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APATOR  ELKOMTECH  SPÓŁKA  AKCYJNA W  ROKU  OBROTOWYM  

01.01.2021 – 31.12.2021 
 

 

Stosownie do postanowień Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Zarząd 

Apator Elkomtech S.A. przedstawia sprawozdanie z działalności za rok 2021. 

 

 

 

A. DANE WSTĘPNE 

 

1. Spółka Akcyjna pod firmą:  APATOR ELKOMTECH S.A. w Łodzi powstała w roku 1988 jako 

Przedsiębiorstwo Wdrożeń Postępu Technicznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Łodzi. W dniu 26 marca 1996 roku nastąpiło przekształcenie firmy w spółkę akcyjną. 

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną zawarte jest w akcie 

notarialnym z dnia 26 marca 1996 r. Repetytorium A Nr 1240/96. Spółka akcyjna weszła z mocy 

prawa we wszystkie prawa i obowiązki dotychczasowej spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością pod tą  samą firmą i adresem. W dniu 15 lipca 1996 roku spółka akcyjna 

została wpisana do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Łodzi pod numerem B.643. 

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego 

Rejestru Sądowego Przedsiębiorstwo Wdrożeń Postępu Technicznego ELKOMTECH S.A. 

zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców i figuruje obecnie pod nr. KRS: 0000009308. 

Spółka posiada numer statystyczny REGON 008230828. Główną działalnością Spółki według 

PKD 2712Z jest produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej.  

 

 

2. Spółka pod firmą: APATOR ELKOMTECH S.A. w Łodzi posiada strukturę wielozakładową. 

Siedziba główna mieści się w budynku przy ul. Wołowej 2c w Łodzi. Spółka posiada oddział w 

Toruniu przy ul. Polnej 148 oraz w Poznaniu przy ul. Wichrowej 1A. 

 

 

3. Zmiany w strukturze organizacyjnej spółki w 2021 roku.  

 

Nie nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej spółki Apator Elkomtech S.A.  

 

 

Skład Zarządu spółki Apator Elkomtech S.A. 

 

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

• Tomasz Łątka – Prezes Zarządu. 

 

  

     Skład Rady Nadzorczej spółki Apator Elkomtech S.A. 
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Od dnia 01 stycznia 2021 r. 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.  

 

 

 

4. Od wielu lat firma Apator Elkomtech SA jest wiodącym polskim dostawcą systemów 

informatycznych klasy SCADA oraz współpracujących z nimi urządzeń telemechaniki cyfrowej.                                                                                            

Produkty spółki służą do wizualizacji (monitoringu) i sterowania systemami zasilającymi o 

strukturze sieci (np. energetycznej, parowej, wodnej). 

 

Podstawowymi produktami spółki są: 

 

 

Apator Elkomtech S.A. Oddział w Toruniu specjalizuje się, również od lat, w projektowaniu i 

produkcji systemów automatyki napędowej, układów rozdzielczo-sterowniczych oraz ich 

wdrażaniu w przemyśle.  

 

Apator Elkomtech S.A. Oddział w Poznaniu dostarcza rozwiązania i oprogramowanie dla branży 

gazowniczej. 

 

  

Oferta firmy obejmuje:  

• produkcję, sprzedaż i wdrażanie w przemyśle urządzeń automatyki napędowej: m.in. 

przemienników częstotliwości, regulatorów tyrystorowych, sterowników PLC, silników i 

przekładni, serwonapędów AC i DC,  

• projektowanie układów automatyki przemysłowej,  

• modernizacje maszyn przemysłowych i ciągów technologicznych,  

• projektowanie, produkcję i montaż kontenerowych stacji transformatorowych, 

rozdzielnic i złączy SN i nN, szaf rozdzielczo-sterowniczych.  

 

Produkty firmy przeznaczone są głównie na rynek krajowy. Ze względu na wzrastający popyt na 

wyroby wysokiej jakości, również jakość urządzeń i usług spółki ulega zmianom i postępuje ciągły 

proces dostosowywania oferty firmy do najnowocześniejszych standardów. W Spółce funkcjonują 

System Zarządzania Jakością, System Zarządzania BHP oraz System Zarządzania 

Bezpieczeństwem Informacji.  

 

Spółka dba o prawne, techniczne i ekonomiczne aspekty ochrony środowiska. Stale unowocześnia 

własne produkty ze względu na ochronę środowiska, neutralizację zanieczyszczeń. 

 

5. W dniu 18. października 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA 

wyraziło zgodę na połączenie spółek Apator SA i Apator Elkomtech SA. 
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Z dniem 03.01.2022 r. spółka Apator Elkomtech, wraz ze swoimi oddziałami, weszła w struktury 

Apator SA, połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku Apator Elkomtech SA na 

Apator SA. 

Włączenie Apator Elkomtech do Apator SA stanowi kolejny etap konsolidacji segmentu Energii 

Elektrycznej zaplanowanej w strategii biznesowej Grupy Apator. Działanie to pozwoli rozwijać 

kompleksowe rozwiązania dla rynku (hardware + software) a także w pełni wykorzystać nowe 

szanse rynkowe w obszarach OZE oraz efektywności energetycznej. 

 

6. Rok 2021 to kolejny okres działalności biznesu w niepewnym i wymagającym otoczeniu 

gospodarczym. Dość mocna pozycja rynkowa i zdywersyfikowany biznes Apator Elkomtech, 

pozwolił Spółce pokonać gospodarcze perturbacje. Priorytetem w ostatnich miesiącach była 

odbudowa sprzedaży na rynkach podlegających wcześniejszym ograniczeniom związanym z 

COVID-19. Prowadzono też dalsze działania w kierunku rozbudowy portfolio rozwiązań dla OZE 

i biznesu w segmencie gaz. W związku z sytuacją makroekonomiczną, największym wyzwaniem 

operacyjnym była sprawna organizacja gospodarki magazynowej i wypracowanie nowego, 

elastycznego modelu funkcjonowania logistyki zaopatrzenia. 

Na działalności sektora przemysłowego w całym 2021 roku cieniem kładły się zaburzenia 

globalnych łańcuchów dostaw komponentów oraz towarzysząca im inflacja kosztów. Mimo 

trudnych warunków Apator Elkomtech zrealizował przychody w wysokości 62,9 mln zł osiągając 

wynik netto 4,6 mln zł. 

 

 

B. SYTUACJA FINANSOWA  

 

1. Przychody i koszty uzyskane przez Spółkę. 

 

W roku 2021 przychody i koszty  kształtowały się w sposób następujący: 

 
 

Przychody ze sprzedaży 62 075 448,50  

Przychody ze sprzedaży produktów i usług 55 939 584,04  

 - jednostkom powiązanym 141 030,00  

 - pozostałym jednostkom 55 798 554,04  

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 6 135 864,46  

 - jednostkom powiązanym 4 474,44  

 - pozostałym jednostkom 6 131 390,02  

Koszt własny sprzedaży (41 534 121,77) 

Koszt sprzedanych produktów i usług (36 910 715,37) 

 - jednostkom powiązanym (15 313,40) 

 - pozostałym jednostkom (36 895 401,97) 

Koszt sprzedanych towarów i materiałów (4 623 406,40) 

 - jednostkom powiązanym (4 027,34) 

 - pozostałym jednostkom (4 619 379,06) 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 20 541 326,73  

 

 

 

 



 

Nazwa jednostki: Apator Elkomtech S.A. Strona 5 

 

 
Sprawozdanie Zarządu 

 

2. Sytuacja gospodarcza i finansowa Spółki.     

 

➢ Zarząd Apator Elkomtech S.A. oświadcza, że kondycja finansowa spółki jest dobra,  nie 

występuje zagrożenie kontynuacji w przypadku postawienia natychmiastowej płatności 

istotnych zobowiązań.  

 

➢ Spółka w roku 2021 osiągnęła na działalności gospodarczej:  

 

• zysk brutto -  5 849.665,67 zł 

• zysk netto -    4.590 680,67 zł 

 

Majątek firmy finansowany był z własnych środków. Na chwilę obecną nie są znane zdarzenia 

finansowe, które mogłyby istotnie wpłynąć na kondycję finansową spółki.  

 

➢ Zarząd spółki ma świadomość ryzyka finansowego w działalności spółki. Zarząd 

szczególnie zwraca uwagę na: 

 

• Ryzyko zakupowe związane ze zmianą cen elementów elektronicznych oraz czasowe 

trudności z dostępem do podzespołów elektronicznych. W celu zminimalizowania tego 

ryzyka utrzymywany jest stały minimalny zapas niezbędnych do produkcji podzespołów 

oraz optymalne planowanie. Spółka zawiera umowy i przyjmuje zlecenia na swoją 

produkcję z wyprzedzeniem od 3 do 9 miesięcy.   

• Ryzyko związane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie 

zamówień  

Realizacja zawartych umów z kontrahentami i dotrzymanie terminów, uzależniona jest 

od łańcucha dostaw, kooperantów oraz czynników zależnych i niezależnych od Spółki. 

Wobec powyższego istnieje ryzyko związane z karami za niewykonanie lub 

nieterminowe wykonanie dostaw  

• Ryzyko kredytowe związane jest z niewywiązywaniem się kontrahentów ze 

zobowiązań wobec Spółki. Jest ono na bieżąco monitorowane w ramach utrzymywanych 

kontaktów handlowych z odbiorcami. W przypadku braku płatności z tytułu należności 

przeterminowanych, Spółka ma możliwość wystąpienia na drogę sądową lub sprzedaż 

wierzytelności podmiotowi zajmującemu się obrotem takimi wierzytelnościami. 

• Ryzyko płynności 

Polega na zapewnianiu, w możliwie najwyższym stopniu, aby Spółka zawsze posiadała 

płynność wystarczającą do regulowania wymaganych zobowiązań, zarówno w 

normalnej jak i kryzysowej sytuacji. 

• Ryzyko walutowe 

W związku z faktem, iż zdecydowanie większa część transakcji sprzedaży wyrażona jest 

w walucie sprawozdawczej, natomiast znaczna część kosztów ponoszona jest w walutach 

obcych, jednostka narażona jest na ryzyko walutowe. Ekspozycję walutową tworzą 

transakcje denominowane w EUR, USD i GBP. 
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• Ryzyko stopy procentowej 

Narażenie Spółki na ryzyko zmiany stóp procentowych związane jest przede wszystkim z 

procentowanymi zobowiązaniami finansowymi. Na koniec okresu sprawozdawczego 

wszystkie dostępne środki kredytowe były oparte na zmiennym oprocentowaniu. W 

okresie sprawozdawczym Spółka nie stosowała instrumentów zabezpieczających 

wysokość stóp procentowych. 

 

➢ Spółka stosuje zabezpieczenie ryzyka, będąc dostawcą dla zamawiających zgodnie z ustawą 

o zamówieniach publicznych, w postaci gwarancji bankowej dobrego wykonania umowy. W 

przypadku braku powyższych zabezpieczeń szacowane są rezerwy na przyszłe, ewentualne 

zobowiązania z tytułu napraw gwarancyjnych.   

          

➢ Struktura kosztów wg rodzajów przedstawia się następująco:    

 
 

Koszty działalności operacyjnej         60 720 503,48  

Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                           -    

Amortyzacja           4 348 828,39  

Zużycie materiałów         18 439 817,79  

Zużycie energii              468 097,41  

Usługi obce         11 409 467,85  

Wynagrodzenia         16 042 390,82  

Świadczenia pracownicze           3 695 005,03  

Podatki            1 240 798,84  

Podróże służbowe              212 546,23  

Pozostałe koszty              240 144,72  

Koszt sprzedanych towarów i materiałów           4 623 406,40  

 

 

7. Zatrudnienie w Apator Elkomtech SA 

 

 

W 2021 roku średnie miesięczne zatrudnienie (w osobach) wynosiło 174 osoby, przy czym na 

31.12.2021r. wynosiło ono 182 osoby. 

Na umowę zlecenie zatrudnionych było w 2021 r. 8 osób. 

 

Organy Spółki pełnią swoje funkcje w Zarządzie na podstawie umowy o pracę.  

 

Pracownicy spółki korzystają z szeregu świadczeń socjalnych i innych. Zgodnie z przepisami 

tworzone są rezerwy na świadczenia pracownicze.  

 

 

C. INWESTYCJE 

 

W roku 2021 spółka poniosła nakłady na inwestycje zgodnie z poniższą tabelą.  
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Lp. TYTUŁ KWOTA 

1 Budynki 0 

2 Maszyny i urządzenia 197 797,82 

3 Narzędzia i przyrządy 1 625,20 

4 Licencje 13 438,68 

5 Prace rozwojowe 1 966 161,80 

  Razem 2 179 023,50 

 

 

 

 

D. PODSUMOWANIE 
 

Za nami rok pełen wyzwań, związanych przede wszystkim z funkcjonowaniem w otoczeniu 

zaburzonych łańcuchów dostaw komponentów oraz presji kosztowej. Czynniki te w sposób istotny 

wpłynęły na poziom wyniku finansowego za rok 2021. Jednak rozwój w segmencie gaz oraz  ciągłe 

analizowanie potrzeb rynkowych, dobre planowanie i dbałość o sferę finansową sprawiły, że nawet 

w wymagającej sytuacji rynkowej Apator Elkomtech potrafił zakończyć rok na satysfakcjonującym 

poziomie. Z tym dobrym zapleczem w dniu 3.01.2022 roku nastąpiło połączenie z Apator S.A. na 

mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu. 

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie Zarząd wnosi o pozytywną opinię Rady Nadzorczej, 

oraz o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.  

 

Propozycja podziału zysku 

 

Zarząd Apator Elkomtech S.A. w Łodzi osiągnięty zysk netto w 2021 roku w wysokości 

4 620 511,67zł (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia tysięcy pięćset jedenaście zł 67/00)  

proponuje przeznaczyć na kapitał rezerwowy.  

 

 

 

 

Zarząd Apator S.A. jako następca prawny Apator Elkomtech S.A. w składzie: 

 

1.  Arkadiusz Chmielewski -  Prezes Zarządu    

 

 

 

 

2. Tomasz Łątka – Członek Zarządu 

 

 

 

 

 

Łódź,  4 kwietnia 2022 r. 
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