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Sprawozdanie Zarządu z działalności 

Creotech Instruments S.A. („Spółka”)  

za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020 

 

Przy sporządzaniu niniejszego Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki uwzględnione zostały 

postanowienia art. 49 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Informacje wymagane w 

ww. artykule Ustawy o rachunkowości, które nie zostały uwzględnione w niniejszym sprawozdaniu, 

nie wystąpiły lub nie dotyczą Spółki. Według wiedzy Zarządu Spółki informacje zawarte w niniejszym 

sprawozdaniu są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym i nie zawierają 

istotnych zniekształceń. 
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1. Stan prawny spółki 
 

Dane spółki 

Firma: Creotech Instruments S.A. 

Adres: ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno 

Data 

rejestracji: 

2012-01-02 (działalność gospodarcza pod firmą Creotech prowadzona 

jest od 2008 r.) 

 

Zarząd w roku 2020 

W całym 2020 roku Zarząd pełnił swoje funkcje w składzie: 

➢ Jacek Kosiec, Prezes Zarządu  
➢ Maciej Kielek, Wiceprezes Zarządu ds. finansowych  

 

Rada Nadzorcza w roku 2020 

Rada Nadzorcza rozpoczęła rok obrotowy w składzie: 

➢ Aleksander Szalecki 
➢ Artur Thielmann 
➢ Agnieszka Wiśniewska 
➢ Agnieszka Łuczak 

22 stycznia 2020 roku Pani Agnieszka Wiśniewska oraz Pani Agnieszka Łuczak zostały 
odwołane ze składu Rady Nadzorczej. Na ich miejsce powołano Pana Mirosława 
Subczyńskiego oraz Pana Pawła Packa. Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2020 roku: 

➢ Aleksander Szalecki 
➢ Artur Thielmann 
➢ Mirosław Subczyński 
➢ Paweł Pacek 

 

Przedmiot działalności 

30.30.Z - Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn, 

26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych, 

26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, 

26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego, 
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26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, 

27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, 

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem, 

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania. 

 

Akcjonariat 

Lp Akcjonariusz Wartość udziałów (zł) 
Udział % w 

kapitale 
zakładowym 

Udział % w 
liczbie 
głosów 

1 Grzegorz Kasprowicz 24 152,80 17,24% 17,24% 

2 Grzegorz Brona 24 152,80 17,24% 17,24% 

3 Paweł Kasprowicz 24 152,80 17,24% 17,24% 

4 Katarzyna Kubrak 24 152,80 17,24% 17,24% 

5 Agencja Rozwoju Przemysłu 27 118,00 19,35% 19,35% 

6 Aleksander Szalecki 3 388,80 2,42% 2,42% 

7 Akcje na okaziciela 13 005,20 9,28% 9,28% 

  Razem 140 123,20 100% 100% 

 

2. Charakterystyka działalności gospodarczej spółki 

 

Spółka jest jednym z największych i najdynamiczniej rozwijających się podmiotów działających 
w polskim sektorze kosmicznym. Udział Creotech w łącznej wartość kontraktów ESA w latach 
2014-20 (będących głównym źródłem przychodów dla polskich firm z tego sektora), w których 
uczestniczyły, bądź uczestniczą polskie podmioty wynosił ok. 20% (źródło: Ministerstwo 
Rozwoju „Katalogu członkowskim Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego 2021”).  

Celem strategicznym Spółki jest stanie się liderem wśród producentów platform 
mikrosatelitarnych. Rynek mikrosatelitów jest bardzo dynamicznie rosnącym segmentem 
rynku kosmicznego. Na podstawie „22nd State of the Satellite Industry Report”, 2019, Satellite 
Industry Association przewiduje się, iż dzięki miniaturyzacji i rosnącej liczbie zastosowań rynek 
technologii małych satelitów w okresie 2019-2029 wzrośnie przeszło 5 razy i osiągnie na koniec 
2029 roku wartość 53 mld USD. 

CREOTECH jest pomysłodawcą, konstruktorem i twórcą autorskiego rozwiązania 
technologicznego obejmującego wysoko konkurencyjną technologię wielofunkcyjnej 
platformy mikrosatelitarnej o nazwie HyperSat. Platforma ta przeznaczona jest do misji 
kosmicznych prowadzonych przez satelity o masach w zakresie od 10 do 60 kg (z możliwością 
przeskalowania w przyszłości do masy 120 kg). Platforma ta może służyć zarówno obserwacji 
Ziemi, telekomunikacji, jak też innym zastosowaniom. Ponadto Spółka prowadzi projekt 



Sprawozdanie Zarządu Creotech Instruments S.A. za rok 2020 
Strona 5 z 29 

badawczo-rozwojowy, którego celem jest opracowanie i umieszczenie na orbicie 
okołoziemskiej własnego satelity obserwacyjnego Ziemi – EagleEye zbudowanego na bazie 
platformy HyperSat.  

Dodatkowo Spółka specjalizuje się w opracowaniu i wytwarzaniu zaawansowanych produktów 
elektronicznych i systemów IT dla innych globalnych rynków, obejmujących produkcję 
specjalistycznej elektroniki i aparatury m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, 
kryptografii kwantowej, czy fizyki kwantowej i wysokich energii. Creotech rozwija również 
systemy bazujące na zobrazowaniach Ziemi, np. monitoring przeszkód wysokościowych dla 
załogowych i bezzałogowych statków powietrznych. 

Produkcja wyrobów Spółki jest realizowana w oparciu o unikalną na skalę europejską, bardzo 
nowoczesną, wysoce specjalistyczną infrastrukturę do montażu elektroniki oraz kompetencje 
i doświadczenie w zakresie realizacji pełnego łańcucha usług produkcji kontraktowej 
obejmujących zarówno zakup materiałów, jak i montaż oraz testy elektroniki, testy 
funkcjonalne, czy też tworzenie pokryć ochronnych elektroniki oraz integrację mechaniczną. 
Zaplecze to umożliwia Spółce realizację zleceń w zakresie produkcji specjalistycznej elektroniki 
oraz aparatury nie tylko dla sektora kosmicznego, ale także m.in. na potrzeby komputerów 
kwantowych,  kontroli eksperymentów naukowych, czy obserwacji przestrzeni kosmicznej 
(wysokoczułe kamery). Według stanu wiedzy Zarządu (wynikającej z informacji pozyskanych 
od klientów), na datę sporządzenia niniejszego sprawozdania, Creotech jest jedynym 
podmiotem w Europie Środkowo-Wschodniej, posiadającym pełną certyfikację Europejskiej 
Agencji Kosmicznej automatycznego montażu elektroniki przeznaczonej dla Kosmosu (oraz 
certyfikat ISO 9001). Procedury wprowadzone w ramach systemu produkcji Spółki podlegają 
cyklicznemu audytowi przez ekspertów ESA. 

Opracowywane przez Creotech technologie są efektem prac wyspecjalizowanej kadry 
inżynierskiej Spółki, w tym jej założycieli. Zespół ten, posiadający doświadczenie zdobyte w 
ramach współpracy z Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN  z siedzibą w Genewie 
oraz szeregiem innych zagranicznych i polskich ośrodków oraz jednostek naukowych w Polsce, 
składa się z najwyższej klasy inżynierów, informatyków i elektroników oraz projektantów 
systemów elektronicznych, w tym satelitarnych, którzy wnieśli (i w dalszym ciągu wnoszą) w 
działalności Spółki istotny wkład w projektowanie, opracowanie i wdrażanie technologii 
satelitarnych oraz systemów kontrolno-pomiarowych i systemów wspomagających operacje 
lotnicze i UAV (ang. Unmanned Aerial Vehicle – Bezzałogowe Statki Powietrzne). 

Wysoka jakość i niezawodność produktów Spółki została potwierdzona w Kosmosie (ciągła 
praca bez awarii wszystkich podsystemów dostarczonych przez Spółkę do misji ESA i 
komercyjnych) oraz w czołowych ośrodkach naukowych wymienionych powyżej. Pozwoliło to 
na wygenerowanie w latach 2016-2020 sprzedaży w wysokości przekraczającej łącznie 100 
mln zł.  

 

3. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność spółki 
W 2020 roku Spółka wygenerowała przychody netto ze sprzedaży na kwotę 28 966,3 tys. zł z 
tego przychody z segmentu Space – 17 295,2 tys. zł, Earth Observation – 1 352,3 tys. zł, Science 
(segment aparatury naukowo-pomiarowej) -  4 938,0 tys. zł, z segmentu Produkcji elektroniki 
– 5 649,3 tys. zł. Dodatkowo kwota przychodów uwzględnia również zmianę stanu produktów 
-268,8 tys. zł. Spółka w roku 2020 realizowała następujące główne projekty kosmiczne: 
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➢ CDIAS01  – projekt chmury obliczeniowej sprzężonej z repozytorium danych Copernicus 

Data and Information Access Services (CDIAS) realizowany na rzecz ESA w konsorcjum z 

podwykonawcami; 

➢ BFPAAS02  – projekt demonstratora usługi wsparcia planowania lotów dronów poza 

zasięgiem wzroku z wykorzystaniem danych satelitarnych konstelacji Sentinel 1 - Beyond 

Visual Line Of Sight (BVLOS) Flight Planning as a Service. Projekt realizowany we 

współpracy z ośrodkiem badawczym ESA - ESTEC (European Space Research and 

Technology Centre) oraz podwykonawcami; 

➢ MAITQUAL - projekt ogólnej kwalifikacji montażu elektronicznego według standardów ESA 

- Manufacturing Assembly Integration Test (MAIT); w ramach projektu Creotech uzyska 

certyfikację dla montażu kwalifikowanego dla wybranych komponentów w projektach 

kosmicznych; 

➢ PROBA03 - projekt elektroniki do sterowania koronografem (urządzeniem do obserwacji 

tarczy Słońca) realizowany na rzecz ESA we współpracy z innymi podmiotami; Creotech 

jest podwykonawcą; 

➢ BWN01  – projekt budowy platformy wiedzy o nieruchomościach realizowany na rzecz 

NCBIR w ramach programu POIR (działanie 1.1.1); Creotech jest podwykonawcą 

odpowiedzialnym za przeprowadzenie części prac badawczo-rozwojowych polegających 

na zapewnieniu dostępu do zasobów IT (chmurowych), dostęp do repozytorium danych 

satelitarnych oraz wsparcie eksperckie; 

➢ CRISA01 - projekt produkcji, montażu, integracji i testów (MAIT) modułu EPS do misji 

JUICE; projekt realizowany na rzecz ESA, w którym Creotech jest podwykonawcą;   projekt 

pozwoli Creotech na rozwój kompetencji w zakresie montażu lotnego; 

➢ CRYPTO01 - projekt polega na realizacji zadania Crypto Tradeable EO w ramach programu 

ESA EO Science for Society;  Creotech jest w nim podwykonawcą; 

➢ EMBEDDED01 - kwalifikacja procesów MAIT dla modułu PCB w technologii podzespołów 

wbudowanych dla satelity CubeSat;  Projekt realizowany na rzecz ESA, w którym Creotech 

jest podwykonawcą; 

➢ GZM01 - projekt systemu do wizualizacji ruchu dronów UTM (Unmanned Traffic 

Management) w CEDD (Centralny Europejski Demonstrator Dronów) realizowany na rzecz 

GZM (Górnośląska-Zagłębiowska Metropolia); 

➢ LEADFREE01 – badanie odpornych na wzrost wiskersów stopów bezołowiowych i 

niezawodności połączeń lutowanych wykonanych w mieszanej technologii ołowiowo-

bezołowiowej (LF-Space); Projekt realizowany na rzecz ESA, w którym Creotech jest 

podwykonawcą; 

➢ MARINEO01 - projekt platformy usługowej Marine - Earth Observation realizowany w 

ramach H2020 dotyczący różnych zagadnień związanych z gospodarką morską: obserwacja 

ruchu jednostek morskich, wykrywanie zanieczyszczeń, hodowla morska i stan morza;  

integracja 3 serwisów morskich (dostarczanych przez konsorcjum) na wspólnej platformie;  

DGPM - Direção-Geral de Política do Mar (rządowa instytucja administracji morskiej w 
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Portugalii) w imieniu konsorcjum organizacji administracji morskich różnych krajów EU 

prowadzi projekt i nadzoruje zakupy; 

➢ MBSE01 - projekt rozwoju narzędzi zarządczych w inżynierii systemowej dla projektów 

satelitarnych realizowany na rzecz ESA; realizacja we współpracy z inną firmą; 

➢ MOC01 - projekt ręcznego urządzenia do czyszczenia satelitów realizowany na rzecz ESA 

we współpracy z inną firmą;  

➢ OPSSAT01 - projekt nowej technologii zasilania dla komputerów systemów satelitarnych, 

którego kluczowym założeniem jest opracowanie HDL do CCSDS Engine dla Cubesat’a 

technologicznego (OPS-SAT); Projekt realizowany na rzecz ESA we współpracy z innymi 

podmiotami; 

➢ PRESSFIT01 - projekt kwalifikacji procesu montażu złącz wciskanych PRESSFIT realizowany 

na rzecz ESA we współpracy z innymi podmiotami; 

➢ PRINTSENS01 - projekt sensorów drukowanych do zastosowań w kosmosie realizowany 

na rzecz ESA we współpracy z inną firmą; Creotech jest podwykonawcą; 

➢ SOLEM01 - projekt analizy technologii lutowanych komponentów pasywnych do 

wbudowywania w płytkę drukowaną do wykorzystania w przestrzeni kosmicznej; Projekt 

realizowany na rzecz ESA; Creotech jest podwykonawcą; 

➢ TELLTALE01 -projekt platformy jako usługi do badań pogody kosmicznej (PaaS for Space 

Weather domain) ealizowany na rzecz ESA; Creotech jest podwykonawcą; 

➢ ADSB01 - projekt naziemnej infrastruktury do monitorowania parametrów lotu 

bezzałogowych statków powietrznych oraz integracja oprogramowania z systemem 

zarządzania lotami bezzałogowych statków powietrznych PansaUTM (Unmanned Traffic 

Management).     

W roku 2020 spółka uzyskała dofinansowanie w formie refundacji wydatków oraz zaliczek, po 

odliczeniu płatności na rzecz konsorcjantów, na kwotę: 8 936 tys. zł, w tym 2 101 tys. zł w 

projekcie RENESANS dotyczącym zaprojektowania platformy satelitarnej pod nazwą HyperSat 

w nowym standardzie HyperCube, 2 010 tys. zł w projekcie systemu mikrosatelitarnego 

EagleEye, 1 154 tys. zł w projekcie innowacyjnej autonomicznej kamery do monitorowania 

obiektów bliskich Ziemi oraz 3 671 tys. zł w pozostałych projektach z dofinansowaniem. Stan 

środków pieniężnych na koniec roku uwzględnia 5 201 tys. zł z tytułu zaliczek w projektach 

objętych dofinansowaniem. 
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4. Podstawowe dane ekonomiczne 

Dane w tys. zł. 

Pozycja 2019 2020 

Przychody netto ze sprzedaży 25 486,1 28 966,3 

Koszty działalności operacyjnej 30 173,0 31 541,9 

Wynik na sprzedaży -4 686,9 -2 575,6 

EBIT 328,8 2 197,6 

EBITDA 2 010,8 3 720,4 

Wynik brutto 57,3 2 233,4 

Wynik netto 255,4 1 775,5 

Kapitał własny 5 419,9 7 195,4 

Kapitał podstawowy 140,1 140,1 

Kapitał zapasowy 8 602,3 8 602,3 

Kapitał z aktualizacji wyceny 0,0 0,0 

Pozostałe kapitały rezerwowe 0,0 0,0 

Strata z lat ubiegłych -3 577,9 -3 322,5 

Rezerwy na zobowiązania 531,7 752,5 

Zobowiązania długoterminowe 0,0 502,5 

Zobowiązania krótkoterminowe 10 997,8 13 273,1 

 
Analizując wyniki finansowe Spółki warto zwrócić uwagę na fakt, iż ze względu na specyfikę 

prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej wynik na sprzedaży nie jest wynikiem 

odzwierciedlającym w pełni działalność operacyjną Spółki. Wszystkie koszty projektów 

badawczo-rozwojowych, jakie prowadzi Spółka, są wykazywane w poszczególnych pozycjach 

kosztów działalności operacyjnej, podczas gdy powiązane z nimi przychody, jakie Creotech 

uzyskuje 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 

prac B+R jest wynik na działalności operacyjnej (EBIT). 
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5. Podstawowe wskaźniki ekonomiczne 
# Wskaźnik Definicja 2018 2020 

Wskaźniki rentowności działalności gospodarczej 

1 rentowność majątku wynik finansowy netto x 100 / 
przeciętny stan aktywów 

1,14% 6,80% 

2 rentowność kapitału 
własnego 

wynik finansowy netto x 100 / 
przeciętny stan kap. wł. 

4,83% 28,15% 

3 rentowność sprzedaży wynik finansowy netto x 100 / 
przychody ze sprzedaży 

1,00% 6,13% 

Wskaźniki płynności finansowej 

4 płynność finansowa 
I stopnia 

środki pieniężne / 
zobowiązania bieżące 

0,26 0,48 

5 płynność finansowa 
II stopnia 

(aktywa obrotowe – zapasy) / 
zobowiązania krótkoterminowe 

1,25 1,67 

6 płynność finansowa 
III stopnia 

bieżące środki obrotowe / 
zobowiązania bieżące 

1,41 1,74 

Wskaźniki rotacji 

7 obrotowość należności 
(w dniach) 

przeciętny stan należności z tytułu 
dostaw i usług x 365 / 
przychody ze sprzedaży 

61,34 57,64 

8 obrotowość zapasów 
(w dniach) 

przeciętny stan zapasów x 365 / 
przychody ze sprzedaży 

22,90 17,30 

9 obrotowość 
zobowiązań (w dniach) 

przeciętny stan zobowiązań z 
tytułu dostaw i usług x 365 / 
koszty działalności operacyjnej 

81,21 64,18 

Wskaźniki kapitałowo majątkowe 

10 unieruchomienie 
majątku 

aktywa trwałe / aktywa obrotowe 0,38 0,33 

11 pokrycie majątku 
trwałego 

(kap. wł.+dł.kap.obcy) / 
aktywa trwałe 

0,92 1,00 

12 trwałość struktury 
finansowania 

kap.wł+rezerwy dł+zob.dł / 
aktywa ogółem 

0,28 0,27 
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6. Zatrudnienie 
Dział Stan na koniec 2019 Stan na koniec 2020 

Administracja 2 5 

B+R 27 35 

Biuro Projektów 3 5 

Kontrola Jakości 2 2 

Logistyka 4 5 

Magazyn 2 4 

Produkcja 10 15 

Rozwój Biznesu 4 4 

Zarząd 1 1 

Razem 55 76 

 

Powyższa tabela obejmuje 76 osób zatrudnionych na umowę o pracę na koniec roku 
obrotowego 2020. Dział Administracji został uzupełniony o wakat w zakresie obsługi biura, 
dołączyła osoba wspierające kontroling w Spółce oraz w grudniu 2020 zatrudniono Specjalistę 
ds. HR, który w początkowym okresie  ma  zajmować się zwiększonymi potrzebami 
rekrutacyjnymi Spółki w pierwszej połowie 2021 roku. W Dziale B+R sukcesywnie zwiększano 
zatrudnienie w zespole realizującym nowe projekty w zakresie obrazowania satelitarnego. 
Pozyskanie nowych projektów pociągnęło za sobą zatrudnienie kierowników projektów do 
Działu Biura Projektów. W 2020 roku Spółka nie podjęła rekrutacji na stanowisko Dyrektora 
Zarządzającego, co spowodowane było zmianą koncepcji zarządzania Spółką. W obszarze 
Kontroli Jakości na koniec roku uruchomiono proces rekrutacyjny celem zapewnienia 
odpowiedniego wsparcia dla nowych projektów B+R. Dział Logistyki został powiększony o 
jedną osobę celem sprawniejszej bieżącej obsługi zamówień klientów oraz potrzeb 
wewnętrznych Spółki. Do Magazynu zostały zrekrutowane 2 nowe osoby w celu usprawnienia 
bieżącej obsługi zleceń produkcyjnych . W związku z uruchomieniem drugiej linii produkcyjnej 
konieczne było zwiększenie zatrudnienia w Dziale Produkcji. Dział Rozwoju Biznesu pozostał w 
niezmienionym składzie, lecz ze znacznym wzrostem zainteresowania produktami Spółki ze 
strony podmiotów zewnętrznych oraz potrzebą poprawy wizerunku Spółki pod koniec roku 
rozpoczęto rekrutacje w celu wsparcia działań sprzedażowych i promocyjnych w tym dziale. 
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7. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń 
 

Poniżej opisane zostały najistotniejsze w opinii Zarządu ryzyka, na których potencjalny wpływ 

narażona jest Spółka.  

Ryzyko związane z prowadzeniem innowacyjnej działalności i prowadzeniem prac 

badawczo-rozwojowych 

Rozwój rynku projektów kosmicznych związany z ciągłym postępem technologicznym skutkuje 

koniecznością prowadzenia przez Spółkę prac badawczo-rozwojowych. Stąd też Creotech 

prowadzi oraz zamierza prowadzić w przyszłości prace badawczo-rozwojowe związane z 

udoskonaleniem obecnie posiadanych, jak również opracowaniem nowych produktów i usług. 

Ze względu na wynikający ze specyfiki prowadzania takich prac, nieznany końcowy rezultat ich 

realizacji oraz możliwość wystąpienia nietypowych zdarzeń powodujących konieczność 

zmiany harmonogramów realizacji poszczególnych etapów prac skutkujących w konsekwencji 

wydłużeniem w czasie całych prowadzonych projektów, Spółka nie jest w stanie w pełni 

przewidzieć ich ekonomicznych skutków zarówno w zakresie wyników, jak i ich późniejszej 

komercjalizacji.  

Istnieje zatem ryzyko, iż w przypadku otrzymania niesatysfakcjonujących wyników badań lub 

też wydłużenia się w czasie ich realizacji poza przyjęte pierwotnie harmonogramy, a w 

konsekwencji opóźnienia oraz ograniczenia możliwości komercjalizacji ich wyników, Spółka 

może utracić zainwestowane środki, co w konsekwencji może negatywnie wpłynąć na jej 

pozycję konkurencyjną oraz wyniki finansowe w przyszłości. 

Zarząd pragnie jednak podkreślić, iż wypracowana metodologia prowadzenia prac badawczo-

rozwojowych ogranicza ryzyko nieosiągnięcia założonych rezultatów tych prac. Ponadto 

zapotrzebowanie rynkowe na jego produkty i usługi potwierdzają dotychczasowe rezultaty 

prowadzonych przez Spółkę prac badawczo-rozwojowych i skuteczność opracowanych przez 

nią technologii, lecz nie można jednak wykluczyć ryzyka wystąpienia zmiany w tym zakresie w 

przyszłości. 

 

Ryzyko utraty kluczowych pracowników 

Creotech prowadzi działalność w branży, w której zasoby ludzkie, kompetencje i 

doświadczenie pracowników stanowią istotne aktywo oraz jeden z istotniejszych czynników 

sukcesu. Wiedza, umiejętności oraz doświadczenie członków Zarządu oraz innych osób 

zajmujących kluczowe stanowiska w Spółce stanowią czynniki kluczowe z punktu widzenia 

realizacji strategii rozwoju Spółki. Odejście członków kadry kierowniczej, bądź innych osób o 

istotnym znaczeniu dla Spółki mogłoby niekorzystnie wpłynąć na prowadzoną działalność 

operacyjną, a w konsekwencji na osiągane wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Spółki.  
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Ryzyko związane z czasowym wstrzymaniem produkcji lub możliwości świadczenia 

usług w wyniku awarii, zniszczenia lub utraty majątku 

Na potrzeby prowadzonej działalności na rynku projektów kosmicznych oraz produkcji 

kontraktowej i rozwiązań przemysłowych, czy też specjalistycznych systemów elektronicznych 

Creotech wykorzystuje specjalistyczną infrastrukturę techniczną. W przypadku ewentualnej 

awarii, zniszczenia lub utraty rzeczowego majątku trwałego Spółki może wystąpić ryzyko 

czasowego wstrzymania przez Spółkę możliwości wytwarzania produktów lub realizacji usług, 

co w konsekwencji może przejściowo doprowadzić do nieterminowej realizacji kontraktów, a 

tym samym wpłynąć na osiągane przez nią wyniki finansowe. Na Datę sporządzenia 

niniejszego sprawozdania Spółka posiada dwie w pełni wyposażone linie, obejmujące 

automaty produkcyjne do  montażu części elektronicznych oraz wykonuje systematycznie 

przeglądy serwisowe, ma także możliwość podzlecenia części produkcji do firm zewnętrznych 

(co oczywiście wiąże się z częściową utratą marży). 

 

Ryzyko związane z dostępnością i zmianami cen komponentów produkcyjnych 

Zaawansowana działalność w obszarze elektroniki wykonywana przez Spółkę wymaga 

zamawiania bardzo specjalistycznych komponentów produkcyjnych. Istnieje zatem ryzyko 

związane z dostępnością i potencjalnymi zmianami poziomu cen kluczowych komponentów. 

Jest ono jednakże w znacznym stopniu mitygowane poprzez współpracę z duża liczbą 

producentów lub brokerów poszczególnych komponentów. Jeżeli chodzi o zmiany cen, to w 

segmencie produkcji elektroniki ryzyko to ponosi klient (to on określa komponenty, z których 

wykonany ma być produkt i płaci za nie). Natomiast w przypadku własnych produktów, 

głównie w obszarze aparatury naukowo-pomiarowej i podsystemów do komputerów 

kwantowych, ryzyko to hipotetycznie ponosi Spółka, aczkolwiek w znacznym stopniu wzrost 

cen może być zrekompensowany przez podwyższenie ceny produktu końcowego dla klientów 

(zwłaszcza, że w branży naukowej klienci zdają sobie sprawę z bieżącej sytuacji na rynku 

komponentów).  

 

Ryzyko związane z realizacją projektów na podstawie umów konsorcjum 

Istotną cześć prowadzonych projektów Spółka realizuje jako członek konsorcjum (w tym 

większość jako ich lider), przez co realizacja tych projektów uzależniona jest od partnerów 

biznesowych i badawczych. Partner może nie dotrzymać warunków danej umowy w zakresie 

np.: wytworzenia prototypów lub finalnych rozwiązań, co może prowadzić do niedotrzymania 

terminów wynikających z harmonogramów Spółki. Nie można również wykluczyć 

niewystarczającej jakości dostarczonych elementów przez członka konsorcjum.  
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Ponadto jakiekolwiek opóźnienia, trudności ze strony tych podmiotów mogą mieć znaczące 

skutki dla działalności Spółki ze względu na brak możliwości szybkiego znalezienia innego 

podmiotu i rozpoczęcia z nim współpracy. 

Ziszczenie się takiego ryzyka mogłoby w istotny, negatywny sposób wpłynąć na przychody, 

wyniki i perspektywy rozwoju Spółki. 

 

Ryzyko związane z realizacją projektów objętych dofinansowaniem 

Działalność gospodarcza Spółki polega między innymi na realizacji projektów finansowanych 

lub współfinansowanych ze środków publicznych za pośrednictwem organizacji zajmujących 

się oceną i finansowaniem projektów badawczo-rozwojowych, to jest z: (i) Narodowego 

Centrum Badań i Rozwoju; (ii) Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii; (iii) Ministerstwa 

Funduszy i Rozwoju Regionalnego; (iv) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; oraz (v) 

Europejskiej Agencji Kosmicznej. Niezrealizowanie czy też niepełne lub nieprawidłowe 

zrealizowanie umów z powołanymi podmiotami, poza zwykłą odpowiedzialnością 

odszkodowawczą, może skutkować szczególnymi sankcjami takimi jak: konieczność zwrotu 

otrzymanych już kwot dofinansowania, czy też innych środków otrzymanych na realizację 

projektów oraz utrudnić otrzymanie grantów na realizację podobnych projektów w 

przyszłości.  

Spółka realizuje projekty finansowane lub współfinansowane ze środków publicznych jako 

członek konsorcjów, na podstawie szeregu umów konsorcjum które zawarł w celu wspólnego 

realizowania projektów z innymi podmiotami. W większości projektów Spółka działa jako lider 

konsorcjum. W stosunkach zobowiązaniowych, w których Spółka działa  jako członek 

konsorcjum ryzykiem Creotechu jest uprawnienie instytucji finansującej do ich wypowiedzenia 

lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn zależnych od innych członków 

konsorcjów, tj. z przyczyn niezależnych od Spółki, co wiąże się z dalszym ryzykiem zwrotu 

dofinansowania. Ponadto, w przypadku rozwiązania umów, w których Creotech działa jako 

Lider konsorcjum, na Spółce spoczywa obowiązek zwrotu do instytucji finansującej 

otrzymanych już kwot dofinansowania czy innych środków otrzymanych na realizację 

projektów także w części, którą Spółka przekazał innemu członkowi konsorcjum, niezależnie 

od tego czy wcześniej członek konsorcjum zwróci Spółce przekazane środki. Zwrot 

dofinansowania może zatem obciążyć w całości Creotech, który następczo będzie uprawniony 

do dochodzenia zwrotu środków od innych członków konsorcjów.  

Umowy o dofinansowanie, których stroną jest Spółka określają formy wdrożenia projektu. Do 

wdrożenia projektu przez Spółkę może być niezbędne uzyskanie przez Spółkę prawa do 

korzystania z wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych przysługujących członkowi 

konsorcjum – zakup tych praw lub uzyskanie licencji na korzystanie z tych praw (zgodnie z 

zawartymi umowami prawa te mogą przysługiwać członkom konsorcjum proporcjonalnie do 
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ich faktycznego udziału  w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowanych). Zakup lub uzyskanie 

licencji do tych praw powinien nastąpić po cenach rynkowych. Nie można wykluczyć, że z 

uwagi na treść umów konsorcjów, komercjalizacja wyników badań będzie utrudniona w 

przypadkach nieuzgodnienia z członkiem konsorcjum warunków uzyskania prawa do 

korzystania z wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych.  

Wdrożenie projektu w inny sposób niż wynikający z umów uprawnia instytucję finansującą do 

rozwiązania umowy i żądania zwrotu dofinansowania.  

Dodatkowo, z uwagi na wartość kontraktów zawieranych z wyżej wymienionymi podmiotami, 

na ryzyko szczególnych sankcji, jakie mogą wyniknąć z niewykonania lub nieprawidłowego 

wykonania poszczególnych umów, nakłada się ryzyko ubezpieczeniowe związane z faktem, że 

Spółka posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ograniczone do kwoty 1.200.000 

złotych, którego warunki jednocześnie wyłączają ubezpieczenie od odpowiedzialności za 

szkody: (i) wyrządzone przez producenta w związku z wprowadzeniem produktów do obrotu; 

(ii) szkody w rzeczach wyprodukowanych za pomocą wadliwych maszyn i urządzeń; oraz (iii) 

szkody wyrządzone innym producentom wskutek zmieszania, połączenia, przetworzenia lub 

dalszej obróbki wadliwych produktów dostarczonych przez ubezpieczonego. W związku z 

powyższym istnieje ryzyko, że ewentualnych szkód spowodowanych niewykonaniem lub 

nieprawidłowym wykonaniem kluczowej umowy nie uda się w całości pokryć z polisy 

ubezpieczeniowej. 

Zarząd wskazuje, że projekty określone tymi umowami realizowane są z zachowaniem 

najwyższej staranności, zgodnie z wszelkimi zasadami sztuki i przy zachowaniu wszelkich norm 

i standardów rynkowych dotyczących prowadzenia prac badawczo rozwojowych w branży 

kosmicznej, korzystając z bogatego doświadczenia swojej kadry i posiadanych zasobów. 

Zarząd wskazuje, że konsultuje na bieżąco postępy w pracach prowadzonych na rzecz 

wymienionych strategicznych kontrahentów w ramach zleconych i dofinansowywanych 

projektów, bierze pod uwagę wszelkie ich sugestie i opinie. Podejmowane przez Creotech 

działania zapewniają, w ocenie Zarządu, prawidłową realizację umów ze strategicznymi 

partnerami. 

W przypadku materializacji powyższego ryzyka, Spółka mogłaby zostać narażona na 

poniesienie znaczących strat finansowych, związanych z koniecznością zwrotu otrzymanych 

środków finansowych. Niezrealizowanie lub nieprawidłowe zrealizowanie projektów 

badawczych objętych umowami z partnerami publicznymi mogłoby także negatywnie wpłynąć 

na renomę Creotechu w branży. W związku z powyższym Zarząd ocenia istotność opisanego 

ryzyka jako wysoką, natomiast z uwagi na stale podejmowane działania w zakresie należytej 

staranności wymaganej od profesjonalisty, w ramach realizacji projektów badawczych oraz 

pozytywne doświadczenia z już zrealizowanych i rozliczonych projektów z dofinansowaniem – 

szansę na realizację ryzyka ocenia jako niską. 
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Ryzyko związane ze sporami dotyczącymi własności intelektualnej 

Działalność gospodarcza Spółki w dużym stopniu opiera się na korzystaniu z własności 

intelektualnej – w tym w zakresie opracowywania i wdrażania oraz komercjalizacji własnych 

rozwiązań, prowadzeniu badań i tworzeniu oraz współtworzeniu projektów technologicznych. 

Z działalnością tego rodzaju w sposób naturalny wiążą się określone ryzyka, to jest: (i) ryzyko 

naruszenia praw własności intelektualnej, w tym praw własności przemysłowej (patenty, 

wzory użytkowe etc.) należących do podmiotów trzecich; (ii) ryzyko naruszenia przez osoby 

trzecie praw własności intelektualnej należących do Spółki (kradzież danych, nielegalne 

kopiowanie rozwiązań etc.); oraz (iii) ryzyko sporu o prawa autorskie lub prawa wynalazcze z 

pracownikami i współpracownikami Spółki, którzy opracowują określone przedmioty 

własności intelektualnej dla Spółki. 

Spółka podejmuje aktywne działania w zakresie minimalizacji wystąpienia ryzyka sporów co 

do własności intelektualnej. W zakresie ryzyka naruszenia praw osób trzecich, Spółka 

podejmuje starania w przedmiocie zapewnienia braku tego rodzaju naruszeń poprzez ocenę 

ryzyka takiego naruszenia oraz, w uzasadnionych rodzajem projektu przypadkach – badaniem 

czystości patentowej określonych rozwiązań. W zakresie ryzyka naruszenia praw własności 

intelektualnej Spółki przez osoby trzecie, Zarząd ocenia, że rozwiązania opracowywane i 

komercjalizowane przez Spółki co do zasady nie spełniają warunków określonych w ustawie z 

dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej i nie są objęte ochroną jako 

wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, czy topografie układów scalonych. 

Rozwiązania rozwijane przez Spółkę podlegają ochronie na podstawie przepisów regulujących 

prawa autorskie, ochronę baz danych oraz jako tajemnica przedsiębiorstwa. Spółka podejmuje 

czynne starania o zabezpieczenie swoich danych oraz innych przedmiotów własności 

intelektualnej stosując zabezpieczenia sieci informatycznych odpowiadające standardom 

rynkowym oraz wprowadzając odpowiednie rozwiązania organizacyjne (np. postanowienia 

dot. poufności w umowach z pracownikami i współpracownikami), pozwalające uchronić 

własność intelektualną Spółki przed dostępem osób nieuprawnionych. W zakresie ryzyka 

sporu o prawa własności intelektualnej z pracownikami i współpracownikami Spółki, Spółka 

podejmuje czynne działania celem eliminacji takiego ryzyka poprzez zlecanie prac nad 

przedmiotami własności intelektualnej wyłącznie swoim pracownikom, którzy przekazują 

majątkowe prawa autorskie Spółce zarówno na podstawie samych postanowień tych umów 

jak i stosownie do przepisu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych. 

Spór co do własności intelektualnej, z której Spółka korzysta w swojej bieżącej działalności 

mógłby narazić Spółkę na ryzyko poniesienia znaczącej szkody – odbijając się w przypadku 

przegrania takiego sporu zarówno na wynikach finansowych Spółki jak i możliwości jego 

rozwoju – a w konsekwencji także na wartość jego akcji. Z powyższego powodu Zarząd ocenia 

istotność opisanego ryzyka jako wysoką, natomiast z uwagi na stale podejmowane działania 
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zapobiegawcze i zabezpieczające wskazane powyżej – zagrożenie zrealizowania się tego ryzyka 

ocenia jako niskie. 

 

Ryzyko związane z pandemią COVID-19 

Istotnym zdarzeniem mogącym mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki jest kontynuacja 

pandemii koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19. Przeprowadzona przez Spółkę 

analiza wskazuje, iż pandemia COVID-19 może negatywnie wpłynąć na działalność operacyjną 

Spółki, w szczególności w obszarze zaopatrzenia i logistyki dostaw, a tym samym na jej sytuację 

i wyniki finansowe. Dodatkowo w związku z wdrożonymi w wielu krajach na świecie 

obostrzeniami dotyczącymi przemieszczania się osób i odwołaniem imprez targowych, czy 

warsztatów oraz możliwości organizacji spotkań z kontrahentami (B2B), Spółka ograniczyła 

wyjazdy służbowe, a proces pozyskiwania nowych zleceń realizowała za pomocą kontaktu 

zdalnego. 

W zakresie organizacji pracy Spółki, pandemia COVID-19 spowodowała sięgnięcie przez Spółkę 

do rozwiązań mających na celu zapewnienie ciągłego i niezakłóconego działania Spółki oraz 

ograniczenie strat w przypadku wystąpienia niekorzystnych zdarzeń wewnętrznych i 

zewnętrznych mogących zakłócić tę działalność. Rozwiązania wprowadzone przez Spółkę, 

m.in. praca zdalna, pozwalają na zachowanie ciągłości działania pomimo zaistniałej sytuacji. 

Dotyczy to w szczególności kontynuowania prac nad rozwojem i udoskonalaniem produktów 

Spółki. W Spółce (w dziale produkcji) wprowadzono również rotacyjny system pracy przez 

rozdzielne osobowo zespoły, tak aby wyłączenie jednego zespołu produkcja nie powodowało 

całkowitego zatrzymania produkcji (ustalono, iż w razie potrzeby do obsługi maszyn 

produkcyjnych mogą być delegowani pracownicy Departamentu Inżynieryjnego). 

 

Ryzyko związane z kształtowaniem się kursów walutowych 

Spółka dokonuje zakupów oraz sprzedaży produktów i usług w walutach obcych (głównie w 

EUR i USD), w związku z czym jest narażona na występowanie ryzyka kursowego. Dokonywane 

przez Spółkę zakupy obejmują komponenty do produkcji kontraktowej (usług montażu 

elektronicznego) i produkcji wyrobów dla odbiorców aparatury naukowej (Scientific 

Instrumentation), a także usługi podwykonawców w projektach realizowanych na rzecz 

Europejskiej Agencji Kosmicznej denominowane w EUR. 

W 2020 roku wartość zrealizowanych przez CREOTECH zakupów denominowanych w walutach 

obcych wynosiła 19 926 623,05 zł, co stanowiło 71 % zakupów ogółem dokonanych przez 

Spółkę w tym okresie. Natomiast łączne przychody zrealizowane przez Spółki w w/w okresie 

w walutach obcych wynosiły 24 255 743,03 zł i stanowiły 83% przychodów ze sprzedaży 

ogółem osiągniętych przez Spółkę w tym okresie.  
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Istnieje zatem ryzyko, iż ewentualne wahania kursu EUR lub USD skutkujące wzmocnieniem 

tych walut względem waluty polskiej mogą mieć negatywny wpływ na sytuację i wyniki 

finansowe osiągane przez Spółkę. Spółka celem ograniczenia potencjalnego wpływu ryzyka 

walutowego na osiągane wyniki finansowe zawiera umowy z podwykonawcami w walucie 

kontraktu, co pozwala jej na osiągnięcie efektów naturalnego hedgingu walutowego. 

 

Ryzyko zmian stóp procentowych 

Creotech jest stroną umów kredytowych i leasingowych opartych o zmienne stopy 

procentowe. W związku z tym Spółka narażona jest na ryzyko zmian stóp procentowych 

zarówno w odniesieniu do zaciągniętych kredytów, jak również w przypadku zaciągania 

nowego lub refinansowania istniejącego zadłużenia. Ewentualny wzrost stóp procentowych 

może spowodować wzrost kosztów finansowych Spółki, a tym samym wpłynąć negatywnie na 

osiągane przez nią wyniki finansowe. 

 

Ryzyko niewywiązywania się przez odbiorców z terminów płatności 

Spółka działając na kilku rynkach (sektor kosmiczny, dane satelitarne i systemy dronowe, 

produkcja elektroniki, aparatura naukowo-pomiarowa oraz podsystemy komputerów 

kwantowych) posiada kilka modeli rozliczania należności ze swoimi kontrahentami.  

Spółka realizuje zarówno kontrakty samodzielnie, jak też jako lider konsorcjum (w 

szczególności w obszarze projektów kosmicznych oraz produkcji kontraktowej i rozwiązań 

przemysłowych oraz specjalistycznych systemów elektronicznych mających zastosowanie 

głównie w działalności badawczo-rozwojowej i naukowej) oraz jako podwykonawca innych 

podmiotów (głównie w projektach kosmicznych). Rozliczenie płatności w takich przypadkach 

następuje po osiągnięciu odpowiednich kroków milowych w całym projekcie lub też 

zrealizowaniu przez wszystkie podmioty uczestniczące w projekcie zadań określonych w 

kontrakcie (projekty kosmiczne) albo dostarczeniu przez Creotech zakontraktowanych przez 

odbiorców określonych produktów i usług (w szczególności w obszarze produkcji kontraktowej 

i rozwiązań przemysłowych oraz specjalistycznych systemów elektronicznych mających 

zastosowanie głównie w działalności badawczo-rozwojowej i naukowej). 

W związku z tym w przypadku nieterminowego wywiązywania się odbiorców z zobowiązań 

wobec Spółki istnieje ryzyko pogorszenia się jej płynności finansowej, a w konsekwencji jej 

wyników finansowych. 

Dodatkowo w projektach kosmicznych realizowanych przez Creotech w modelu 

podwykonawczym (w których Spółka jest podwykonawcą) lub też lidera konsorcjum, Spółka 

narażona jest na ryzyko wystąpienia opóźnień w realizacji płatności albowiem może wystąpić 

sytuacja, w której nawet w przypadku zrealizowania przez Spółki wszystkich zadań 

wynikających z kontraktu należność regulowana jest przez zleceniobiorcę dopiero po 
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zakończeniu prac przez pozostałych uczestników projektu. Spółka stara się ograniczyć ryzyko 

wystąpienia opóźnień takich płatności poprzez staranne przestrzeganie zapisów 

kontraktowych, w szczególności w zakresie wymagań jakościowych i procedur dla 

świadczonych usług (w modelu podwykonawczym) oraz ścisłą współpracę w z 

podwykonawcami i wspieranie ich w szczególności w obszarze przygotowania dokumentacji 

(w modelu lidera konsorcjum). 

 

Ryzyko nieskoordynowania wpływów i wypływów finansowych związane ze 

specyfiką działalności Spółki 

Spółka prowadzi działalność w wielu modelach rozliczeniowych, np.: 

▪ projekty dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, które fakturowane są po rozliczeniu 

określonych kamieni milowych – Spółka ponosi na bieżąco koszty realizacji 

projektu, a płatności ze strony Europejskiej Agencji Kosmicznej dokonywane są 

dopiero po osiągnięciu zakładanego kamienia milowego, 

▪ sprzedaż w segmencie aparatury naukowo-pomiarowej („Science”) oraz produkcji 

elektroniki – relatywnie standardowa działalność produkcyjno-usługowa, gdzie 

Spółka musi nieraz ze sporym wyprzedzeniem zamówić wymagane specyficzne 

komponenty, a terminy płatności klientów w niektórych przypadkach dochodzą 

nawet do 2 miesięcy, 

▪ realizacja projektów B+R w modelu dotacyjnym – W zależności od konkretnego 

projektu, bądź konkretnej fazy projektowej występują 2 modele rozliczeniowe: 

o Zaliczki – płatności częściowe dotacji przed rozpoczęciem danego etapu 

(alokowane na specjalnym koncie projektowym, z którego środki można 

przeznaczać tylko na cele związane z projektem), 

o Refundacje – podobnie jak w przypadku projektów dla Europejskiej Agencji 

Kosmicznej – płatności uzyskiwane dopiero po osiągnięciu określonych 

kamieni milowych; 

Z uwagi na powyższe istnieje ryzyko przejściowych trudności płynnościowych związanych z 

nieskoordynowaniem wpływów i wypływów (ponoszenia znacznej wartości wydatków, z 

których wpływy odzyskiwane są w późniejszym okresie). 

Na datę sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka posiada jednakże otwartą linię 

kredytową do limitu 4 mln PLN pod kontrakty handlowe, co pozwala finansować opisane 

potencjalne przejściowe niedobory środków pieniężnych. 
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Ryzyko związane z dotacjami pozyskiwanymi ze środków publicznych 

Spółka korzystała i korzysta z grantów i dotacji, spośród których najistotniejsze pod względem 

wartości są regulowane następującymi umowami: 

a) umowa z dnia 24 listopada 2017 roku o dofinansowaniu projektu w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pod nazwą „Projekt 

RENESANS, platforma satelitarna w nowym standardzie HyperCube”, 

współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 

Instytucja finansująca przyznała beneficjentowi dofinansowanie w kwocie 

14.987.937,32 zł; 

b) umowa z dnia 17 czerwca 2020 roku o dofinansowanie projektu w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pod nazwą „System 

mikrosatelitarny EagleEye”, współfinansowanego za środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego;  Instytucja finansująca przyznała beneficjentowi 

dofinansowanie w kwocie 12.822.884,38 zł – projekt realizowany w konsorcjum ze 

Scanway i CBK; 

c) umowa z dnia 6 grudnia 2019 roku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 

Ścieżka dla Mazowsza po nazwą „Innowacyjna autonomiczna kamera do 

monitorowania obiektów bliskich Ziemi”, współfinansowanego ze środków 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; Instytucja finansująca przyznała 

beneficjentowi dofinansowanie w kwocie 5.451.659,70 zł; 

d) umowa z dnia 3 grudnia 2019 roku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 

Ścieżka dla Mazowsza po nazwą „POLON (POLski mOduł Napędowy)”, 

współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;  

Instytucja finansująca przyznała beneficjentowi dofinansowanie w kwocie 

6.836.315,00 zł – projekt realizowanyw konsorcjum z ILOT; 

e) umowa z dnia 7 grudnia 2020 roku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 

Ścieżka dla Mazowsza po nazwą „System Automatycznego Monitorowania 

Przeszkód Lotniczych – SAMPLE””, współfinansowanego ze środków Narodowego 

Centrum Badań i Rozwoju; Instytucja finansująca przyznała beneficjentowi 

dofinansowanie w kwocie 5.584.291,42  zł – projekt realizowany w konsorcjum z 

AP-Tech i Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.  

W celu otrzymania finansowania ze środków publicznych Spółka musi spełniać określone 

warunki konkursowe. Korzystanie z dotacji powoduje, iż Spółka pozyskuje środki finansowe, 

które następnie rozlicza zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie. Istnieje ryzyko, że 

koszty poniesione przez Spółkę na projekty badawcze zostaną zakwestionowane, a ostateczna 

kwota dofinansowania będzie podlegać redukcji. Spółka ponadto narażona jest także na 

ryzyko żądania zwrotu otrzymanych dotacji, przy czym procedura taka może być wszczęta 
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jedynie w okolicznościach wykorzystywania dotacji niezgodnie z założeniami umowy na 

dofinansowanie. Z kolei ewentualnie wydłużający się czas na rozpatrywane przez agencje 

rządowe rozliczeń zaliczek i wniosków o płatność może powodować konieczność 

wydatkowania dużych kwot ze środków własnych zanim zostaną one zrefundowane. 

Ziszczenie się powyższych ryzyk odbiłoby się niekorzystnie na realizacji przyjętej przez Spółkę 

strategii rozwoju i jej płynności finansowej.  

 

8. Przewidywany rozwój spółki 
Głównym strategicznym celem rozwoju Spółki jest wystrzelenie na przełomie 2023-2024 roku 

pierwszego własnego mikrosatelity obserwacyjnego Ziemi oraz rozpoczęcie komercyjnej 

sprzedaży platform mikrosatelitarnych. 

W celu realizacji tej wizji Spółka planuje wprowadzić na rynek własny system satelitarny 

najwyższego rzędu, tj. własne rozwiązanie formacji/konstelacji satelitarnych wraz z 

naziemnym systemem kontroli operacji i przetwarzania danych oparte w przeważającym 

stopniu na własnych podsystemach. Podstawą tego rozwiązania będzie uniwersalna, 

modularna platforma HyperSat, której największą unikalną przewagą konkurencyjną jest 

pełna elastyczność w dopasowaniu do docelowego payload’u - instrumentów np. optycznych 

lub radarowych wewnątrz satelity, umożliwiających realizację jego misji. Pierwszym 

planowanym wykorzystaniem platformy HyperSat jest misja EagleEye, której celem jest 

umieszczenie na przełomie 2023 / 2024 roku satelity na bardzo niskiej orbicie, wyposażonego 

w innowacyjny teleskop oraz system stabilizacji, co pozwoli na osiągnięcie rozdzielczości 

przestrzennej na powierzchni Ziemi rzędu 1 m, przy relatywnie niskich kosztach. 

Poza pierwszym przetestowaniem platformy HyperSat w Kosmosie w ramach projektu 

EagleEye, Spółka w ciągu najbliższych 3 lat planuje opracować następujące autorskie 

podsystemy: 

▪ satelitarny moduł napędowy (w ramach realizowanego projektu NCBR „POLON - 

POLski mOduł Napędowy”), 

▪ wydajny komputer pokładowy (w ramach realizowanego projektu NCBR 

„Satelitarny system laserowego wykrywania zagrożeń kolizyjnych”), 

▪ system komunikacji radiowej (w ramach realizowanego projektu NCBR 

„RENESANS”) 

▪ innowacyjna kamera oparta na czujniku sCMOS do profesjonalnych zastosowań, w 

tym w systemach monitorowania przestrzeni kosmicznej Space Situational 

Awareness (w ramach realizowanego projektu NCBR „Autonomiczna kamera do 

monitorowania obiektów bliskich Ziemi”). 

Wszystkie w/w podsystemy będą stanowiły samodzielne produkty rynkowe i będą mogły być 

oferowane jako moduły platformy HyperSat oraz niezależnie jako autonomiczne, uniwersalne 
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moduły satelitarne. W przypadku hipotetycznego niepowodzenia któregokolwiek z w/w 

projektów Spółka posiada zidentyfikowane alternatywne opcje rozwoju działalności.   

Poza rozwojem produktów sektora kosmicznego Creotech zamierza rozwijać również 

pozostałe segmenty działalności operacyjnej. Docelowa macierz produktów Spółki, z 

podziałem na segmenty i z charakterystyką podstawowych czynników rynkowych została 

przedstawiona poniżej. 

Rysunek 1. Docelowa macierz produktów Spółki 

 

 

Segment aparatury naukowo-pomiarowej („Science”) 

Strategia rozwoju Spółki dotycząca działu aparatury naukowo-pomiarowej na kolejne lata 

zakłada:  

▪ osiągnięcie pełnej wzajemnej kompatybilności pomiędzy wszystkimi rodzinami 

produktów aparatury naukowo-pomiarowej (MTCA, White Rabbit, Sinara & 

ARTIQ), pozwalające na poszerzenie spektrum produktów w ofercie Spółki dla 

każdej grupy odbiorców docelowych oraz dające możliwość tworzenia bardziej 

złożonych systemów, 

▪ poszerzenie oferty i zwiększenie sprzedaży Spółki w zakresie bardziej złożonych 

rozwiązań o wyższej marży – autonomicznych urządzeń i pełnych zintegrowanych 

systemów, m.in. kompletnych podsystemów sterowania dla komputerów 

kwantowych, 
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▪ zwiększenie możliwości pozyskiwania nowych klientów przez Spółkę poprzez 

opracowanie i włączenie do oferty aparatury naukowo-pomiarowej pakietów typu 

„starter kit”, obejmujących proste zintegrowane systemy wraz z 

oprogramowaniem i instrukcją użytkownika oraz opcjonalnym pakietem wsparcia 

technicznego i szkoleń; pakiety takie powinny przyciągnąć nowych klientów, 

nieznających jeszcze technologii oferowanych przez Spółkę w tym zakresie oraz 

zdobyć doświadczenie użytkownikom w korzystaniu z produktów Spółki, 

▪ dopracowanie (we współpracy z CERN) architektury integracji kart, pozwalającej na 

szybszą i bardziej atrakcyjną dla użytkownika formę budowania systemów 

bazujących na produktach aparatury naukowo-pomiarowej; poszerzy to również 

zakres wysoko marżowej oferty aparatury naukowo-pomiarowej na pełne systemy, 

w odróżnieniu od sprzedaży pojedynczych modułów elektronicznych, 

▪ kontynuację prac z CERN oraz komercjalizację systemów White Rabbit następnej 

generacji (10 i 100G), 

▪ dostosowanie aktualnych produktów aparatury naukowo-pomiarowejdo potrzeb 

nowych grup odbiorców, w szczególności w przemyśle oraz telekomunikacji,  

▪ udział w dużych i prestiżowych międzynarodowych projektach w dziedzinie 

nowych technologii kwantowych, pozwalający na demonstrację możliwości 

produktów aparatury naukowo-pomiarowej Spółki oraz promocję produktów 

Spółki na światowym rynku związanym z technologiami kwantowymi. 

 

Segment produkcji kontraktowej 

Zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz technologicznych Spółki przełożyło się 

bezpośrednio na zwiększenie liczby zamówień od obecnych klientów, jak również umożliwiło 

rozpoczęcie współpracy z nowymi kontrahentami Spółki. Creotech zamierza konsekwentnie 

rozbudowywać potencjał produkcyjny w celu sprostania rosnącym wymaganiom 

wewnętrznym oraz uzyskania możliwości realizacji jeszcze bardziej skomplikowanych zleceń 

od kontrahentów zewnętrznych (zapotrzebowanie na montaż elektroniczny, czy też 

kompleksową obsługę produkcyjną). W ramach segmentu produkcji kontraktowej Spółka z 

początkiem 2021 roku zanotowała wzrost zamówień z branż: elektromobilności oraz New 

Space. W tych dwóch sektorach prognozowany jest bardzo duży potencjał na przyszłe lata. 

Biorąc pod uwagę zainteresowanie usługami Spółki ze strony sektora bezpieczeństwa i 

obronności, Spółka rozpoczęła również proces wdrażania koncesji na obrót oraz wytwarzanie 

wyrobów specjalnych.  

Ponadto Spółka wykorzystując synergie pomiędzy działami aparatury naukowo-pomiarowej 

oraz produkcji kontraktowej stale zwiększa i zamierza zwiększać w przyszłości liczbę zamówień 

produkcyjnych od klientów z dużych ośrodków naukowych, np. CERN, NBI, LNLS czy GSI. Jest 

to kierunek, który Spółka zamierza dalej rozwijać w kolejnych latach. 
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W perspektywie kilku kolejnych lat Creotech planuje dostarczać zmontowane moduły 

elektroniczne dla nowych misji ESA, czy NASA, w tym misji typu Deep Space (poza orbitę 

Ziemi). Dodatkowo Spółka rozbudowuje i zamierza rozbudowywać w przyszłości także 

współpracę produkcyjną z firmami dostarczającymi swoje podsystemy dla branży kosmicznej.  

 

Segment danych satelitarnych i technologii UAV („Earth Observation”)  

W zakresie EO/UAV strategicznym celem Spółki na najbliższe lata jest realizacja zarówno 

projektów w obszarze badawczo- rozwojowym, jak i działań o wymiarze typowo komercyjnym. 

Główne planowane kierunki działań Spółki w tym segmencie będą obejmowały:  

▪ promocję platformy CreoDIAS oraz danych satelitarnych - głownie europejskiego 

programu Copernicus - w szerokim spektrum zastosowań, od projektów 

naukowych do zaawansowanych usług przeznaczonych dla różnych grup 

odbiorców, 

▪ tworzenie zaawansowanych usług geoprzestrzennych wykorzystujących 

różnorodne strumienie danych i budujących wartość dzięki ścisłemu dopasowaniu 

do potrzeb użytkowników z różnych dziedzin, 

▪ udział w konsorcjach naukowo-badawczych realizujących projekty w ramach 

programów ESA, H2020, NCBiR i innych, nakierowanych na tworzenie 

zaawansowanych produktów i usług możliwych do późniejszego wykorzystania w 

ramach zastosowań komercyjnych, 

▪ w obszarze wsparcia Bezzałogowych Statków Powietrznych („BSP”) Creotech 

zamierza kontynuować rozwój rodziny produktów CreoScan przeznaczonych do 

tworzenia modułowych systemów planowania lotów i zarządzania operacjami  

bezzałogowymi w czasie zbliżonym do rzeczywistego; nowe produkty obejmą 

zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie wspierające transmisje danych, 

monitorowanie położenia obiektów, wizualizację, a także  zaawansowane 

przetwarzanie informacji z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego oraz 

sztucznej inteligencji, 

▪ współpracę z wybranymi podmiotami zaangażowanymi w tworzenie europejskiego 

prawa dot. operacji dronów i procedur operacyjnych, nakierowaną na stworzenie 

formalnych oraz technicznych możliwości rozwoju zawansowanych masowych 

komercyjnych usług dronowych, w szczególności wykorzystujących automatyczne 

operacje poza zasięgiem wzroku realizowane w trybie automatycznym, 

▪ integrację złożonych rozwiązań geoinformatycznych łączących wykorzystanie 

własnych produktów (sprzęt oraz oprogramowanie) z rozwiązaniami wybranych 

partnerów w Polsce i za granicą. 
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9. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 

Spółka konsekwentnie inwestuje w działalność B+R. Pozyskany w 2017 roku projekt 

"RENESANS, platforma satelitarna w nowym standardzie HyperCube”, znalazł się w końcowej 

fazie realizacji po przejściu przeglądu Preliminary Design Review (PDR) z udziałem ekspertów 

zagranicznych, w tym ESA. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 

1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w 

ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020. Projekt RENESANS polega na 

opracowaniu uniwersalnej platformy satelitarnej HyperSat służącej do realizacji misji 

kosmicznych w krótkim czasie i przy niskich kosztach, w szczególności do budowy konstelacji i 

formacji satelitarnych. NCBR pozytywnie ocenił wniosek Spółki o przedłużenie projektu do 

października 2021, co pozwoli na jego skuteczną realizację. Wyniki projektu zostaną 

wykorzystane w projekcie EagleEye. 

Spółka w 2020 roku rozpoczęła realizację projektu „System mikrosatelitarny EagleEye”, 

współfinansowanego przez NCBR. Celem projektu jest opracowanie satelity obserwacyjnego 

Ziemi (główny produkt projektu), podniesienie na TRL 9 platformy mikrosatelitarnej HyperSat 

(m.in. umożliwiającej realizację szeregu misji kosmicznych) i dopracowanie szeregu 

podsystemów przeznaczonych dla mikrosatelitów (podniesienie ich gotowości 

technologicznej na TRL 9). Creotech jest liderem konsorcjum realizującego projekt, a jego 

całkowita wartość wynosi ponad 44,8 mln zł. Zgodnie z harmonogramem projektu satelita 

EagleEye powinien zostać wyniesiony na orbitę na przełomie 2023/2024 roku. 

W obszarze specjalistycznych systemów aparatury pomiarowej Spółka realizowała 

następujące projekty: 

➢ IMPAKT01 - opracowanie zestawu produktów dla odbiorców z obszaru Science wraz z 
systemem testowania poprodukcyjnego oraz testowania integracji zestawów 
produktów w pełne systemy; 

➢ AIARTIQ01 – opracowanie systemu kontrolno-pomiarowego dla eksperymentów 
kwantowych wykorzystujących standard ARTIQ, w szczególności dla systemów 
optycznych i laserowych w międzynarodowym konsorcjum (program NCBR POLBER). 

W 2020 Spółka rozpoczęła realizację następujący projektów z dofinansowaniem z NCBR: 

➢ POLON01 - skonstruowanie modelu inżynieryjnego satelitarnego modułu napędowego 
(TRL7); moduł napędowy umożliwi satelicie (o masie do 200 kg) m.in. zmianę 
wysokości orbity jak również umożliwi obniżenie orbity w celu deorbitacji;  

➢ DSTAR01 – budowa systemu umieszczanego na satelitach, którego zadaniem będzie 
detekcja śmieci kosmicznych; system ten będzie wysyłał ciąg impulsów laserowych, 
które pokrywają obszar przed satelitą;  

➢ SSTPL02 - opracowanie szybkiej kamery astronomicznej opartej na czujniku 
obrazowania w technologii sCMOS;  

➢ SAMPLE01 – projekt ma na celu wypracowanie rozwiązań bazujących na danych 
satelitarnych związanych z zabezpieczeniem trajektorii lądowań na lotniskach; 
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narzędzia tworzone w ramach projektu pozwolą na zautomatyzowanie procesu 
wykrywania przeszkód lotniczych. 
 

W 2020 roku Spółka rozpoczęła realizację projektu „Rozwój infrastruktury do testowania i 

przygotowania do produkcji masowej serii respiratorów” na podstawie umowy z Ministrem 

Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Celem projektu za niemal 2,4 mln zł był zakup 

infrastruktury potrzebnej do testowania jednostek medycznych klasy respirator oraz produkcji 

kolejnych prototypów (potrzebnych w czasie procesu certyfikacji i przygotowania do 

wdrożenia). 

Firma konsekwentnie realizuje długofalowe inwestycje w technologie montażu elektroniki dla 

przemysłu kosmicznego. Kontynuowane były prace w ramach projektów ESA  kwalifikacji 

komponentów elektroniki lotnej, przede wszystkim dla misji PROBA 3 (misja 2 satelitów w 

formacji mająca na celu obserwację korony Słońca) oraz JUICE (misja mająca zbadać układ 

księżyców wokół Jowisza, w tym w szczególności księżyce Ganimedes, Europa i Io pod kątem 

możliwości występowania wody w stanie ciekłym pod ich lodową pokrywą).  

W 2020 roku zrealizowano również projekt przeniesienia Departamentu Inżynierii do jednej 

lokalizacji – do siedziby Spółki w Piasecznie. Zagospodarowano nowe pomieszczenia i 

zrezygnowano z biura projektowego w Warszawie, celem optymalizacji pracy zespołu i lepszej 

współpracy z działem produkcji i testów. 

 

Osiągnięcia w dziedzinie B+R po dacie bilansowej 

W styczniu 2021 roku stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju opublikowano listę 

rankingową pozytywnie zaopiniowanych wniosków w Konkursie 1/SZAFIR/2020. Znajduje się 

na niej projekt „Nanosatelitarna konstelacja optoelektronicznego rozpoznania obrazowego 

PIAST (Polish ImAging SaTellites)”. Projekt ma na celu rozmieszczenie konstelacji satelitów 

obserwacyjnych na orbicie okołoziemskiej i przeprowadzenie szeregu manewrów orbitalnych, 

dzięki którym przetestowana zostanie nowatorska koncepcja prowadzenia misji satelitarnych. 

Liderem projektu jest Wojskowa Akademia Techniczna, a Creotech Instruments S.A. jest 

odpowiedzialny za dostarczenie platformy, integrację i wyniesienie satelitów. 

W pierwszym kwartale 2021 zakończono realizację projektów „Rozbudowa centrum 

badawczo rozwojowego (CB+R) Creotech Instruments Spółka Akcyjna dla konstrukcji 

satelitarnych i misji kosmicznych” oraz „Rozwój infrastruktury do testowania i przygotowania 

do produkcji masowej serii respiratorów”. 
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10. Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady) 

Spółka posiada oddział w Lublinie. Oddział powstał z myślą o rozwinięciu w tym regionie 
działalności mechatronicznej. Jego działalność jest obecnie ograniczona. 

Spółka jest ponadto w trakcie zawiązywania spółki / oddziału na terenie Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej pod nazwą Creotech Industries LLC z siedzibą w 
Lincolnshire, Illinois. Spółka planuje posiadać we wspomnianej spółce 100% udziału w kapitale 
zakładowym i 100% głosów. Planowany przedmiot działalności spółki obejmował będzie 
dostawy produktów i świadczenie usług z portfolio Spółki na terenie USA. 

 

11. Opis stosowanych polityk pracowniczych i społecznych 

Spółka przyjęła Regulamin Pracy dnia 7.08.2015 r. Dokument ten zawiera zbiór przepisów 

regulujących kwestie pracownicze i społeczne wewnątrz firmy. Do istotnych postanowień 

regulaminu należą m.in.: 

▪ Prawo pracownika do oczekiwania ze strony pracodawcy i przełożonych zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przedsięwzięć zmierzających do 
eliminacji czynników szkodliwych dla zdrowia, 

▪ Prawo pracownika do oczekiwania ze strony pracodawcy i przełożonych poszanowania 
swej godności i innych dóbr osobistych, 

▪ Równe traktowanie kobiet i mężczyzn w pracy, 
▪ Obowiązek przejawiania koleżeńskiego stosunku do współpracowników. 

Regulamin jest ściśle przestrzegany i nie zaobserwowano w tym aspekcie istotnych uchybień. 

W związku ze znacznym wzrostem zatrudnienia oraz planowanymi kolejnymi rekrutacjami w 

2020 roku podjęto działania zmierzające do zaktualizowania regulaminów wewnętrznych 

Spółki, co ma m.in. uczynić ją bardziej atrakcyjną dla obecnych i nowych pracowników. 

 

12. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa jednostki 

W 2020 roku Spółka osiągnęła 28 966,3 tys. zł przychodów ze sprzedaży (29 235,1 tys. zł 
przychodów z działalności operacyjnej oraz 268,8 tys. zł ujemnej zmiany stanu produktów; 
+14% w porównaniu do 2019). Zysk netto wzrósł z poziomu 255,4  tys. zł w 2019 do 1 1775,6 
tys. zł w 2020 roku (wynik EBITDA w 2020 roku na poziomie 3 720,4 tys. zł, w porównaniu do 
2 010,8 tys. zł w roku 2019). Jest to w głównej mierze wynikiem znacznego wzrostu sprzedaży 
w najwyżej marżowych segmentach – aparatury naukowo-pomiarowej (wzrost sprzedaży z 1,6 
mln zł w 2019 roku do 4,9 mln zł w 2020 roku)  oraz produkcji kontraktowej (wzrost sprzedaży 
z 3,7 mln zł w 2019 roku do 5,6 mln zł w 2020 roku). Częściowo na poprawę wyniku, pod kątem 
czysto księgowym, wpłynął również fakt przejścia części projektów do fazy prac rozwojowych 
(przez co zarówno koszty tych projektów, jak i ich częściowe pokrycie w postaci dotacji 
wykazywane są w bilansie, w rozliczeniach międzyokresowych, a nie w rachunku wyników). 

Warto zwrócić uwagę na wpływ projektów B+R na wynik Spółki –  w 2020 roku Creotech 
uzyskał 4 770,6 tys. zł przychodów z dotacji na realizację projektów B+R, przy 6 391,7 tys. zł 
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kosztów tychże projektów. Oznacza to, że łączny wynik na działalności B+R wyniósł -1 621,0 
tys. zł. Wynika to z faktu niepełnego dofinansowania projektów (dotacją objęte jest 
maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych), których celem jest opracowanie docelowych 
produktów  komercjalizowanych dopiero w kolejnych latach. Biorąc powyższe pod uwagę 
należy stwierdzić, iż realna rentowność operacyjnych segmentów Spółki jest dużo wyższa, niż 
wskazywałby na to osiągnięty wynik netto.  

Na poniższych wykresach przedstawiony został podział sprzedaży oraz osiągniętej marży II 
(marży uwzględniającej koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie sprzedaży, tj. koszty 
dystrybucji, reklamy, logistyki, magazynowania) wg segmentów operacyjnych Spółki. 

Wykres 1. Przychody wg segmentów [dane w tys. zł] 

 

Wykres 2. Marże wg segmentów [dane w mln zł] 

 

 

W roku 2021 Spółka planuje utrzymać pozytywny wynik netto, pomimo coraz wyższych 
nakładów na projekty B+R. Pod kątem płynnościowym realizacja całej, bardzo ambitnej 
agendy badawczej Spółki, będzie wymagała pozyskania dokapitalizowania w ramach opisanej 
poniżej emisji publicznej na rynku NewConnect. 
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13. Istotne zdarzenia po dacie bilansowej 

W związku z bardzo dynamicznym wzrostem skali działalności i koniecznością pozyskania 
finansowania na: 

▪ wkład własny do realizowanych projektów B+R, 
▪ zakup nowej linii produkcyjnej, 
▪ rozwój działu Business Development, 

Spółka zdecydowała się na przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej („IPO”) na rynku 
NewConnect Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Proces został zainicjowany w 
czwartym kwartale 2020 roku (nawiązanie współpracy z doradcami, wstępna koncepcja 
procesu), a kluczowe jego kroki (zmiana statutu Spółki, przygotowanie memorandum 
informacyjnego, road-show i zapisy inwestorów na akcje) zostały przeprowadzone na 
przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2021 roku. Proces emisji zakończył się bardzo 
dużym sukcesem. Całkowity popyt na akcje Spółki 22-krotnie przekroczył wartość oferty. Do 
grona akcjonariuszy Spółki dołączyły renomowane fundusze TFI, fundusze FIZ, inwestorzy 
indywidualni oraz jej pracownicy. Spółka pozyskała maksymalną możliwą do pozyskania w 
przyjętym trybie emisji kwotę w wysokości 11,3 mln PLN. Aktualnie Spółka jest w procesie 
uzyskiwania wymaganych zgód dopuszczających do debiutu na parkiecie NewConnect. Spółka 
szacuje, że łączne koszty emisji wyniosą około 770 tys. zł. 

 

 

14. Wpływ epidemii COVID-19 na działalność Spółki 

Trwający od początku 2020 r. globalny kryzys związany z pandemią wirusa Covid-19, mający 

negatywny wpływ na gospodarkę światową i krajową miał również istotny wpływ na niektóre 

aspekty działalności Spółki.  

Pomimo, iż w skali całego 2020 roku nie zaobserwowano sytuacji krytycznej u kluczowych 

klientów (drastyczny spadek zamówień lub ich zatrzymanie, likwidacja, itp.), to jednak 

odnotowano istotne opóźnienia w odbiorach / terminach spłat u klientów, co znacznie 

pogorszyło sytuację płynnościową Spółki w połowie 2020 roku. Na sytuację pozytywnie 

wpłynęło otrzymanie subwencji finansowej z rządowego programu tarczy antykryzysowej. 

Znacznie wydłużył się czas dostaw dla niektórych komponentów, co było związane m.in. z 

zamknięciem fabryk w USA, czy  Chinach. Zwiększyły się koszty logistyki i spedycji – w tym 

zakresie podjęto kroki do dywersyfikacji dostawców tych usług. 

Dzięki podjętym krokom zaradczym (m.in. wprowadzenie pracy zdalnej lub rotacyjnej, 

zakupienie zapasu maseczek ochronnych, dozowników z płynem dezynfekującym) oraz 

uzyskaniu subwencji finansowej z rządowego programu tarczy antykryzysowej udało się w 

znacznym stopniu zmitygować negatywne skutki pandemii. Nie można przewidzieć jednak, 

jaki wpływ na sytuację jednostki będą miały kolejne fale pandemii i to co zdarzy się po nich. 
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Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego wymienione okoliczności nie zagrażają 

kontynuowaniu działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, nie powodują też 

konieczności wprowadzenia korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2020. Zarząd uznał 

jednak, że nabierająca na sile pandemia wirusa Covid-19 w pierwszej połowie 2021 jest 

zdarzeniem po dacie bilansu, wymagającym dodatkowych ujawnień. 

Nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych, dotyczących 

potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na jednostkę. Ewentualny wpływ zostanie 

uwzględniony w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za rok 2021.  

 

 

 

 

Piaseczno, 16.06.2021 
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