, w tym: 12 615 999,00  11 088 405,69  

   - wobec jednostek powiązanych 460 125,86  -    

   - wobec pozostałych jednostek 12 155 873,14  11 088 405,69  

 

7.12. Podatek dochodowy 

Specyfikę podatku dochodowego i podatku odroczonego za okres sprawozdawczy prezentują tabele. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

w okresie 

od 01.01.2021 od 01.01.2020 

do 31.12.2021 do 31.12.2020 

Sprawozdanie z zysków lub strat     

Bieżący podatek dochodowy 1 443 489,00  987 004,00  

  
Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego (działalność 
kontynuowana) 

1 443 489,00  987 004,00  

Odroczony podatek dochodowy (214 335,00) 196 730,00  

  Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych (214 335,00) 196 730,00  

Obciążenie (korzyść) podatkowa wykazane w sprawozdaniu z całkowitych 
dochodów 

1 229 154,00  1 183 734,00  

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym      

Bieżący podatek dochodowy -    -    
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  Bieżący podatek dochodowy z tytułu różnic kursowych od pożyczki -    -    

Odroczony podatek dochodowy 14 803,00  (10 057,00) 

  Odroczony podatek dochodowy od przeszacowania rezerwy aktuarialnej 14 803,00  (10 057,00) 

  Pozostałe -    -    

Obciążenie (korzyść) podatkowa wykazane w kapitale własnym 14 803,00  (10 057,00) 

 

Prezentacja efektywnej stopy podatkowej: 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

w okresie 

od 01.01.2021 od 01.01.2020 

do 31.12.2021 do 31.12.2020 

Zysk brutto, w tym: 5 849 665,67  4 668 776,56  

   - stawka podatkowa 19,00%  19,00%  

Podatek dochodowy obliczony według obowiązujących stawek 
podatkowych, w tym: 

1 111 436,00  887 068,00  

   - podatek dochodowy obliczony według stawki obowiązującej w Polsce 1 111 436,00  887 068,00  

Korekty: 147 548,74  296 666,00  

  
Podatek od kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów 
(różnice trwałe) 

153 176,87  296 666,00  

  Podatek od pozycji nieujętych w wyniku finansowym okresu (5 628,13) -    

Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów 1 258 985,00  1 183 734,00  

Efektywna stopa podatkowa 21,52%  25,35%  

 

Aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego zostały ujęte w odniesieniu do poniższych 

składników aktywów i zobowiązań: 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Stan na 

początek okresu 

Uznanie 
(obciążenie) 

wyniku z 
tytułu zmiany 
stanu różnic 

przejściowych 
i straty 

podatkowej 

Zwiększenie 
(zmniejszenie) 

kapitału 
własnego z 

tytułu zmiany 
stanu różnic 

przejściowych 

Stan na koniec 
okresu 

Odroczony podatek dochodowy w okresie od 
01.01.2020 do 31.12.2020 

        

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 2 251 465,00  (47 137,00) 10 057,00  2 214 385,00  

  Rezerwa na świadczenia na rzecz pracowników 250 572,00  (18 321,00) 10 057,00  242 308,00  

  Rezerwa na premie -    125 061,00    125 061,00  

  Rezerwa na naprawy gwarancyjne 54 235,00  12 265,00    66 500,00  

  Przyszłe koszty (zobowiązania) 353 194,00  (274 089,00)   79 105,00  

  Odpisy aktualizujące zapasy 686 243,00  86 637,00    772 880,00  

  Odpisy aktualizujące należności 195 159,00  136 054,00    331 213,00  

  Amortyzacja księgowa inna niż podatkowa 337 020,00  (28 089,00) -    308 931,00  

  Różnice z tytułu leasingu 375 042,00  (86 655,00) -    288 387,00  

Rezerwy z tytułu podatku odroczonego 1 563 190,00  149 593,00  -    1 712 783,00  

  Amortyzacja księgowa inna niż podatkowa 1 338 527,00  33 748,00    1 372 275,00  

  
Przejściowe różnice z tytułu kontraktów 
długoterminowych (umów o usługi wdrożeniowe) 

70 647,00  (13 620,00) -    57 027,00  

  Inne przychody niepodatkowe w okresie, w tym: 154 016,00  129 465,00  -    283 481,00  

   - z tytułu podstawowej działalności operacyjnej 154 016,00  129 465,00  -    283 481,00  

Podatek w wynik okresu / kapitały X (196 730,00) 10 057,00  X 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ogółem 688 275,00  X X 501 602,00  

Odroczony podatek dochodowy w okresie od 
01.01.2021 do 31.12.2021 
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Aktywa z tytułu podatku odroczonego 2 214 385,00  243 616,00  (14 803,00) 2 443 198,00  

  Rezerwa na świadczenia na rzecz pracowników 242 308,00  (3 984,00) (14 803,00) 223 521,00  

  Rezerwa na premie 125 061,00  6 153,00  -    131 214,00  

  Rezerwa na naprawy gwarancyjne 66 500,00  (16 530,00) -    49 970,00  

  Przyszłe koszty (zobowiązania) 79 105,00  131 286,00  -    210 391,00  

  Odpisy aktualizujące zapasy 772 880,00  27 708,00  -    800 588,00  

  Odpisy aktualizujące należności 331 213,00  8 124,00  -    339 337,00  

  Amortyzacja księgowa inna niż podatkowa 308 931,00  368 365,00  -    677 296,00  

  Różnice z tytułu leasingu 288 387,00  (288 387,00) -    -    

  Inne koszty niepodatkowe w okresie, w tym: -    10 881,00  -    10 881,00  

   - z tytułu podstawowej działalności operacyjnej -    10 881,00  -    10 881,00  

Rezerwy z tytułu podatku odroczonego 1 712 783,00  29 281,00  -    1 742 064,00  

  Wycena do wartości godziwej - inne aktywa finansowe -    1 850,00  -    1 850,00  

  Amortyzacja księgowa inna niż podatkowa 1 372 275,00  39 160,00  -    1 411 435,00  

  
Przejściowe różnice z tytułu kontraktów 
długoterminowych (umów o usługi wdrożeniowe) 

57 027,00  (57 027,00) -    -    

  Inne przychody niepodatkowe w okresie, w tym: 283 481,00  45 298,00  -    328 779,00  

   - z tytułu podstawowej działalności operacyjnej 283 481,00  45 298,00  -    328 779,00  

Podatek w wynik okresu / kapitały X 214 335,00  (14 803,00) X 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ogółem 501 602,00  X X 701 134,00  

 

7.13. Przychody działalności podstawowej 

Spółka całość przychodów ze sprzedaży rozpoznaje „w punkcie w czasie”, w momencie transferu kontroli na 

odbiorcę, który jest zbieżny z momentem dostawy dóbr lub potwierdzenia wykonanych usług świadczonych 

przez Spółkę. Wszystkie istotne umowy są zawarte na przewidywane pierwotne okresy realizacji zobowiązania 

do jednego roku lub krócej.  

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

za okres 

od 01.01.2021 od 01.01.2020 

do 31.12.2021 do 31.12.2020 

Przychody ze sprzedaży 62 075 448,50  50 087 374,29  

Przychody ze sprzedaży produktów i usług 55 939 584,04  45 923 644,99  

 - jednostkom powiązanym 141 030,00  281 527,67  

 - pozostałym jednostkom 55 798 554,04  45 642 117,32  

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 6 135 864,46  4 163 729,30  

 - jednostkom powiązanym 4 474,44  1 038,10  

 - pozostałym jednostkom 6 131 390,02  4 162 691,20  

 

Przychody ze sprzedaży w ujęciu geograficznym przedstawia poniższa tabela: 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

za okres 

od 01.01.2021 od 01.01.2020 

do 31.12.2021 do 31.12.2020 

Przychody ze sprzedaży 62 075 448,50  50 087 374,29  

Przychody ze sprzedaży w kraju 61 696 346,94  49 934 178,23  

 - jednostkom powiązanym 141 030,00  281 527,67  

 - pozostałym jednostkom 61 555 316,94  49 652 650,56  

Przychody ze sprzedaży do krajów Unii Europejskiej 347 096,26  126 287,09  

Przychody ze sprzedaży eksportowej, poza Unię Europejską 32 005,30  26 908,97  
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7.14. Koszty rodzajowe 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

za okres 

od 01.01.2021 od 01.01.2020 

do 31.12.2021 do 31.12.2020 

Koszty działalności operacyjnej (60 720 503,48) (49 652 507,84) 

  Amortyzacja (4 348 828,39) (4 128 627,30) 

  Zużycie materiałów (18 439 817,79) (16 259 687,26) 

  Zużycie energii (468 097,41) (373 439,92) 

  Usługi obce (11 409 467,85) (6 846 377,08) 

  Wynagrodzenia (16 042 390,82) (14 092 606,76) 

  Świadczenia pracownicze (3 695 005,03) (3 333 587,60) 

  Podatki  (1 240 798,84) (1 111 877,52) 

  Podróże służbowe (212 546,23) (235 170,18) 

  Pozostałe koszty (240 144,72) (167 293,04) 

  Koszt sprzedanych towarów i materiałów (4 623 406,40) (3 103 841,18) 

 

7.15. Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

w okresie 

od 01.01.2021 od 01.01.2020 

do 31.12.2021 do 31.12.2020 

Przychody operacyjne 207 989,92  1 192 531,42  

  
Zysk ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych (poza gruntami, 
budynkami i budowlami) 

27,64  23 987,08  

  Przychody ze sprzedaży gruntów, budynków i budowli 34 300,41  -    

  Otrzymane odszkodowania i kary umowne -    2 755,52  

  Zwrot kosztów postępowania sądowego, zastępstwa procesowego 6 039,44  -    

  Wynajem powierzchni, aut 92 421,72 1 165 788,82  

 Korekty linii zakupu 40 618,79  

 Pozostałe przychody 34 581,92  

Koszty operacyjne (384 775,40) (1 107 785,56) 

  Koszt zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych (40 677,64) -    

  Odpis na należności (321 597,76) (710 489,26) 

  Niedobory inwentaryzacyjne -    (203 343,03) 

  Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania (22 500,00) (91 371,00) 

  Koszty sądowe, komornicze, zastępstwo procesowe -    (7 399,43) 

  Pozostałe koszty -    (95 182,84) 

Przychody (koszty) operacyjne netto (176 785,48) 84 745,86  

 

7.16. Przychody i koszty finansowe 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

w okresie 

od 01.01.2021 od 01.01.2020 

do 31.12.2021 do 31.12.2020 

Przychody finansowe 2 825,35  16 378,81  

  Odsetki od środków na rachunkach bankowych 5,95  6 963,35  

  Odsetki od należności zasądzone 2 696,81   8 385,89  
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  Pozostałe odsetki 290,44  -    

  Dodatnie różnice kursowe -    1 006,30  

  Pozostałe przychody -  23,27  

Koszty finansowe (180 526,38) (75 000,13) 

  Odsetki od kredytów i pożyczek (17 595,21) (2 835,94) 

  Odsetki płatne do budżetu (1 771,00) (334,00) 

  Odsetki od zobowiązań (194,37) (1 340,80) 

  Odsetki od zobowiązań leasingowych  (45 484,10) (56 298,62) 

  Pozostałe odsetki -    (14 020,88) 

  Ujemne różnice kursowe (115 481,70) -    

  Pozostałe koszty (167,85)    (169,89) 

Przychody (koszty) finansowe netto (177 701,03) (58 621,32) 

 

7.17. Instrumenty finansowe 

W tabeli poniżej przedstawiono wartość bilansową istotnych grup aktywów finansowych i zobowiązań 

finansowych w podziale na kategorie. Wartość bilansowa posiadanych przez Spółkę aktywów finansowych i 

zobowiązań finansowych przedstawionych w poniższych tabelach nie różniła się istotnie od ich wartości 

godziwej we wszystkich prezentowanych okresach. Zasady ustalania wartości godziwych opisane są w nocie 

4.2.7. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Klasyfikacja Wartość bilansowa na dzień 

MSSF 9 31.12.2021 31.12.2020 01.01.2020 

Należności handlowe oraz pozostałe aktywa 
obrotowe 

Zamortyzowany koszt 19 824 119,30 16 312 051,08 26 075 308,30 

Środki pieniężne Zamortyzowany koszt 176 191,77 1 221 959,37 837 664,08 

Aktywa finansowe razem 
  

20 000 311,07 17 534 010,45 26 912 972,38 

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe 
zobowiązania krótkoterminowe 

Zamortyzowany koszt -10 276 264,41 -5 236 621,61 -12 937 308,84 

Zobowiązania z tytułu kredytów Zamortyzowany koszt -4 562 795,67 0,00 -1 399 745,32 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Zamortyzowany koszt -2 309 903,59 -1 846 097,38 -4 503 920,78 

Zobowiązania finansowe razem 
  

-17 148 963,67 -7 082 718,99 -18 840 974,94 

 

7.18. Cele i zasady zarządzania ryzykiem 

Spółka jest narażona na następujące rodzaje ryzyka wynikające z korzystania z instrumentów finansowych: 

• Ryzyko walutowe 

• Ryzyko stopy procentowej 

• Ryzyko kredytowe 

• Ryzyko płynności 

• Ryzyko rynkowe 

Nota przedstawia informacje na temat ekspozycji Spółki na dany rodzaj ryzyka, cele, zasady oraz procedury 

pomiaru i zarządzania ryzykiem przyjęte przez Spółkę, jak też informacje o zarządzaniu kapitałem przez 

Spółkę. 
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Ryzyko walutowe 

Ryzyko walutowe związane jest z możliwym występowaniem zmian w generowanych przez Spółkę 

przepływach pieniężnych w zależności od zmienności kursów walutowych, w których te wielkości są 

wykazywane.  

Spółka jest narażona na ryzyko walutowe z tytułu realizowanych transakcji kupna w różnych walutach z uwagi 

na dokonywanie transakcji denominowanych w walutach obcych.  

W okresie sprawozdawczym Spółka nie zawierała transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe. 

Stopień narażenia Spółki Apator Elkomtech S.A. na ryzyko walutowe prezentuje poniższa tabela. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
na dzień  31.12.2021 na dzień  31.12.2020 

w walucie w PLN w walucie w PLN 

Pozycje w euro (EUR) 270 551,39  1 266 481,12  (144 355,96) (653 528,33) 

  Należności handlowe 33 322,75  147 653,10  -    -    

  Środki pieniężne 26 687,56  118 252,58  -    -    

  Zobowiązania handlowe 210 541,08  1 000 575,44  (144 355,96) (653 528,33) 

Pozycje w dolarach amerykańskich (USD) 21 957,37  85 308,32  (4 744,48) (144 355,96) 

  Należności handlowe 9 381,73  33 635,66  -    -    

  Środki pieniężne 3 519,19  13 742,44  -    -    

  Zobowiązania handlowe 9 056,45  37 930,22  (4 744,48) (144 355,96) 

Pozycje w funtach szterlingach (GBP) 39 534,72  223 726,98  -    -    

  Zobowiązania handlowe 39 534,72  223 726,98  -    -    

 

Na dzień sprawozdawczy aktywa i pasywa pieniężne zostały przeliczone według kursu banku wiodącego 

obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego (aktywa wg kursu kupna, pasywa – kursu sprzedaży). 

 

Poniższa tabela przedstawia wrażliwość wyniku finansowego brutto i kapitału własnego na racjonalnie możliwe 

wahania kursów walut. Spółka oczekuje, że wszystkie waluty mogą wahać się o 10% (przy braku zmienności 

innych parametrów). 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 
w okresie od 01.01.2020 do 

31.12.2020 

Wpływ na wynik 
finansowy brutto 

Bezpośredni 
wpływ na kapitał 

własny 

Wpływ na wynik 
finansowy brutto 

Bezpośredni 
wpływ na kapitał 

własny 

EUR / PLN         

  +10%              126 648,11  -    (65 352,83) -    

  - 10% (126 648,11) -                65 352,83  -    

USD / PLN     

  +10%                  8 530,83  -    (14 435,60) -    

  - 10% (8 530,83) -                14 435,60  -    

GBP / PLN     

  +10%                22 372,70  -    -    -    

  - 10% (22 372,70) -    -    -    

 

Ryzyko stopy procentowej 

Ze względu na posiadane zobowiązania w postaci kredytów oprocentowanych według zmiennych stóp 

procentowych, Spółka Apator Elkomtech S.A. narażona jest na ryzyko stóp procentowych. 
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Poniżej zaprezentowano instrumenty finansowe ze względu na stopę procentową.  

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
na dzień 

31.12.2021 31.12.2020 

Instrumenty finansowe o stałej stopie procentowej     

  Aktywa finansowe -                 17 534 010,45  

  Zobowiązania finansowe -      (5 236 621,61) 

Instrumenty finansowe o zmiennej stopie procentowej (6 735 169,28) (919 450,36) 

  Aktywa finansowe, w tym oparte na stopie:                        137 529,98                   926 647,02  

   - WIBOR                        137 529,98                   926 647,02  

  Zobowiązania finansowe, w tym oparte na stopie: (6 872 699,26) (1 846 097,38) 

   - WIBOR (6 872 699,26) (1 846 097,38) 

Razem (6 735 169,28) (919 450,36) 

 

Poniższa tabela przedstawia wrażliwość wyniku finansowego brutto i kapitału własnego na racjonalne możliwe 

wahania stóp WIBOR. Dla potrzeby analizy zakłada się, że kwota zobowiązań niespłaconych na koniec okresu 

sprawozdawczego była niezapłacona cały rok. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

w okresie od 01.01.2021 do 
31.12.2021 

w okresie od 01.01.2020 do 
31.12.2020 

Wpływ na wynik 
finansowy brutto 

Bezpośredni 
wpływ na 

kapitał własny 

Wpływ na wynik 
finansowy 

brutto 

Bezpośredni 
wpływ na 

kapitał własny 

WIBOR         

  + 250 punktów bazowych (168 379,23) -    (22 986,26) -    

  -  250 punktów bazowych           168 379,23 -              22 986,26  -    

 

Ryzyko kredytowe 

Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poniesienia straty finansowej przez Spółkę w sytuacji, kiedy klient lub druga 

strona kontraktu o instrument finansowy nie spełni obowiązków wynikających z umowy. Ryzyko kredytowe 

związane jest przede wszystkim z należnościami. 

Spółka dąży do tego, aby współpraca z klientami odbywała się na podstawie umów handlowych. Ponadto, 

dzięki bieżącemu monitorowaniu stanów należności, narażenie Spółki na ryzyko nieściągalnych należności 

jest nieznaczne. 

Odpisy aktualizujące należności dokonywane są w 100% dla należności przeterminowanych powyżej 180 dni 

od daty zapadalności oraz w oparciu o indywidualną analizę dłużników i ich sald, w celu oceny odzyskiwalności 

należności, z wyjątkiem należności, do których Spółka posiada porozumienie o rozłożeniu na raty.  

Struktura wiekowa należności handlowych na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:  

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

31.12.2021 31.12.2020 

Wartość brutto 

Odpis z tytułu 
utraty wartości 

aktywów 
finansowych 

Wartość brutto 

Odpis z tytułu 
utraty wartości 

aktywów 
finansowych 

  Niewymagalne 18 177 944,53 -    4 027 076,05 -    

  Przeterminowane od 0 do 30 dni 730 404,82 -    5 997 704,47 -    

  Przeterminowane od 31 do 180 dni 403 329,69 (15 372,80) 5 008 511,40 (496 358,46) 

  Przeterminowane od 181 do roku 153 750,00 (153 750,00) 243 515,88 (243 515,88) 
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  Przeterminowane powyżej roku 1 604 367,27 (1 604 367,27) 983 397,04 (983 397,04) 

Razem 21 069 796,31  (1 773 490,07) 16 260 204,84  (1 723 271,38) 

 

Ryzyko związane z płynnością 

Ryzyko płynności jest to ryzyko wystąpienia trudności w spełnieniu przez Spółkę obowiązków związanych ze 

zobowiązaniami finansowymi, które rozliczane są w drodze wydania środków pieniężnych lub innych 

aktywów finansowych. Apator Elkomtech S.A. monitoruje ryzyko płynności w cyklach tygodniowych, poprzez 

raport płynności netto oraz w cyklach miesięcznych poprzez zestawianie cash flow w półrocznym okresie.   

W celu finansowania bieżącej działalności Spółka korzysta z kredytu w rachunku bieżącym. 

Poniższa tabela przedstawia informację o terminach umownej wymagalności zobowiązań. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Wartość na 

dzień 
sprawozdawczy 

Przepływy pieniężne wynikające z umowy 

poniżej 6 
miesięcy 

od 6 do 12 
miesięcy 

od 1 roku 
do 2 lat 

RAZEM 

Stan na dzień 31.12.2021 15 697 586,36  13 795 329,49  497 070,92  817 970,07  15 731 666,01  

  Kredyty i pożyczki 4 562 795,67  4 562 795,67  -    -    4 562 795,67  

  Zobowiązania z tytułu leasingu 2 309 903,59  459 337,25  445 380,39  817 970,07  2 343 983,24  

  Zobowiązania handlowe 5 077 166,95  5 077 166,95  -    -    5 077 166,95  

  Pozostałe zobowiązania finansowe 3 747 720,15  3 696 029,62  51 690,53  -    3 747 720,15  

Stan na dzień 31.12.2020 5 070 553,21  3 589 652,70  354 616,51  616 049,74  5 101 621,31  

  Zobowiązania z tytułu leasingu 1 846 097,38  365 196,87  354 616,51  616 049,74  1 877 165,48  

  Zobowiązania handlowe 3 224 455,83  3 224 455,83  -    -    3 224 455,83  

 

Ryzyko rynkowe 

Działalność Spółki jest narażona na ryzyko walutowe oraz ryzyko stopy procentowej. Oba rodzaje ryzyka są 

monitorowane w sposób ciągły. 

Zarządzanie kapitałem 

Zarząd monitoruje poziom wskaźnika zwrotu z kapitału, który jest przez Spółkę definiowany jako stosunek 

wyniku działalności operacyjnej do kapitału własnego. 

Zarząd dąży do utrzymania równowagi pomiędzy wyższą stopą zwrotu możliwą do osiągnięcia przy wyższym 

poziomie zadłużenia i korzyściami oraz bezpieczeństwem osiąganym przy solidnym kapitale. 

 

7.19. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

Wszystkie transakcje z jednostkami powiązanymi odbywają się na zasadach rynkowych. 

Dane dotyczące transakcji przeprowadzanych z jednostkami powiązanymi oraz informacje dotyczące 

nierozliczonych sald prezentuje poniższa tabela. 

WYSZCZEGÓLNIENIE Apator S.A. 
Apator Metrix 

S.A. 
Apator Rector 

Sp.z o.o. 
RAZEM 

 
Transakcje w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021          

  Sprzedaż produktów i usług  141 030,00  -    -    141 030,00   

  Sprzedaż towarów i materiałów 4 474,44  -    -    4 474,44   

  Sprzedaż pozostała 103 404,61      103 404,61   

  
Koszt dotyczący transakcji sprzedaży produktów i 
usług 

15 313,40  -    -    15 313,40   
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Koszt dotyczący transakcji sprzedaży towarów i 
materiałów  

4 027,34  -    -    4 027,34   

  Dywidendy wypłacone 3 000 261,15  -    -    3 000 261,15   

  Zakup produktów, usług, towarów i materiałów 3 187 921,70  7 854,00  1 437 875,00  4 633 650,70   

  Zobowiązania handlowe 280 069,85  -    180 056,01  460 125,86   

Transakcje w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020          

  Sprzedaż produktów i usług * 274 527,67  -    7 000,00  281 527,67   

  Sprzedaż towarów i materiałów 1 038,10  -    -    1 038,10   

  
Koszt dotyczący transakcji sprzedaży produktów i 
usług 

143 232,00  -    6 364,00  149 596,00   

  
Koszt dotyczący transakcji sprzedaży towarów i 
materiałów  

596,88  -    -    596,88   

  Należności handlowe 281 785,40  -    -    281 785,40   

  Dywidendy wypłacone 4 000 008,15  -    -    4 000 008,15   

 

Transakcje z kadrą kierowniczą  

W ciągu okresu sprawozdawczego kończącego się 31 grudnia 2021 r. osobom zarządzającym i 

nadzorującym oraz ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym nie udzielono zaliczek, kredytów, 

pożyczek, gwarancji lub innych umów zobowiązujących do tych  świadczeń. 

Wynagrodzenie członków Zarządu przedstawiało się następująco: 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

okres 

od 01.01.2021 od 01.01.2020 

do 31.12.2021 do 31.12.2020 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze               969 000,00                   680 000,00     

         

7.20. Pozycje warunkowe i pozostałe pozycje nieujęte w sprawozdaniu z sytuacji 

finansowej 

Apator Elkomtech S.A w ramach linii gwarancyjnej w ING Banku Śląskim Spółka udzieliła  gwarancji na łączną 

kwotę 923 944,90 zł, na którą składają się  gwarancje bankowe z tytułu należytego wykonania umowy i 

usunięcia wad i usterek, które przedstawia poniższa tabela.  

 

Udzielający 
gwarancji Rodzaj gwarancji 

Data  Wartość na dzień 

Beneficjent / Wystawca rozpoczęcia zakończenia 31.12.2021 

umowy   

ING Bank Śląski 

1 

Należyte 
wykonanie 

umowy 

2020-01-29 2022-01-21 79 642,30 PGEDYSTRYBUCJA 

2 2020-01-29 2022-01-31 79 642,30 PGEDYSTRYBUCJA 

3 2020-01-31 2022-01-28 79 642,30 PGEDYSTRYBUCJA 

4 2020-02-11 2022-02-28 79 642,30 PGEDYSTRYBUCJA 

5 2020-12-10 2022-05-31 184 874,54 ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA 

6 2021-04-28 2026-04-27 54 327,13 WEST PUNKT SP. Z O.O. 

7 2021-06-02 2024-07-17 258 300,00 PSG SP. Z O.O. 

8 2021-03-01 2023-12-30 11 750,99 PGE ENERGIA CIEPŁA S.A.  

9 
2021-07-12 2024-10-28 

8 800,00 
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN 
SA 

10 
2021-11-05 2022-05-25 

29 700,00 
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN 
SA 

  Razem -    -    866 321,86   

1 
Usunięcie wad i 

usterek 
2020-12-09 2023-04-30 

57 623,04 
PSG SP. Z O.O. 
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  Razem -    -    57 623,04   

Razem ING 
Bank Śląski 

      923 944,90   

 

7.21. Przekształcenie danych porównawczych 

W niniejszym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Apator Elkomtech S.A. dokonał zmiany prezentacji 

danych porównawczych. W związku ze zmianą polityki rachunkowości, obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku, 

odnośnie ujmowania kosztów odpisów aktualizujących zapasy, kosztów złomowania zapasów oraz kosztów 

rezerw pracowniczych, w okresach porównawczych dokonano przesunięcia kosztów z pozostałej działalności 

operacyjnej do kosztu działalności podstawowej/ kosztów ogólnego zarządu (rezerwy na świadczenia 

pracownicze). W ocenie zarządu, taka prezentacja lepiej odwzorowuje osiągane zyski ze sprzedaży. 

Reklasyfikacja ta pozostaje bez wpływu na wynik w obydwu okresach. 

Wpływ reklasyfikacji zaprezentowano w poniższej tabeli. 

 

POZYCJE SPRAWOZDANIA / TYTUŁ ZMIANY 
  

od 01.01.2020 Efekt zmiany 
polityki 

rachunkowości 

od 01.01.2020 

do 31.12.2020 do 31.12.2020 

dane nieprzekształcone dane przekształcone 

Koszt własny sprzedaży dóbr i usług               (32 658 389,42)            (659 319,52)          (33 317 708,94)  

 - pozostałym jednostkom               (32 508 196,54)            (659 319,52)          (33 167 516,06) 

Zysk brutto ze sprzedaży                17 428 984,87            (659 319,52)           16 769 665,35  

Koszty ogólnego zarządu                 (7 951 788,50)             (87 631,08)            (8 039 419,58) 

Zysk ze sprzedaży                  5 186 259,59            (746 950,60)             4 439 308,99  

Pozostałe przychody (koszty) 
operacyjne                    (458 861,71)             746 950,60                288 088,89  

 

Ponadto dokonano zmiany prezentacji sprawozdania, której celem jest zaprezentowanie sprawozdań 

finansowych spójnie w ramach Grupy Apator S.A., przy zachowaniu analogicznej agregacji i prezentacji 

kluczowych danych finansowych. Porównanie poszczególnych pozycji sprawozdania prezentują poniższe 

tabele: 

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

Nazwa linii w sprawozdaniu 
2020 

 Wartość na 
31.12.2020  

Nazwa linii w sprawozdaniu 
2021 

 Wartość na 
31.12.2020   

Aktywa trwałe ogółem       32 449 239,19  Aktywa trwałe      32 449 239,19   

Wartości niematerialne       14 993 292,79  Wartości niematerialne      14 993 292,79   

Rzeczowe aktywa trwałe       16 954 344,40  Rzeczowe aktywa trwałe      14 905 439,78   

    
Prawo do użytkowania aktywów w 
leasingu       2 048 904,62  

 

Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego            501 602,00  

Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego          501 602,00  

 

Aktywa obrotowe     31 412 368,51  Aktywa obrotowe      31 412 368,51   

Zapasy       13 768 590,68  Zapasy      13 768 590,68   

Należności handlowe oraz 
pozostałe       16 421 818,46  Należności handlowe      14 536 933,46  

 

     - od jednostek powiązanych           281 785,40   
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     - od pozostałych jednostek      14 255 148,06   

    

Należności z tytułu innych 
podatków, ceł i ubezpieczeń 
społecznych           505 873,50  

 

    
Pozostałe należności 
krótkoterminowe        1 269 244,12  

 

     - od jednostek powiązanych                       -     

     - od pozostałych jednostek        1 269 244,12   

Środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty, w tym:         1 221 959,37  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty        1 221 959,37  

 

-Środki pieniężne na 
rachunkach bankowych            926 647,02                          -    

 

-Środki pieniężne na 
rachunkach VAT            295 312,35      

 

    
Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe           109 767,38  

 

Aktywa ogółem       63 861 607,70  AKTYWA RAZEM      63 861 607,70   

 

Kapitał własny 
      49 364 951,89  

Kapitał własny przypadający 
akcjonariuszom jednostki 
dominującej      49 364 951,89  

Kapitał zakładowy         1 700 250,00   Kapitał podstawowy        1 700 250,00  

Pozostałe kapitały       44 261 437,40   Pozostałe kapitały       46 750 390,26  

Kapitał z aktualizacji wyceny         2 488 952,86      

Kapitał z tytułu 
przeszacowania rezerwy z 
tytułu programu określonych 
świadczeń            454 463,53  

 Kapitał z przeszacowania 
programu określonych świadczeń           454 463,53  

Zyski zatrzymane/(niepokryte 
straty)            459 848,10   Niepodzielony wynik finansowy           459 848,10  

Zobowiązania   Zobowiązania      14 496 655,81  

Zobowiązania 
długoterminowe ogółem         2 893 532,27  

 Zobowiązania i rezerwy 
długoterminowe        2 893 532,27  

Zobowiązania handlowe oraz 
pozostałe         1 132 065,64  

Zobowiązania długoterminowe z 
tytułu prawa do użytkowania 
aktywów w leasingu        1 132 065,64  

Zobowiązania z tytułu 
świadczeń pracowniczych         1 411 466,63  

Rezerwy długoterminowe na 
zobowiązania z tytułu świadczeń 
pracowniczych       1 411 466,63  

Przychody przyszłych okresów   
Pozostałe rezerwy 
długoterminowe          350 000,00  

Rezerwy            350 000,00                          -    

Zobowiązania 
krótkoterminowe ogółem       11 603 123,54  

 Zobowiązania i rezerwy 
krótkoterminowe       11 603 123,54  

Zobowiązania handlowe oraz 
pozostałe         9 217 013,05   Zobowiązania handlowe        3 224 455,83  

      - od jednostek powiązanych    

      - od pozostałych jednostek        3 224 455,83  
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 Zobowiązania z tytułu innych 
podatków, ceł i ubezpieczeń 
społecznych        2 138 211,35  

    
 Pozostałe zobowiązania 
krótkoterminowe        3 140 314,13  

      - wobec jednostek powiązanych                        -    

      - wobec pozostałych jednostek        3 140 314,13  

    

 Zobowiązania krótkoterminowe z 
tytułu prawa do użytkowania 
aktywów w leasingu            714 031,74  

Zobowiązania z tytułu podatku 
dochodowego            739 327,00  

 Zobowiązania z tytułu podatku 
dochodowego od osób prawnych           739 327,00  

Zobowiązania z tytułu 
świadczeń pracowniczych         1 335 683,49  

 Rezerwy krótkoterminowe na 
zobowiązania z tytułu świadczeń 
pracowniczych        1 335 683,49  

Rezerwy            311 100,00  
 Pozostałe rezerwy 
krótkoterminowe           311 100,00  

Pasywa ogółem       63 861 607,70   Pasywa razem       63 861 607,70  

 

 

SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

Nazwa linii w sprawozdaniu 2020 
 Wartość na 
31.12.2020  Nazwa linii w sprawozdaniu 2021 

 Wartość na 
31.12.2020   

 Przychody    50 087 374,29  Przychody ze sprzedaży dóbr i usług  50 087 374,29   

     - jednostkom powiązanym       282 565,77   

     - pozostałym jednostkom  49 804 808,52   

Koszt własny sprzedaży  (33 317 708,94)  Koszt własny sprzedaży dóbr i usług (33 317 708,94)   

     - jednostkom powiązanym       (150 192,88)   

     - pozostałym jednostkom (33 167 516,06)   

 Zysk brutto ze sprzedaży    16 769 665,35  Zysk  brutto ze sprzedaży  16 769 665,35   

 Koszty sprzedaży    (4 290 936,78)  Koszty sprzedaży   (4 290 936,78)   

 Koszty ogólnego zarządu    (8 039 419,58)  Koszty ogólnego zarządu   (8 039 419,58)   

 Zysk ze sprzedaży      4 642 652,02  Zysk ze sprzedaży       4 642 652,02   

    
Pozostałe przychody (koszty) 
operacyjne, w tym:            84 745,86  

 

 Pozostałe przychody operacyjne      1 192 531,42  Przychody       1 192 531,42   

 Pozostałe koszty operacyjne    (1 107 785,56) Koszty      (1 107 785,56)  

 -w tym wynik z tytułu 
(utraty)/odwrócenia utraty 
wartości należności       (710 489,26) 

 - w tym wynik z tytułu utraty 
wartości należności         (710 489,26) 

 

Zysk z działalności operacyjnej    4 727 397,88  Zysk  z działalności operacyjnej      4 727 397,88   

    
Przychody (koszty) finansowe, w 
tym:          (58 621,32) 

 

Przychody finansowe         16 378,81  Przychody           16 378,81   
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 Koszty finansowe         (75 000,13) Koszty          (75 000,13)  

 Koszty finansowe netto         (58 621,32)       

Zysk przed opodatkowaniem    4 668 776,56  Zysk przed opodatkowaniem      4 668 776,56   

Podatek dochodowy   (1 183 734,00)  Bieżący podatek dochodowy        (987 004,00)  

    Odroczony podatek dochodowy        (196 730,00)  

Zysk netto za okres 
sprawozdawczy    3 485 042,56  Zysk netto      3 485 042,56  

 

Przeszacowanie rezerwy z tytułu 
programu określonych świadczeń 
wraz z efektem podatkowym        (42 878,71)  Inne całkowite dochody netto          (42 878,71) 

 

    
Zyski i straty aktuarialne wraz z 
efektem podatkowym          (42 878,71) 

 

Całkowite dochody ogółem    3 442 163,85  Całkowite dochody ogółem      3 442 163,85   

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

Nazwa linii w sprawozdaniu 
2020 

 Wartość na 
31.12.2020  Nazwa linii w sprawozdaniu 2021 

 Wartość na 
31.12.2020  

        

Przepływy pieniężne z 
działalności operacyjnej   

Przepływy środków pieniężnych z 
działalności operacyjnej   

Zysk/(strata) netto za okres 
sprawozdawczy     3 485 042,56  

Zysk przed opodatkowaniem 
(działalność kontynuowana) 

4 668 776,56 

Korekty:   Korekty: 4 155 388,89 

Amortyzacja wartości 
niematerialnych     2 755 156,19  

Amortyzacja wartości 
niematerialnych 2 755 156,19 

Amortyzacja rzeczowych aktywów 
trwałych     1 373 471,11  

Amortyzacja rzeczowych aktywów 
trwałych 1 373 471,11 

Zysk ze sprzedaży rzeczowych 
aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych        (23 987,08) 

(Zysk) strata na sprzedaży 
rzeczowych aktywów trwałych i 
wartości niematerialnych (23 987,08) 

Podatek dochodowy    1 183 734,00      

    Koszty odsetek           59 134,56 

    Przychody z tytułu odsetek (8 385,89) 

Środki pieniężne z działalności 
operacyjnej przed 
uwzględnieniem zmian w 
kapitale obrotowym     8 773 416,78  

Środki pieniężne z działalności 
operacyjnej przed 
uwzględnieniem zmian w kapitale 
obrotowym 8 824 165,45 

Zmiana stanu zapasów        582 184,24  Zmiana stanu zapasów 106 067,46 

Zmiana stanu należności 
handlowych oraz pozostałych   10 151 699,08  

Zmiana stanu należności 
9 763 257,22 

Zmiana stanu zobowiązań 
handlowych oraz pozostałych    (2 054 106,69) 

Zmiana stanu zobowiązań 
(1 275 576,00) 

Zmiana stanu rezerw i zobowiązań 
z tytułu świadczeń pracowniczych        614 733,34  

Zmiana stanu rezerw 
(797 835,30) 
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Zmiana stanu rezerw   (1 455 447,35)  

Zmiana stanu rozliczeń 
międzyokresowych         179 073,57 

Zmiana stanu rozliczeń 
międzyokresowych       186 673,00  

  
  

Środki pieniężne wygenerowane 
na działalności operacyjnej   16 799 152,40  

  
  

Podatek zapłacony      (938 226,00)     

    

Środki pieniężne wygenerowane 
w toku działalności operacyjnej  16 799 152,40 

    Zapłacony podatek dochodowy       (938 226,00) 

Środki pieniężne netto z 
działalności operacyjnej 

   
  15 860 926,40  

Środki pieniężne netto z 
działalności operacyjnej    15 860 926,40 

Przepływy środków pieniężnych z 
działalności inwestycyjnej    

Przepływy środków pieniężnych z 
działalności inwestycyjnej   

Wydatki na prace rozwojowe  (4 384 322,13) 
Wydatki na prace rozwojowe 

(4 384 322,13) 

Nabycie rzeczowych aktywów 
trwałych     (580 809,41) 

Wydatki na nabycie rzeczowych 
aktywów trwałych (580 809,41) 

Wpływy z tytułu sprzedaży 
rzeczowych aktywów trwałych         23 987,08  

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych 
aktywów trwałych          23 987,08 

Wydatki na nabycie 
zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa   (4 504 873,50) 

Wydatki na nabycie zorganizowanej 
części przedsiębiorstwa 

(4 504 873,50) 

Środki pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej   (9 446 017,96) 

Środki pieniężne netto 
wykorzystane z działalności 
inwestycyjnej (9 446 017,96) 

Przepływy pieniężne z 
działalności finansowej    

Przepływy środków pieniężnych z 
działalności finansowej   

Wydatki na spłatę kredytów i 
pożyczek  (1 399 745,32) 

Spłaty kredytów i pożyczek 
 (1 399 745,32) 

 Dywidendy wypłacone  (4 000 008,15) Dywidendy wypłacone     (4 000 008,15) 

Płatności zobowiązań z tytułu 
umów leasingu      (630 859,68) 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu 
finansowego (580 111,01) 

  Zapłacone odsetki (50 748,67) 

Środki pieniężne netto z 
działalności finansowej  (6 030 613,15 ) 

Środki pieniężne netto z 
działalności finansowej (6 030 613,15) 

    

Zwiększenie (zmniejszenie) netto 
stanu środków pieniężnych i 
ekwiwalentów środków 
pieniężnych 

384 295,29 

Środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty na początek okresu        837 664,08  

Środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty na początek okresu 837 664,08 

Środki pieniężne na rachunkach 
bankowych        926 647,02  

  
  

Środki pieniężne na rachunkach 
bankowych VAT (split payment)-o 
ograniczonej możliwości 
dysponowania        295 312,35  
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Środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty na koniec okresu     1 221 959,37  

Środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty na koniec okresu 1 221 959,37 

 

W przypadku zestawienia zmian w kapitale własnym jedyną zmianą prezentacyjną był fakt, iż w roku ubiegłym 

w przypadku kapitału z przeszacowania programu określonych świadczeń w roku ubiegłym zmianę 

zaprezentowano w jednej kwocie wraz z efektem podatkowym, natomiast w tym roku podatek związany z 

pozycja prezentowaną w innych całkowitych dochodach wykazano w odrębnej pozycji, tj. w szyku rozwartym. 

 

7.22. Struktura zatrudnienia 

Zatrudnienie w Apator Elkomtech S.A. prezentuje tabela poniżej: 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

okres 

od 01.01.2021 od 01.01.2020 

do 31.12.2021 do 31.12.2020 

Przeciętne zatrudnienie w etatach za okres 175 181 

  Pracownicy fizyczni 54 51 

  Pracownicy umysłowi 120 130 

Stan zatrudnienia w etatach na koniec okresu 183 181 

  Pracownicy fizyczni 54 51 

  Pracownicy umysłowi 129 130 

 

7.23. Wysokość wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania 

finansowego 

 

Wynagrodzenie biegłego rewidenta prezentuje poniższa tabela. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
WARTOŚĆ 

2021 rok 2020 rok 

  Badanie raportu rocznego - kwota z umowy dot.okresu 40 000,00  50 000,00  

Ogółem koszty audytu 40 000,00  50 000,00  

 

Poza wymienionym powyżej wynagrodzeniem, Apator Elkomtech S.A. pokrywa również udokumentowane 

dodatkowe koszty związane z badaniem sprawozdania finansowego. 

 

7.24. Zdarzenia po dniu bilansowym 

Połączenie Spółki Apator Elkomtech SA i Apator SA 

W dniu 3 stycznia 2022 roku Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, dokonał wpisu połączenia spółki Apator S.A. z siedzibą w Toruniu ze spółką zależną Apator 

Elkomtech S.A. z siedzibą w Łodzi - z efektywną datą 1 stycznia 2022. 
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Roczne sprawozdanie finansowe 

 

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego 

majątku Apator Elkomtech SA na Apator SA. 

Z dniem wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Apator SA wstąpił we 

wszystkie prawa i obowiązki Apator Elkomtech SA. 

Pomimo wchłonięcia, Spółka Elkomtech kontynuuje swoją działalność w ramach Grupy Apator jako centrum 

obsługi hardware i software procesu automatyzacji sieci energetycznej. W związku z powyższym sporządzenie 

Sprawozdania Finansowego zgodnie z założeniem kontynuacji działalności jest zasadne 

Konflikt zbrojny w Ukrainie 

Kwestią, która wystąpiła po dacie bilansu, jest konflikt zbrojny w Ukrainie. Mając na uwadze fakt, że 

sprzedaż Spółki na rynek ukraiński nie wystąpił w roku 2021, trwająca wojna może mieć marginalny wpływ 

na zahamowanie sprzedaży. 

Ze względu na fakt, iż na dzisiaj Spółka nie korzysta z pracowników z Ukrainy, ich potencjalny odpływ nie ma 

wpływu na ewentualne zakłócenia w bieżących procesach produkcyjnych i jest bez wpływu na sytuację 

Spółki w sferze zatrudnienia.  

Spółka na bieżąco monitoruje wpływ sytuacji związanej z wojną w Ukrainie oraz jej wpływ pośredni na 

działalność Spółki. 

7.25. Pandemia COVID -19 

Pomimo bardzo istotnego wpływu pandemii na życie społeczne oraz warunki gospodarcze na całym świecie 

Spółka nie zmieniła w istotny sposób zakresu swojej działalności i funkcjonowania. Spółka wdrożyła wszystkie 

istotne rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa pracowników i higieny pracy. Na bieżąco realizowane są 

zadania sprzedażowe z posiadanego portfela zamówień. 

Spółka kontynuuje bez przerw swoją działalność produkcyjną i posiada niezbędne zapasy w celu realizacji 

bieżących zamówień. Nie stwierdzono istotnego załamania łańcucha dostaw oraz negatywnego wpływu na 

spłatę należności. Spółka korzysta z finansowania zewnętrznego dedykowanego dla całej Grupy Apator, nie 

wystąpiły żadne istotne zdarzenia wpływające na dostępność tego finansowania. W opinii Zarządu nie ma 

ryzyka kontynuacji działalności. 

 

Podpisy 
 

Zarząd Apator S.A. jako następca prawny Apator Elkomtech S.A. 

4 kwietnia 2022 roku 

 

 

 

Prezes Zarządu 

Arkadiusz Chmielewski 
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Roczne sprawozdanie finansowe 

 

Członek Zarządu 

Tomasz Łątka 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie sporządził 

 

Anna Fluderska 

Główna księgowa 
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