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CREOTECH INSTRUMENTS S.A.  

SPÓŁKA AKCYJNA 

(spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie i adresem przy ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno, Polska, wpisana 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 

w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407094) 

 

SUPLEMENT NR 1 

DO PROSPEKTU CREOTECH INSTRUMENTS S.A.  

Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE 

zatwierdzonego 25 kwietnia 2022 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego („Prospekt”) 

decyzją nr nr DSP-DSPZE.410.55.2021 

 

Niniejszy suplement nr 1 do Prospektu („Suplement”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i art. 23 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, 

który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym 
oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) oraz  art. 18 ust. 1 Rozporządzenia delegowane Komisji (UE) 

2019/979 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do 

regulacyjnych standardów technicznych dotyczących kluczowych informacji finansowych w podsumowaniu prospektu, publikacji i 
klasyfikacji prospektów, reklam papierów wartościowych, suplementów do prospektu i portalu zgłoszeniowego oraz uchylające 

rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 382/2014 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/301w związku z: (i) opublikowaniem 

przez Spółkę w dniu 28 kwietnia 2022 r. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 („Sprawozdanie Finansowe za 2021 rok”) w 
odniesieniu do którego niezależna firma audytorska przeprowadziła badanie Sprawozdania Finansowego za 2021 rok oraz wydała 

sprawozdanie z badania bez zastrzeżeń; (ii) dodaniem nowych pozycji alternatywnych pomiarów wyników („Skorygowana EBITDA (tys. zł)”, 
„Marża Skorygowanej EBITDA (%)”, „Korekta o wynik na działalności B+R”) w związku z ich pierwszym wykorzystaniem w raporcie 

okresowym zawierającycm Sprawozdanie Finansowe za 2021 rok oraz (ii) korektą oczywistej pomyłki dotyczącej pozycji Kredyty i pożyczki 

i inne zobowiązania finansowe w roku 2021, 2020 oraz 2019.  

 

Terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane odmiennie w niniejszym Suplemencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. 

 

Suplement został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 maja 2022 r. 

 

W związku z powyższym w Prospekcie wprowadza się następujące aktualizacje przez dodanie (poniższe odniesienia do stron oznaczają 

odniesienia do poszczególnych stron Prospektu): 
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Aktualizacja nr 1 – „Podsumowanie” – strony 9-10 

W rozdziale „Podsumowanie” aktualizuje się przez dodanie następujące informacje:  

Kluczowe Informacje Finansowe 

 

Tabela 1. Wybrane dane z rachunku zysków i strat za rok 2021   

  

Za okres 12 miesięcy 

zakończony 

 

  2021 r. 

  (tys. zł) (zbadane) 

Przychody netto ze sprzedaży 33 356 

Zmiana (r/r) 15,16% 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 985 

Zysk (strata) netto 475 

Źródło: Sprawozdania Finansowe   

 

Tabela 2. Bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku   

  Na dzień 31 grudnia 

  2021 r. 

  (tys. zł) / (zbadane) 

Aktywa ogółem 45 983 

Kapitał własny ogółem 18 201 

Zadłużenie finansowe netto 955 

Źródło: Sprawozdania Finansowe   
 

 

Tabela 3. Wybrane pozycje sprawozdania z przepływów pieniężnych za 2021 rok 

  

Za okres 12 miesięcy 

zakończony 31 

grudnia 

  2021 r. 

  (tys. zł) (zbadane) 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  -11 323 

- Zysk (strata) netto 475 

- Korekty -11 798 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  -8 175 

- Wpływy 2 

- Wydatki 8 178 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  25 022 

- Wpływy 42 533 

- Wydatki 17 512 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych  5 497 

Środki pieniężne na początek okresu  6 363 

Środki pieniężne na koniec okresu  11 886 

Źródło: Sprawozdania Finansowe    
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Aktualizacja nr 2 – Rozdział 3.6.1. „Informacje finansowe”– strona 28-29 

W rozdziale 3.6.1. „Informacje finansowe” dodaje się następujące informacje: 

Niezbadane jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki na dzień i za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 

grudnia 2021 r. oraz zbadane jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki na dzień i za okresy 12 miesięcy 

zakończone w dniu 31 grudnia 2018 r., 2019 r. 2020 r. i 2021 r. („Sprawozdania Finansowe”) zostały 

zamieszczone w Prospekcie w celu zaprezentowania historycznych informacji finansowych ogólnego 

przeznaczenia na potrzeby Oferty i Dopuszczenia do Obrotu na GPW przeprowadzanych zgodnie z Prospektem.  

Creotech nie tworzy grupy kapitałowej i nie jest jednostką dominującą w stosunku do żadnego podmiotu, stąd też 

nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego.  

Spółka jest jedynie wspólnikiem spółki Newmap Sp. z o.o. (posiada 40% udziałów), co czyni ją znaczącym 

inwestorem, jednakże nie powoduje konieczności konsolidacji wyników tego podmiotu w księgach rachunkowych 

Spółki. Sprawozdania Finansowe zostały sporządzone zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości („PSR”).  

Niezależny biegły rewident działający w imieniu niezależnej firmy audytorskiej GLOBAL AUDIT PARTNER 

Boczkowski Duś Procner sp.k. („GAP”) przeprowadził badanie jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki 

na dzień i za okresy 12 miesięcy zakończone w dniu 31 grudnia 2018 r., 2019 r. i 2020 r. zamieszczonych w 

Prospekcie oraz załączniku nr 4 do Prospektu, natomiast UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp. K. przeprowadził badanie jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki na dzień i za 

okresy 12 miesięcy zakończone w dniu 31 grudnia 2021 r. („UHY ECA”),  (zob. także punkt 21.3. „Niezależny 

biegły rewident” oraz punkt 7. „Wybrane historyczne informacje finansowe”) O ile nie wskazano inaczej, 

wszystkie dane finansowe dotyczące Spółki przedstawione w Prospekcie pochodzą ze Sprawozdań Finansowych 

lub zostały obliczone na ich podstawie. O ile nie wskazano inaczej, sposób prezentacji danych finansowych w 

Prospekcie odpowiada sposobowi prezentacji tych danych w Sprawozdaniach Finansowych. Niektóre dane 

finansowe i operacyjne znajdujące się w Prospekcie zostały zaczerpnięte z, opracowane lub obliczone na 

podstawie innych źródeł niż Sprawozdania Finansowe, w szczególności na podstawie dokumentów oraz 

załączników do nich opracowanych na potrzeby sprawozdawczości zarządczej w ramach Spółki do użytku 

wewnętrznego. Dane te nie podlegały badaniu ani przeglądowi przez niezależnego biegłego rewidenta. W takim 

przypadku wskazano Spółkę jako źródło takich informacji i oznaczono informacje finansowe jako „niezbadane”. 

Informacje finansowe ze Sprawozdań Finansowych zostały przedstawione w szczególności w rozdziale „Wybrane 

historyczne informacje finansowe” i należy je analizować łącznie z informacjami zawartymi w innych rozdziałach 

Prospektu, a w szczególności w rozdziale „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej”. Odniesienia do 

przymiotnika „zbadane” używanego w stosunku do danych finansowych Spółki na dzień i za okresy 12 miesięcy 

zakończone dnia 31 grudnia 2018 r., 2019 r., 2020 r. i 2021 r. przedstawionych w Prospekcie oznaczają, że dane 

te pochodzą ze Sprawozdań Finansowych, które zostały zbadane przez GAP lub UHY ECA, chyba że wyraźnie 

stwierdzono inaczej. O ile nie wskazano inaczej, odniesienia do przymiotnika „niezbadane” używanego w 

stosunku do danych finansowych Spółki przedstawionych w Prospekcie oznaczają, że dane te nie pochodzą ze 

Sprawozdań Finansowych. Dane zamieszczone w Sprawozdaniach Finansowych, jak również inne dane finansowe 

oraz operacyjne zamieszczone w Prospekcie, są przedstawiane w złotych (zł), jako walucie funkcjonalnej Spółki 

(w tysiącach złotych, jeżeli nie wskazano inaczej). W niektórych wypadkach suma liczb w poszczególnych 

kolumnach lub wierszach tabel zawartych w Prospekcie może nie odpowiadać dokładnie łącznej sumie wyliczonej 

dla danej kolumny lub wiersza. Niektóre wartości procentowe w tabelach zamieszczonych w Prospekcie również 

zostały zaokrąglone i sumy w tych tabelach mogą nie odpowiadać dokładnie 100%. Prospekt nie zawiera 

informacji finansowych pro forma ani szacunków finansowych w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego. 
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Aktualizacja nr 3 – Rozdział 7 „Wybrane historyczne informacje finansowe” – strony 39-41 

W rozdziale „Wybrane historyczne informacje finansowe” aktualizuje się przez dodanie następujące informacje:  

Tabela 2. Rachunek zysków i strat za 2021 rok   

  

Za okres 12 miesięcy 

zakończony 

31 grudnia 

  2021 r. 

  (tys. zł) (zbadane) 

Przychody netto ze sprzedaży 33 356 

Przychody netto ze sprzedaży produktów 33 046 

Zmiana stanu produktów 310 

Koszty działalności operacyjnej 41 252 

Amortyzacja 2 097 

Zużycie materiałów i energii 8 028 

Usługi obce 18 992 

Podatki i opłaty 306 

Wynagrodzenia 9 854 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 633 

Pozostałe koszty rodzajowe 342 

Wartość sprzedanych materiałów i towarów   -    

Zysk (strata) ze sprzedaży -7 897 

Pozostałe przychody operacyjne (w tym dotacje) 8 918 

Pozostałe koszty operacyjne  36 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 985 

Przychody finansowe  0 

Koszty finansowe  704 

Zysk (strata) brutto 281 

Podatek dochodowy  -194 

Zysk (strata) netto 475 

Źródło: Sprawozdania Finansowe   

 

 

Tabela 3. Bilans na dzień 31 grudnia 2021 roku   

  Na dzień 31 grudnia 

  2021 r. 

  (tys. zł) / (zbadane) 

AKTYWA   

Aktywa trwałe  21 587 

Wartości niematerialne i prawne 13 410 

Rzeczowe aktywa trwałe 7 263 

Należności długoterminowe 0 

Inwestycje długoterminowe 10 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 903 

Aktywa obrotowe  24 397 

Zapasy  4 616 

Należności krótkoterminowe 7 607 

Inwestycje krótkoterminowe 11 860 

Rozliczenia międzyokresowe 313 

Aktywa razem  45 983 

    

PASYWA   

Kapitał (fundusz) własny  18 201 

Kapitał podstawowy 159 

Kapitał zapasowy, w tym ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 

nominalnej 
19 114 

Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 547 

Zysk (strata) netto 475 
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Rezerwy na zobowiązania 1 249 

Zobowiązania długoterminowe 532 

Zobowiązania krótkoterminowe  12 284 

Kredyty i pożyczki i inne zobowiązania finansowe 5 297 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 5 061 

Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 475 

Zobowiązania publiczno-prawne 1 188 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 793 

Pozostałe zobowiązania 1 

Rozliczenia międzyokresowe 13 719 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  27 783 

Pasywa razem 45 983 

Źródło: Sprawozdania Finansowe    

 

Dodatkowo w prospekcie koryguje sie oczywistą pomyłkę dotyczącą pozycji Kredyty i pożyczki i inne 

zobowiązania finansowe, które w roku 2020 wyniosły 3.839 tys. zł, a w roku 2019 odpowiednio 2.172 tys. zł. 

 

Tabela 4. Wybrane pozycje sprawozdania z przepływów pieniężnych za 2021 rok  

  

Za okres 12 miesięcy 

zakończony 31 

grudnia 

  2021 r. 

  (tys. zł) (zbadane) 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  -11 323 

- Zysk (strata) netto 475 

- Korekty -11 798 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  -8 175 

- Wpływy 2 

- Wydatki 8 178 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  25 022 

- Wpływy 42 533 

- Wydatki 17 512 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych  5 549 

Środki pieniężne na początek okresu  6 363 

Środki pieniężne na koniec okresu  11 886 

Źródło: Sprawozdania Finansowe   

 

Aktualizacja nr 4 – Rozdział 7.1. „Alternatywne pomiary wyników” – strona 41-43 

W rozdziale 7.1 „Alternatywne pomiary wyników” aktualizuje się przez dodanie następujące informacje: 
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Nazwa alternatywnego pomiaru 

wyników Definicja 

Uzasadnienie wykorzystania 

alternatywnego pomiaru wyników 

Skorygowana EBITDA Spółka definiuje i oblicza 

Skorygowaną EBITDA jako 

zysk (stratę) z działalności 

operacyjnej skorygowany o 

wynik na działalności B+R 

powiększony o amortyzację 

Skorygowana EBITDA stanowi 

sumę wyniku na działalności 

operacyjnej opartej o już istniejące 

produkty Spółki (z wyłączeniem 

działalności B+R) oraz amortyzacji 

środków trwałych i wartości 

niematerialnych, co pozwala na 

porównywanie wyników niezależnie 

od zmian w stanie posiadanych 

środków trwałych mogących 

wpływać poprzez wartość 

amortyzacji na inne miary wyników. 

Marża Skorygowanej EBITDA Spółka definiuje i oblicza 

marżę Skorygowanej EBITDA 

jako zysk (stratę) z 

działalności operacyjnej 

skorygowany o wynik na 

działalności B+R powiększony 

o amortyzację / przychody ze 

sprzedaży produktów, 

towarów i materiałów 

Wskaźnik marży Skorygowanej 

EBITDA jest miarą zdolności Spółki 

do generowania gotówki z 

podstawowej działalności 

operacyjnej (efektywności 

działalności operacyjnej), z 

wyłączeniem działalności B+R. 

Źródło: Emitent 

 

 

Tabela 5. Alternatywne pomiary wyników za lata 2018-2021 

  

Za okres 12 miesięcy 

zakończony 31 

grudnia 

  

   
  2021 r. 2020 r. 2019 r. 2018 r. 

  
(niezbadane, o ile nie 

wskazano inaczej) 
     

Przychody ogółem (tys. zł) 40 614 33 737 
           30 

600  

           30 

957  

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 33 356 28 966 
           25 

486  

           27 

117  

EBITDA (tys. zł)  3 082 3 721             2 011  -2 312 

Marża EBITDA (%)  9,2% 12,8% 7,9% -8,5% 

Skorygowana EBITDA (tys. zł)                               5 553                               4 602              3 419  -829 

Marża Skorygowanej EBITDA (%)  16,6% 15,9% 11,2% -2,7% 

Źródło: Emitent         

          

Z uwagi na fakt, że od momentu publikacji raportu rocznego za 2021 rok Spółka prezentuje skorygowaną EBITDA, 

dodaje się poniższe informacje dla lat objętych Historycznymi Informacjami Finansowymi: 

 

   Za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 

   2020 r. 2019 r. 2018 r. 

  (niezbadane, o ile nie wskazano inaczej) 

Skorygowana EBITDA (tys. zł)    4 602 3 419 -829 

Marża Skorygowanej EBITDA (%)    15,9% 11,2% -2,7% 
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Za okres 12 miesięcy 

zakończony 31 

grudnia 

  

    

  2021 r. 2020* r.     

  
(niezbadane, o ile nie 

wskazano inaczej) 
  

    

Przychody ogółem (tys. zł) 40 614 33 737     

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 33 356 28 966     

Dotacje (tys. zł) 7 258 4 771     

Źródło: Emitent         

  

Za okres 12 miesięcy 

zakończony 31 

grudnia 

  
    

  2021 r. 2020 r. 2019 r. 2018 r. 

  
(niezbadane, o ile nie 

wskazano inaczej) 
      

EBITDA (tys. zł)  3 082 3 721 2 011 -2 312 

Skorygowana EBITDA (tys. zł)                               5 553                               4 603              3 419  -829 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 
985 2 198 329 

-3 315 

(tys. zł)   

Amortyzacja (tys. zł) 2 097 1 523             1 682              1 003  

Źródło: Emitent         

Z uwagi na fakt, że od momentu publikacji raportu rocznego za 2021 rok Spółka prezentuje skorygowaną EBITDA, 

dodaje się poniższe informacje dla lat objętych Historycznymi Informacjami Finansowymi: 

  Za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 

  2021 r. 2020 r. 2019 r. 2018 r. 

  (niezbadane, o ile nie wskazano inaczej) 

Skorygowana EBITDA (tys. zł)  5 553 4 603 3 419 -              829 

Źródło: Emitent         
         

  

Za okres 12 miesięcy 

zakończony 31 

grudnia 

  
    

  2021 r. 2020 r. 2019 r. 2018 r. 

  
(niezbadane, o ile nie 

wskazano inaczej) 
      

Marża EBITDA (%) 9,24% 12,80% 7,90% -8,50% 

Marża Skorygowanej EBITDA (%)  16,6% 15,9% 11,17% -2,68% 

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 33 356 28 966 25 486 27 117 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) 985 2 198                329  -           3 315  

Amortyzacja (tys. zł) 2 097 1 523             1 682              1 003  

Źródło: Emitent         

          

Z uwagi na fakt, że od momentu publikacji raportu rocznego za 2021 rok Spółka prezentuje skorygowaną EBITDA, 

dodaje się poniższe informacje dla lat objętych Historycznymi Informacjami Finansowymi: 

          

  Za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 

  2021 r. 2020 r. 2019 r. 2018 r. 

  (niezbadane, o ile nie wskazano inaczej) 

Marża Skorygowanej EBITDA (%)    15,9% 11,17% -2,68% 

Źródło: Emitent         

          

Z uwagi na fakt, że od momentu publikacji raportu rocznego za 2021 rok Spółka prezentuje skorygowaną EBITDA, 

dodaje się poniższe informacje dla lat objętych Historycznymi Informacjami Finansowymi: 

  Za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 

  2021 r. 2020 r. 2019 r. 2018 r. 

  (tys. zł) (niezbadane) 
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EBITDA 3 082 3 721 2 011 -2 312 

Korekta o wynik na działalności B+R 2472 882 1 408 1 483 

Skorygowana EBITDA 5 554 4 603             3 419  -829 

Źródło: Sprawozdania Finansowe 20,7% 34,6% -512,2%   

 

 

 

Aktualizacja nr 5 – Rozdział 8.6 „Alternatywne pomiary wyników”– strona 50-51 

W rozdziale 8.6 „Alternatywne pomiary wyników” aktualizuje się przez dodanie następujące informacje: 

Tabela 6. Alternatywne pomiary wyników za lata 2018–2021  

  

Za okres 12 miesięcy 

zakończony 31 

grudnia 

  
    

2021 r. 2020 r. 2019 r. 2018 r. 

  
(niezbadane, o ile nie 

wskazano inaczej) 
      

Przychody ogółem (tys. zł) 40 614       

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 33 356 28 966 25 486 27 117 

EBITDA (tys. zł)  3 082 3 721 2 011 -2 312 

Marża EBITDA (%)  9,2% 12,8% 7,9% -8,5% 

Skorygowana EBITDA (tys. zł)                               5 553                               4 603              3 419  -              829  

Marża Skorygowanej EBITDA (%)  16,6% 15,9% 11,2% -2,7% 

Źródło: Emitent         

          

Z uwagi na fakt, że od momentu publikacji raportu rocznego za 2021 rok Spółka prezentuje skorygowaną EBITDA, 

dodaje się poniższe informacje dla lat objętych Historycznymi Informacjami Finansowymi: 

  
Za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 

2021 r. 2020 r. 2019 r. 2018 r. 

  (niezbadane, o ile nie wskazano inaczej) 

Marża Skorygowanej EBITDA (%)  16,6% 15,9% 11,2% -2,7% 

Źródło: Emitent         

          

Z uwagi na fakt, że od momentu publikacji raportu rocznego za 2021 rok Spółka prezentuje skorygowaną EBITDA, 

dodaje się poniższe informacje dla lat objętych Historycznymi Informacjami Finansowymi: 

  Za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 

  2021 r. 2020 r. 2019 r. 2018 r. 

  (tys. zł) (niezbadane) 

EBITDA                              3 082  3 721     

Korekta o wynik na działalności B+R                              2 472  882 1 408 1 483 

Skorygowana EBITDA 5 554 4 603 3 419 -829 

Źródło: Sprawozdania Finansowe 20,7%       

 

 

 

W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2021 r. Spółka osiągnęła przychody ogółem w wysokości 40.614 

tys. zł, EBITDA wyniosła 3.081 tyś zł, natomiast Skorygowana EBITDA wyniosła 5.554 tys. zł, co stanowiło 

odpowiednio wzrost o 20,4%, spadek o 17,2% oraz wzrost o 20,7% w stosunku do okresu 12 miesięcy 

zakończonego 31 grudnia 2020 r., w którym Spółka osiągnęła przychody ogółem w wysokości 33.737 tys. zł, 

EBITDA wyniosła 3.720 tys. zł a skorygowana EBITDA wyniosła 4 603 tys. zł Marża EBITDA w okresie 12 

miesięcy zakończonym 31 grudnia 2021 r. wynosiła 9,2%, a Marża Skorygowanej EBITDA wyniosła 16,6% , zaś 

w analogicznym okresie 2020 roku marża EBITDA wynosiła 12,8%, co oznacza to spadek o 3,60 p.p, natomiast 

Marża skorygowanej EBITDA wyniosła 15,9% co z kolei oznacza wzrost o 0,7 p.p. .  



9 

 

Spadek EBITDA oraz marży EBITDA w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2021 r. był w głównej 

mierze wynikiem:  

− zwiększenia kosztów wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych o 5 700,7 tys. PLN (+98,5%), w wyniku 

znacznego wzrostu zatrudnienia w dziale produkcji, Business Development oraz R&D, w celu 

uzupełnienia kadry do pozyskanych projektów B+R oraz zwiększenia udziału projektów w fazie badań 

przemysłowych (nowo pozyskane projekty), w której koszty projektowe nie są kapitalizowane w bilansie 

i wpływają bezpośrednio na wynik, 

− zwiększenia natężenia prac w projektach B+R – w 2021 roku wynik na działalności B+R (bez 

amortyzacji)  wyniósł (2 472,2) tys. PLN, w porównaniu do (882,2) tys. zł w roku 2020, 

− zwiększenia kosztów ogólnych o 1 759,3 tys. zł, głównie w związku ze znacznym wzrostem skali 

działalności oraz koniecznością dostosowania się do wymogów dla spółek notowanych (wzrost 

zatrudnienia w administracji, Business Development, kontrolingu, nakłady na usprawnienie procesów 

wewnętrznych, cyberbezpieczeństwo itp.), 

 

W 2021 r. Spółka odnotowała wzrost skorygowanej EBITDA oraz wzrost Marży Skorygowanej EBITDA. 

Wzrost tych wartości, pomimo spadku EBITDA, wynikał z istotnie wyższej korekty o stratę na działalności B+R 

(2.472 tys. zł). Istotnie wyższa wartość korekty w porównaniu do 2020 r. wynika z intensyfikacji prac B+R. 

Negatywny wpływ na wyniki Spółki wszystkich powyższych okoliczności udało się w dużej mierze zredukować 

poprzez znaczne zwiększenie sprzedaży komercyjnej (wzrost o 4.389,3 tys. zł, tj. o 15,2% więcej w porównaniu 

do 2020 roku). 

W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2020 r. skorygowana EBITDA wyniosła 4.603 tys. zł, 

natomiast Marża Skorygowanej EBITDA wyniosła 15,9%.  

 

W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2019 r. skorygowana EBITDA wyniosła 3.419 tys. zł, 

natomiast Marża Skorygowanej EBITDA wyniosła 11,2%.  

 

W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2018 r. skorygowana EBITDA wyniosła (829) tys. zł, 

natomiast Marża Skorygowanej EBITDA wyniosła (2,7)%.  

Aktualizacja nr 6 – Rozdział 8.7 „Wyniki działalności”– strony 51-55 

W rozdziale 8.7 „Wyniki działalności” aktualizuje się przez dodanie następujące informacje: 

Tabela 7. Wybrane dane z rachunku zysków i strat za 2021 rok 

  

Za okres 12 miesięcy 

zakończony 31 

grudnia 

  2021 r. 

  (tys. zł) (niezbadane) 

Przychody netto ze sprzedaży 33 356 

Przychody netto ze sprzedaży produktów 33 046 

Zmiana stanu produktów 310 

Koszty działalności operacyjnej 41 252 

Amortyzacja 2 097 

Zużycie materiałów i energii 8 028 

Usługi obce 18 992 

Podatki i opłaty 306 

Wynagrodzenia 9 854 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 633 

Pozostałe koszty rodzajowe 342 

Wartość sprzedanych materiałów i towarów   -    

Zysk (strata) ze sprzedaży -7 897 

Pozostałe przychody operacyjne (w tym dotacje) 8 918 

Pozostałe koszty operacyjne  36 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 985 

Przychody finansowe  0 

Koszty finansowe  704 

Zysk (strata) brutto 281 

Podatek dochodowy  -194 

Zysk (strata) netto 475 
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Źródło: Sprawozdania Finansowe   

Tabela 8. Struktura przychodów ogółem (przed korektą o zmianę stanu produktów) za lata 2020–2021  

  
Za okres 12 miesięcy zakończony 31 

grudnia 

  2021 r. 2020 r. 

  (niezbadane, o ile nie wskazano inaczej) 

Space (obecnie projekty ESA) 18 149 17 205 

Earth Observation 
1 520 1 443 

(segment danych satelitarnych i technologii UAV) 

Science 
4 782 4 669 

(segment aparatury naukowo-pomiarowej) 

Produkcja elektroniki 8 905 5 650 

B+R 
7 258 4 771 

(pozostałe przychody operacyjne / dotacje) 

Suma 40 614 33 737 
Źródło: Sprawozdania Finansowe 

 

 

Różnica w wartości pozycji: Space (obecnie projekty ESA) i Earth Observation (EO) za 2020 rok z 

zaprezentowanymi w zatwierdzonym prospekcie danymi za 2020 rok a danymi zaprezentowanymi w suplemencie 

nr 1. wynika z faktu, iż niektóre projekty Emitenta są na pograniczu segmentu Space i EO. Dlatego też zdarza się, 

że po cyklicznych przeglądach projektowych zostaje podjęta decyzja o relokacji danego projektu między 

segmentami i zakwalifikowaniu go do innego segmentu niż pierwotnie. Ta sytuacja miała miejsce w przypadku 

projektu TELLTALE, którego celem jest zbudowanie platformy chmurowej do gromadzenia danych o pogodzie 

kosmicznej. Projekt ma znamiona projektu kosmicznego, ale wykorzystywane w nim technologie mają częściej 

zastosowanie w segmencie Earth Observation, stąd projekt został w SF2021 potraktowany jako projekt segmentu 

Earth Observation i odpowiednio przeniesione zostały przychody z tego projektu w danych porównawczych za 

rok 2020 (na etapie HIF projekt był zaliczany do segmentu Space). 

 

Przychody netto ze sprzedaży 

Rok zakończony 31 grudnia 2021 r. w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2020 r. 

W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2021 r. przychody netto ze sprzedaży Spółki wyniosły 33.356 

tys. zł i w porównaniu do poziomu osiągniętego przez Spółkę w analogicznym okresie 12 miesięcy roku 

poprzedniego zakończonym 31 grudnia 2020 r. (kiedy osiągnęły wartość 28.966 tys. zł) wzrosły o 4.389 tys. zł, tj. 

o 15,2%. Wzrost ten wynikał głównie ze zwiększonej sprzedaży wygenerowanej przez Spółkę w segmencie 

produkcji elektroniki (wzrost o 3.261 tys. zł, tj. o 57,8% w porównaniu do 2020 roku) oraz segmencie projektów 

kosmicznych (wzrost o 944 tys. zł, tj. o 5,5% w porównaniu do 2020 roku). 

Koszty działalności operacyjnej 

 

Rok zakończony 31 grudnia 2021 roku w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2020 roku 

 

W 2021 roku, tj. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia, koszty działalności operacyjnej Spółki wyniosły 

41.252 tys. zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 

2020 roku, w którym osiągnęły wartość 31.542 tys. zł wzrosły o 30,8 % (o 9.710,5 tys. zł). Odnotowany przez 

Creotech w tym okresie w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego) wzrost kosztów działalności 

operacyjnej wynikał głównie ze zwiększenia kosztów wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych o 5 701 tys. PLN 

(+98,5%), , w wyniku znacznego wzrostu zatrudnienia w dziale produkcji, Business Development oraz B+R, w 

celu uzupełnienia kadry do pozyskanych projektów B+R oraz zwiększenia udziału projektów w fazie badań 

przemysłowych (nowo pozyskane projekty), w której koszty projektowe nie są kapitalizowane w bilansie i 

wpływają bezpośrednio na wynik. Poza tym istotnie wzrosły koszty materiałów i energii (wzrost o 2.281 tys. PLN, 

tj. +39,7% w porównaniu do roku 2020), w związku ze zwiększoną sprzedaży w segmencie produkcji elektroniki 

oraz koszty amortyzacji (wzrost o 574 tys. PLN, tj. o 37,7% w porównaniu do roku 2020), w związku z nabyciem 

nowych maszyn produkcyjnych oraz zwiększoną amortyzacją zakończonych prac rozwojowych w projektach 

B+R. 

Zysk (strata) ze sprzedaży 
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W okresie objętym Sprawozdaniami Finansowymi (tj, w latach 2018-2021) Spółka systematycznie zmniejszała 

odnotowywaną stratę ze sprzedaży.  

W 2018 roku poniesiona przez Spółkę strata ze sprzedaży wynosiła 7.140 tys. zł, w 2019 r. strata ta została 

zmniejszona do poziomu 4.687 tys. zł, a w 2020 r. do poziomu 2.576 tys. zł, natomiast w 2021 r. powiększyła się 

do poziomu 7.896,8 tys. zł. 

Systematyczna poprawa wyniku ze sprzedaży Spółki do roku 2020 poza wspomnianymi powyżej wzrostami 

sprzedaży i rentowności najbardziej marżowych segmentów (Science i produkcja elektroniki), wynikała również 

z przejścia części prowadzonych projektów B+R do fazy prac rozwojowych (w której ponoszone koszty są 

kapitalizowane (ujmowane w bilansie jako rozliczenia międzyokresowe) i tym samym nie wpływają na wynik 

bieżącego okresu sprawozdawczego). Natomiast zwiększenie straty ze sprzedaży w 2021 roku wynika ze 

zwiększonych kosztów działalności operacyjnej opisanych powyżej, zwiększenia kosztów ogólnych o 2 023,3 tys. 

zł (łącznie z amortyzacją), głównie w związku ze znacznym wzrostem skali działalności oraz koniecznością 

dostosowania się do wymogów dla spółek notowanych (wzrost zatrudnienia w administracji, Business 

Development, kontrolingu, nakłady na usprawnienie procesów wewnętrznych, cyberbezpieczeństwo itp.), 

zwiększenia kosztów amortyzacji o 573,8 tys. PLN, w wyniku nowych inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe 

(maszyny produkcyjne) oraz zwiększonej amortyzacji zakończonych prac rozwojowych. 

Ponadto Emitent pragnie zwrócić uwagę inwestorów, iż w jego przypadku wynik na sprzedaży nie jest wynikiem 

odzwierciedlającym w pełni działalność operacyjną Spółki. Bowiem ze względu na specyfikę prowadzonej 

działalności badawczo-rozwojowej wszystkie koszty projektów badawczo-rozwojowych, jakie prowadzi Spółka, 

są wykazywane w poszczególnych pozycjach kosztów działalności operacyjnej, podczas gdy powiązane z nimi 

przychody, jakie uzyskuje Emitent z tytułu dotacji, wykazywane są w rachunku wyników w pozycji Pozostałe 

Przychody Operacyjne. Oznacza to, że wynik na sprzedaży ujmuje tylko kosztową stronę projektów B+R,  

a pierwszym poziomem wyniku finansowego, który ujmuje całościowy efekt prowadzonych (łącznie przychody  

i koszty) prac B+R Spółki jest wynik na działalności operacyjnej. 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 

Podobnie jak w przypadku zysku (straty) na sprzedaży w okresie objętym Sprawozdaniami Finansowymi (tj. w 

latach 2018-2021) Spółka systematycznie poprawiała wynik z działalności operacyjnej do roku 2020, odnotowując 

spadek w roku 2021.  

W 2018 roku strata z działalności operacyjnej wynosiła 3.315 tys. zł, natomiast w 2019 roku Spółka odnotowała 

zysk na działalności operacyjnej w wysokości 329 tys. zł, który w 2020 roku został zwiększony do poziomu 2.198 

tys. zł, a następnie spadł do poziomu 985 tys. zł. 

Przychody i koszty finansowe 

W roku 2021 Spółka poniosła 704 tys. zł kosztów finansowych (wzrost o 522 tys. zł w stosunku do analogicznego 

okresu w roku poprzednim), z czego aż 433,1 tys. zł wynikała z niekorzystnego wpływu różnic kursowych. 

Zysk (strata) brutto oraz zysk (strata) netto 

W latach 2018 – 2020 Spółka systematycznie poprawiała wynik netto, natomiast w roku 2021 odnotowała spadek. 

W 2018 roku odnotowała jeszcze stratę netto na poziomie 3.285 tys. zł, natomiast w roku 2019 osiągnęła zysk 

netto na poziomie 255 tys. zł, w 2020 roku 1.776 tys. zł., natomiast w roku 2021 475 tys. zł. 

Aktualizacja nr 7 – Rozdział 8.8 „Sprawozdanie z sytuacji finansowej”– strony 55-60 

W punkcie 8.8.1. „Aktywa” aktualizuje się przez dodanie następujące informacje:

Tabela 9. Aktywa Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku 

  Na dzień 31 grudnia 

  2021 r. 

  (tys. zł) / (niezbadane) 

AKTYWA   

Aktywa trwałe  21 587 

Wartości niematerialne i prawne 13 410 

Rzeczowe aktywa trwałe 7 263 

Należności długoterminowe 0 

Inwestycje długoterminowe 10 
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Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 903 

Aktywa obrotowe  24 397 

Zapasy  4 616 

Należności krótkoterminowe 7 607 

Inwestycje krótkoterminowe 11 860 

Rozliczenia międzyokresowe 313 

Aktywa razem  45 983 

Źródło: Sprawozdania Finansowe   

Aktywa razem 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku aktywa ogółem Spółki wynosiły 45.983 tys. zł i w porównaniu do stanu na dzień 

31 grudnia 2020 roku (30.673 tys. zł) wzrosły o 15.311 tys. zł, tj. o 49,9%. Wzrost ten wynikał głównie z zakupu 

nowej linii produkcyjnej, urządzenia do automatycznej inspekcji optycznej (AOI) oraz maszyn nabytych w ramach 

projektu RESP2.1 („Rozwój infrastruktury do testowania i przygotowania do produkcji masowej serii 

respiratorów”), zwiększenia stanu zapasów materiałów o 3.124 tys. zł, w związku ze znacznym wydłużeniem 

czasów realizacji zamówień wyspecjalizowanych komponentów elektronicznych. W celu sprawnej realizacji 

pozyskanych zleceń konieczne było zainwestowanie w zapas materiałów produkcyjnych, zwiększenia stanu 

należności o 1.522 tys. zł, w związku ze znacznym zwiększeniem sprzedaży. 

Aktywa trwałe 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku aktywa trwałe Spółki wynosiły 21.587 tys. zł i w porównaniu do stanu na dzień 31 

grudnia 2020 roku (w którym wyniosły 14.983 tys. zł) zwiększyły się o 6.6.604 tys. zł, tj. o 44%. Wzrost ten 

wynikał głównie ze zwiększenia Wartości Niematerialnych i Prawnych o 3.841 tys. zł, w zw. z realizacją prac 

rozwojowych w projektach: systemu mikrosatelitarnego EagleEye, infrastruktury kontrolno-pomiarowej dla 

aplikacji kwantowych IMPAKT oraz platformy satelitarnej RENESANS oraz ze zwiększenia stanu Rzeczowych 

aktywów trwałych o 2.240 tys. zł, w związku z zakupem nowej linii produkcyjnej, urządzenia do automatycznej 

inspekcji optycznej (AOI) oraz maszyn nabytych w ramach projektu RESP2.1 („Rozwój infrastruktury do 

testowania i przygotowania do produkcji masowej serii respiratorów”). 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Spółki stanowiły 903 

tys. zł (w porównaniu do 380 tys. zł na dzień 31 grudnia 2020 roku, 565 tys. zł na dzień 31 grudnia 2019 roku i 

380 tys. zł na dzień 31 grudnia 2018 roku) i obejmowały głównie odzwierciedlenie utworzonego aktywa z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego. 

Aktywa trwałe Spółki obejmują wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe. Na dzień 31 

grudnia 2021 roku wartości niematerialne i prawne stanowiły 62% aktywów trwałych ogółem oraz, odpowiednio 

64%, 69% oraz 61% aktywów trwałych ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r., 2019 r. i 2018 r. Natomiast rzeczowe 

aktywa trwałe na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowiły 34% aktywów trwałych ogółem oraz, odpowiednio, 34%, 

24% i 35% aktywów trwałych ogółem na dzień 31 grudnia 2020 roku, 2019 roku i 2018 roku). 

Aktywa obrotowe 

Aktywa obrotowe Spółki obejmowały głównie (i) zapasy stanowiące 19% aktywów obrotowych razem na dzień 

31 grudnia 2021 r. oraz 20%, 33% i 31% aktywów obrotowych razem na dzień 31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 

2019 roku i 31 grudnia 2018 roku, (ii) należności krótkoterminowe stanowiące 31% aktywów obrotowych razem 

na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz 39%, 42% i 50% aktywów obrotowych razem na dzień 31 grudnia 2020 roku, 31 

grudnia 2019, roku i 31 grudnia 2018 roku, oraz (iii) inwestycje krótkoterminowe stanowiące 49% aktywów 

obrotowych razem na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz 41%, 24% i 18% aktywów obrotowych razem na dzień 31 

grudnia 2020 roku, 31 grudnia 2019, roku i 31 grudnia 2018 roku. 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku aktywa obrotowe Spółki wyniosły 24.397 tys. zł i w porównaniu do kwoty 15.690 

tys. zł odnotowanej przez Spółkę na dzień 31 grudnia 2020 roku, zwiększyły się o 8.707 tys. zł, tj. o 55%. co 

wynikało głównie ze wzrostu stanu zapasów o 49%, tzn. o 1.520 tys. zł, w związku ze znacznym wydłużeniem 

czasów realizacji zamówień wyspecjalizowanych komponentów elektronicznych - w celu sprawnej realizacji 

pozyskanych zleceń konieczne było zainwestowanie w zapas materiałów produkcyjnych; jak również ze wzrostu 

stanu środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych o 5.497 tys. zł, tj. o 86%, oraz ze względu na 

zwiększenie stanu należności krótkoterminowych o 1.458 tys. zł, tj. o 24%, w związku ze znacznym zwiększeniem 

sprzedaży.  
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W punkcie 8.8.2. „Zobowiązania” aktualizuje się przez dodanie następujące informacje: 

Tabela10. Zobowiązania Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku 

  Na dzień 31 grudnia 

  2021 r. 

  (tys. zł) / (niezbadane) 

Rezerwy na zobowiązania 1 249 

Zobowiązania długoterminowe 532 

Zobowiązania krótkoterminowe  12 284 

Kredyty i pożyczki i inne zobowiązania finansowe 5 297 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 5 061 

Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 475 

Zobowiązania publiczno-prawne 1 188 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 793 

Pozostałe zobowiązania 1 

Rozliczenia międzyokresowe 13 719 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  27 783 

Źródło: Sprawozdania Finansowe   

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Spółki wyniosły 27.783 tys. zł,  

co w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku (23.477 tys. zł), stanowiło wzrost o 4.305 tys. zł, tj.  

o 18%. Wzrost ten wynikał głównie ze zwiększenia krótkookresowych rozliczeń międzyokresowych o 4.651 tys. 

zł, tj. o 51%, w związku z realizacją projektów B+R w fazie prac rozwojowych (EagleEye, RENESANS, 

IMPAKT01). 

Zobowiązania długoterminowe 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zobowiązania długoterminowe stanowiły 1,9% zobowiązań i rezerw na zobowiązania 

ogółem i wynosiły łącznie 532 tys. zł.  

Zobowiązania krótkoterminowe 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązania krótkoterminowe Spółki wynosiły 12.284 tys. zł, co stanowiło 

spadek o 989 tys. zł, tj. o 7,5% w porównaniu do wartości osiągniętych przez Spółkę na dzień 31 grudnia 2020 

roku kiedy zamknęły się kwotą 13.273 tys. zł. Spadek ten był głównie wynikiem zmniejszenia się salda zaliczek  

otrzymanych na dostawy i usługi o 2.557 tys. zł, tj. o 84%, które było częściowo rekompensowane przez wzrost  

kredytów i pożyczek o kwotę 1.429 tys. zł, tj. o 44,4%. 

 

W punkcie 8.8.3. „Kapitał własny” aktualizuje się przez dodanie następujące informacje: 

Tabela 11. Kapitał własny Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku  

  Na dzień 31 grudnia 

  2021 r. 

  (tys. zł) / (niezbadane) 

Kapitał (fundusz) własny  18 201 

Kapitał podstawowy 159 

Kapitał zapasowy, w tym ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 19 114 

Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 547 

Zysk (strata) netto 475 

Źródło: Sprawozdania Finansowe   

 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku kapitał własny Spółki ogółem wyniósł 18.201 tys. zł i w porównaniu do stanu na 

dzień 31 grudnia 2020 roku wzrósł o 11.005 tys. zł, czyli o 153%. Wzrost ten był efektem podwyższenia kapitału 

podstawowego i zapasowego poprzez ofertę publiczną 185.000 akcji serii H w wysokości 10.531 tys. zł (kwota 

środków pieniężnych pozyskanych z tytułu realizacji w/w nowej emisji akcji pomniejszona o koszty jej 

przeprowadzenia). Na dzień 31 grudnia 2020 roku kapitał własny Spółki ogółem wyniósł 7.195 tys. zł i w 
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porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wzrósł o 1.776 tys. zł, czyli o 33%. Wzrost ten był efektem 

zysku wypracowanego przez Spółkę w tym okresie, co przełożyło się na wynik netto uzyskany przez Spółkę w 

tym okresie. 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku kapitał własny Spółki ogółem i w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2018 

roku wyniósł 5.420 tys. zł i wzrósł o 255 tys. zł, czyli o 5%. Wzrost ten był efektem zysku wypracowanego przez 

Spółkę w tym okresie, co przełożyło się na wynik netto osiągnięty przez Spółkę w tym okresie. 

 

Aktualizacja nr 8 – Rozdział 8.9.2 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych”– strona 61 

W rozdziale 8.9.2. „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych” aktualizuje się przez dodanie następujące 

informacje: 

 

Tabela 12. Wybrane pozycje sprawozdania z przepływów pieniężnych za 2021 rok 

  

Za okres 12 miesięcy 

zakończony 31 

grudnia 

  2021 r. 

  (tys. zł) (niezbadane) 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  -11 323 

- Zysk (strata) netto 475 

- Korekty -11 798 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  -8 175 

- Wpływy 2 

- Wydatki 8 178 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  25 022 

- Wpływy 42 533 

- Wydatki 17 512 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych  5 497 

Środki pieniężne na początek okresu  6 363 

Środki pieniężne na koniec okresu  11 886 

Źródło: Sprawozdania Finansowe   

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku  

W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2021 roku przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

Spółki wynosiły (11.323) tys. zł. Kwota ta obejmowała zysk netto w wysokości 475 tys. zł oraz korekty w łącznej 

wysokości (11.798) tys. zł obejmujące głównie: zmianę stanu zapasów (1.520) tys. zł, zmianę stanu należności 

(1.458) tys. zł, zmianę stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów w wysokości 

(2.419) tys. zł, zmianę stanu rozliczeń międzyokresowych w wysokości (7.760) tys. zł, oraz umorzenia subwencji 

PFR w wysokości (1.523) tys. zł. Korekty wypływów środków pieniężnych zostały częściowo rekompensowaną 

przez amortyzację w wysokości 2.097 tys. zł., zyski z tytułu różnic kursowych w wysokości 26 tys. zł, odsetki  

i udziały w zyskach w wysokości 228 tys. zł, zmianę stanu rezerw w wysokości 614 tys. zł. Zwiększenie kosztów 

amortyzacji o 574 tys. zł, wynika z nowych inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe (maszyny produkcyjne) oraz 

zwiększonej amortyzacji zakończonych prac rozwojowych. Silnie negatywne przepływy z działalności 

operacyjnej (11.323 tys. zł) wynikały w głównej mierze ujemnej zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych  

(-7.760 tys. zł), głównie w wyniku korekty o wpływy netto z tytułu otrzymanych dotacji (tzn. wpływy z tyt. dotacji 

po odjęciu płatności na rzecz konsorcjantów oraz ewentualnych zwrotów niewykorzystanych zaliczek), które są 

wykazane w przepływach z działalności finansowej oraz w wyniku zmiany stanu zapasów materiałów o 1.520 tys. 

zł, w związku z drastycznym wydłużeniem czasów realizacji zamówień wyspecjalizowanych komponentów 

elektronicznych. W celu sprawnej realizacji pozyskanych zleceń konieczne było zainwestowanie w zapas 

materiałów produkcyjnych; ze zwiększenia stanu należności o 1.458 tys. zł, w związku ze znacznym zwiększeniem 

sprzedaży oraz ze zmniejszenia stanu zobowiązań krótkoterminowych o 2.419 tys. zł; 

Aktualizacja nr 9 – Rozdział 21 „Informacje dodatkowe”– strona 283 

W punkcie 21.3 „Informacje dodatkowe – Niezależny biegły rewident” dokonuje się aktualizacji opisu przez dodanie w 

następujący sposób:  
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Sprawozdanie finansowe zamieszczone w Prospekcie zostały zbadane przez UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp. k, (adres: ul. Połczyńska 31a, 01-377 Warszawa, Polska), niezależną firmę audytorską, wpisaną 

na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3115. W imieniu 

UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. działał Paweł Mróz, Biegły Rewident wpisany na 

listę biegłych rewidentów pod numerem 12600.  

. 

Aktualizacja nr 10 – Rozdział 23 „Skróty i definicje oraz słowniczek wyrażeń branżowych i 

specjalistycznych” – strona 292 oraz 296 

W punkcie 23.1 „Skróty i definicje” dokonuje się aktualizacji definicji przez dodanie w następujący sposób: 

 

 Biegły Rewident 2021 

 

UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp. k, (adres: ul. Połczyńska 31a, 01-

377 Warszawa, Polska), niezależna firma audytorska, 

wpisana na listę firm audytorskich prowadzona przez 

Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3115. 

W imieniu UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp. k. działał Paweł Mróz, Biegły 

Rewident wpisany na listę biegłych rewidentów pod 

numerem 12600 

 

 Sprawozdania Finansowe  

Niezbadane i zbadane jednostkowe sprawozdanie 

finansowe Spółki na dzień i za okres 12 miesięcy 

zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r. oraz Historyczne 

Informacje Finansowe. 

Aktualizacja nr 11 – Dodaje się rozdział 24.7 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Creotech Instruments 

S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku 

W rozdziale 24.7 dodaje się przez odniesienie jednostkowe zaudytowanego sprawozdania finansowego za 2021 

rok wraz z danymi porówywalnymi. 

Jednostkowe zaudytowane sprawozdanie finansowe za 2021 rok wraz z danymi porówywalnymi dostępne jest na 

stronie https://creotech.pl/wp-content/uploads/2022/04/creotech_sprawozdanie-finansowe-2021.pdf 

 

Aktualizacja nr 12 – Dodaje się rozdział 24.8 Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania 

jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku” – strona 401 

W rozdziale 24.5 dodaje się przez odniesienie sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania 

jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz z danymi porównywalnymi. 

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok 

dostępne jest na stronie https://creotech.pl/wp-content/uploads/2022/04/creotech_sprawozdanie-z-badania.pdf  

 

Oświadczenie dotyczące prawa do wycofania zgody 

na nabycie lub subskrypcję papierów wartościowych 

Niniejszy Suplement nr 1 publikowany jest przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. Z 

uwagi na powyższe, prawo Inwestora do wycofania zgody na nabycie lub subskrypcję Akcji Oferowanych po 

udostępnieniu niniejszego Suplementu nr 1, o którym mowa w art. 23 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, nie 

ma zastosowania w niniejszym przypadku. 

 


