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1.

INFORMACJE OGÓLNE

1.1.

INFORMACJE O JEDNOSTCE
Spółka APATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu została utworzona przez pracowników
zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego działającego pod nazwą Pomorskie Zakłady Aparatury
Elektrycznej Apator w Toruniu. Rejestracja w Sądzie Rejonowym w Toruniu V Wydział Gospodarczy
nastąpiła w dniu 14 stycznia 1993 roku pod numerem RHB 1364. W dniu 24 października 2001 roku
dokonano wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000056456. Spółka prowadzi działalność na terytorium
Polski na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

1.1.1.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
Zgodnie ze statutem spółki podstawowym przedmiotem działalności jest działalność produkcyjna i
usługowa w zakresie aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej. Akcje APATOR S.A.
notowane są na rynku podstawowym – sektor według klasyfikacji GPW w Warszawie „przemysł
elektromaszynowy”.
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez Zarząd jednostki dnia 9 kwietnia 2010 roku.
Sprawozdanie finansowe Spółki APATOR S.A. obejmuje rok 2009 oraz zawiera dane porównawcze za
rok 2008.
Czas trwania Spółki APATOR S.A. jest nieoznaczony.

1.1.2.

SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
Zarząd
Janusz Niedźwiecki – Prezes Zarządu
Tomasz Habryka – Członek Zarządu
Jerzy Kuś – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza
Janusz Marzygliński – Przewodniczący
Ryszard Wojnowski – Zastępca Przewodniczącego
Danuta Guzowska – Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Lewicki – Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Kwiatkowski – Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Pawlak – Członek Rady Nadzorczej

2.

INFORMACJE O PODSTAWIE SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, WALUCIE
SPRAWOZDAWCZEJ ORAZ ZASTOSOWANYM POZIOMIE ZAOKRĄGLEŃ

2.1.

PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Sprawozdanie finansowe spółki APATOR S.A. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz
związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

2.2.

WALUTA SPRAWOZDAWCZA ORAZ ZASTOSOWANY POZIOM ZAOKRĄGLEŃ
Walutą sprawozdawczą niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty
wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).

2.3.

ZAŁOśENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuacji działalności gospodarczej w
dającej się przewidzieć przyszłości, to jest w okresie nie krótszym niŜ 12 miesięcy licząc od końca
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okresu sprawozdawczego. Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą w nie zmniejszonym
istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości. Nie stwierdzono okoliczności, które
wskazywałyby na zagroŜenie kontynuacji działalności.
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3.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI

3.1.

GŁÓWNE DANE FINANSOWE
Rok
2009
PLN

Rok
2008
PLN

Rok
2009
EUR

Rok
2008
EUR

Przychody ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów
(działalność kontynuowana i zaniechana)
Przychody ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów
(działalność kontynuowana)
Przychody ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów
(działalność zaniechana)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (działalność
kontynuowana)
Zysk (strata) brutto (działalność kontynuowana)
Zysk (strata) netto (działalność kontynuowana)
Zysk (strata) z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto (działalność kontynuowana i
zaniechana)
Przepływy pienięŜne z działalności operacyjnej
Przepływy pienięŜne z działalności inwestycyjnej
Przepływy pienięŜne z działalności finansowej
Przepływy pienięŜne razem
Aktywa razem
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Kapitał własny
Kapitał akcyjny
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
Średnia waŜona ilość akcji
Zysk (strata) na jedną akcję (działalność kontynuowana) (w
zł/eur)
Zysk (strata) na jedną akcję (działalność kontynuowana i
zaniechana) (w zł/eur)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur)

107 225

100 031

24 703

28 321

107 225

98 798

24 703

27 971

0

1 233

0

349

10 531
22 334
21 333
0

11 732
36 120
34 332
275

2 426
5 145
4 915
0

3 322
10 226
9 720
78

21 333
7 402
12 674
-21 815
-1 739
200 089
160 486
39 603
125 426
3 511
33 225
41 438
35 116 158

34 607
14 270
-52 929
38 590
-69
202 160
165 604
36 556
120 448
3 529
44 327
37 385
35 253 261

4 915
1 802
3 085
-5 310
-423
48 705
39 065
9 640
30 531
855
8 087
10 087
35 116 158

9 798
3 420
-12 686
9 249
-17
48 452
39 690
8 761
28 868
846
10 624
8 960
35 253 261

0,61

0,97

0,14

0,28

0,61
3,57

0,98
3,42

0,14
0,87

0,28
0,82

Pozycje aktywów i pasywów oraz pozycje sprawozdania z przepływów pienięŜnych przeliczono według
średniego kursu obowiązującego na dzień sprawozdania.
Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów natomiast przeliczono według kursu średniego
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni
dzień miesiąca.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie
z przepływów pienięŜnych
Rok 2009
Rok 2008
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Rok 2009
Rok 2008

3.2.

4,1082
4,1724
4,3406
3,5321

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Wyszczególnienie

Nota

na dzień
31.12.2009

AKTYWA TRWAŁE
Wartości niematerialne

2

31.12.2008

160 486

165 604

1 445

1 739
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Wyszczególnienie

Nota

na dzień
31.12.2009

Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowane metodą praw własności
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy
Inne inwestycje długoterminowe w jednostkach powiązanych
Udzielone poŜyczki długoterminowe
NaleŜności długoterminowe
Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

31.12.2008

35 156
1 394
120 318
199
36
1 938

34 257
1 381
124 762
671
1
2 793

39 603
12 242
21 816
899
506
421
347
727
863
1 782
200 089

36 556
12 143
18 443
507
507
137
50
579
2 671
1 519
202 160

125 426
3 511
15 142
68 306
6 169
17 986
-

120 448
3 529
15 142
45 885
6 169
(1 475)
20 000
-

Ujęte bezpośrednio w kapitale kwoty dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych
do sprzedaŜy
Niepodzielony wynik finansowy
Wynik finansowy bieŜącego okresu
Odpisy z wyniku finansowego bieŜącego roku

21 333
(7 021)

110
34 607
(3 519)

ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania długoterminowe

74 663
33 225

81 712
44 327

27 000
15
1 739
4 471
41 438

36 000
2 270
1 593
4 464
37 385

27 443
542
9 030
1 674
420
71
750
764
744

21 433
4 179
6 366
1 705
592
1 287
881
942

AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
NaleŜności z tytułu dostaw i usług
NaleŜności z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych
Przedpłaty - zaliczki na zakup usług
Pozostałe naleŜności krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy
Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
Udzielone poŜyczki krótkoterminowe
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty
Rozliczenia międzyokresowe
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaŜy
AKTYWA RAZEM

Krótkoterminowe kredyty i poŜyczki
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
Zaliczki otrzymane
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
Rezerwa na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Rezerwy krótkoterminowe

7
12

9
11
11
11
11

8
12
13
14

KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy ze sprzedaŜy akcji własnych powyŜej ich wartości nominalnej
Pozostały kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Akcje/udziały własne
Kapitały rezerwowe
Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz róŜnice kursowe z konsolidacji

Długoterminowe kredyty i poŜyczki
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Pozostałe rezerwy długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe

3
4

15
16
16
16
17
16

20

18
18
20
19
19
19
19
19
18
18
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Wyszczególnienie

na dzień

Nota

31.12.2009
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone
do sprzedaŜy
PASYWA RAZEM

3.3.

31.12.2008

200 089

202 160

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
•

WARIANT KALKULACYJNY
za okres
Wyszczególnienie

Nota

od 01.01.2009
do 31.12.2009

od 01.01.2008
do 31.12.2008

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaŜy

107 225

98 798

Przychody ze sprzedaŜy produktów i usług
Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów
Koszt własny sprzedaŜy

98 022
9 203
(70 692)

93 966
4 832
(62 667)

Koszt sprzedanych produktów i usług
Koszt sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy

(63 082)
(7 610)
36 533

(59 052)
(3 615)
36 131

Koszty sprzedaŜy
Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) ze sprzedaŜy
Pozostałe przychody (koszty) operacyjne

(10 727)
(15 028)
10 778
(247)

(10 551)
(15 410)
10 170
1 562

108
(285)
173
13
(256)

964
(68)
716
128
(178)

10 531
11 803

11 732
24 388

* dywidendy i udziały w zyskach
* odsetki od kredytów i poŜyczek
* wynik na pozostałych odsetkach
* wynik na zbyciu aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy
* wynik na aktywach finansowych przeznaczonych do obrotu
* wynik na róŜnicach kursowych
* wynik na instrumentach pochodnych (forwardy, opcje)
* wynik na aktualizacji finansowego majątku trwałego
* wynik na aktualizacji finansowego majątku obrotowego
* pozostałe przychody (koszty) finansowe

18 073
(2 417)
76
(31)
(2 014)
(182)
(1 409)
(50)
(243)

27 641
(3 067)
201
5 420
15
(478)
(5 192)
40
(192)

Pozostałe zyski (straty) z inwestycji
Zysk (strata) przed opodatkowaniem

22 334

36 120

Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

(1 001)
21 333

(1 788)
34 332

-

275

21 333

34 607

-

-

25

* wynik na sprzedaŜy środków trwałych
* wynik na aktualizacji niefinansowego majątku trwałego
* wynik na aktualizacji niefinansowego majątku obrotowego
* wynik na rezerwach na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i urlopy
* wynik na wycenie nieruchomości
* wynik na innej działalności operacyjnej
Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
Koszty restrukturyzacji
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Przychody (koszty) finansowe

26

Działalność zaniechana
Zysk (Strata) netto z działalności zaniechanej

27

Działalność kontynuowana i zaniechana
Zysk (strata) netto
Inne całkowite dochody
RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy
Nazwa jednostki:

APATOR SA

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2009 – 31.12.2009

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Strona 8
Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

Sprawozdanie finansowe za rok 2009

za okres
Wyszczególnienie

Nota

od 01.01.2009
do 31.12.2009

Rachunkowość zabezpieczeń
Skutki aktualizacji majątku trwałego
Zyski i straty aktuarialne
Udział w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów
Inne całkowite dochody (netto)
Całkowite dochody ogółem
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą:

Nota

z działalności kontynuowanej
- podstawowy
- rozwodniony
z działalności kontynuowanej i zaniechanej
- podstawowy
- rozwodniony

•

-

-

21 333

34 607

PLN / akcję

28

od 01.01.2008
do 31.12.2008

PLN / akcję

0,61
0,61

0,97
0,97

0,61
0,61

0,98
0,98

WARIANT PORÓWNAWCZY
za okres
Wyszczególnienie

Nota

od 01.01.2009
do 31.12.2009

od 01.01.2008
do 31.12.2008

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaŜy

108 836

100 299

Przychody ze sprzedaŜy produktów i usług
Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów
Zmiana stanu wyrobów gotowych i produkcji niezakończonej
Koszty działalności operacyjnej

98 022
9 203
1 611
(98 058)

93 966
4 832
1 501
(90 129)

Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
Amortyzacja
ZuŜycie materiałów i energii
Usługi obce
Świadczenia pracownicze
Pozostałe koszty
Koszt sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) ze sprzedaŜy
Pozostałe przychody (koszty) operacyjne

228
(5 193)
(42 736)
(12 786)
(22 267)
(7 694)
(7 610)
10 778
(247)

430
(5 026)
(36 569)
(11 986)
(23 375)
(9 988)
(3 615)
10 170
1 562

108
(285)
173
13
(256)

964
(68)
716
128
(178)

10 531
11 803

11 732
24 388

18 073
(2 417)
76
(31)
(2 014)

27 641
(3 067)
201
5 420
15
(478)

25

* wynik na sprzedaŜy środków trwałych
* wynik na aktualizacji niefinansowego majątku trwałego
* wynik na aktualizacji niefinansowego majątku obrotowego
* wynik na rezerwach na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i urlopy
* wynik na wycenie nieruchomości
* wynik na innej działalności operacyjnej
Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
Koszty restrukturyzacji
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Przychody (koszty) finansowe

26

* dywidendy i udziały w zyskach
* odsetki od kredytów i poŜyczek
* wynik na pozostałych odsetkach
* wynik na zbyciu aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy
* wynik na aktywach finansowych przeznaczonych do obrotu
* wynik na róŜnicach kursowych
Nazwa jednostki:

APATOR SA

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2009 – 31.12.2009

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Strona 9
Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

Sprawozdanie finansowe za rok 2009

za okres
Wyszczególnienie

Nota

od 01.01.2009
do 31.12.2009

od 01.01.2008
do 31.12.2008

* wynik na instrumentach pochodnych (forwardy, opcje)
* wynik na aktualizacji finansowego majątku trwałego
* wynik na aktualizacji finansowego majątku obrotowego
* pozostałe przychody (koszty) finansowe

(182)
(1 409)
(50)
(243)

(5 192)
40
(192)

Pozostałe zyski (straty) z inwestycji
Zysk (strata) przed opodatkowaniem

22 334

36 120

Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

(1 001)
21 333

(1 788)
34 332

-

275

21 333

34 607

-

-

21 333

34 607

Działalność zaniechana
Zysk (Strata) netto z działalności zaniechanej

27

Działalność kontynuowana i zaniechana
Zysk (strata) netto
Inne całkowite dochody
RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy
Rachunkowość zabezpieczeń
Skutki aktualizacji majątku trwałego
Zyski i straty aktuarialne
Udział w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów
Inne całkowite dochody (netto)
Całkowite dochody ogółem

Nazwa jednostki:

APATOR SA

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2009 – 31.12.2009

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Strona 10
Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

Sprawozdanie finansowe za rok 2009

3.4.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Kapitał
podstawowy

Wyszczególnienie

Pozostałe
kapitały

Saldo na dzień 01.01.2008 roku
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Korekta błędu podstawowego
Saldo po zmianach

Niepodzielony
wynik
finansowy

RóŜnice
kursowe
z przeliczenia

Razem

3 529
69 442
3 529
69 442
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.12.2008
Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny
Inwestycje dostępne do sprzedaŜy:
- zyski (straty) z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny
- przeniesione do zysku (straty) na sprzedaŜy
Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pienięŜnych:
- zyski (straty) odnoszone na kapitał własny
- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu
- zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości bilansowej pozycji zabezpieczanych
RóŜnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą
Podatek związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału
Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2008
Całkowite dochody ujęte w okresie od 01.01 do 31.12.2008
Dywidendy
Rozliczenie zaliczkowej dywidendy z roku poprzedniego
Wypłacone zaliczki na dywidendę
Zakup akcji własnych
(1 475)
Utworzenie kapitału rezerwowego na umorzenie akcji własnych
(16 000)
Utworzenie kapitału rezerwowego na umorzenie akcji własnych
16 000
Podział wyniku na kapitał zapasowy
17 975
Pokrycie straty z kapitału zapasowego
(111)
Rozliczenie aportu
(110)
Wyemitowany kapitał podstawowy
Wyemitowane opcje zamienne na akcje
-

-

28 448
28 448

101 419
101 419

-

34 607
34 607
(17 643)
7 059
(3 519)
(17 975)
111
110
-

34 607
34 607
(17 643)
7 059
(3 519)
(1 475)
(16 000)
16 000
-

Saldo na dzień 31.12.2008 roku
Saldo na dzień 01.01.2009 roku
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Saldo po zmianach

120 448
120 448
120 448

3 529
3 529

85 721
85 721

-

31 198
31 198

3 529

85 721

-

31 198

Nazwa jednostki:

APATOR SA

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2009 – 31.12.2009

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Strona 11
Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)
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Kapitał
podstawowy

Wyszczególnienie

Pozostałe
kapitały

Niepodzielony
wynik
finansowy

RóŜnice
kursowe
z przeliczenia

Razem

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.12.2009 roku
Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny
Inwestycje dostępne do sprzedaŜy:
- zyski z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny
- przeniesione do zysku (straty) na sprzedaŜy
Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pienięŜnych:
- zyski (straty) odnoszone na kapitałach własnych
- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu
- zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości bilansowej pozycji zabezpieczanych
RóŜnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą
Podatek związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału
Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2009 roku
Całkowite dochody ujęte w okresie od 01.01 do 31.12.2009
Dywidendy
Rozliczenie zaliczkowej dywidendy z roku poprzedniego
Wypłacone zaliczki na dywidendę
Zakup akcji własnych
(557)
Umorzenie akcji własnych
2 032
Umorzenie akcji własnych
(18)
(2 014)
Podział wyniku na kapitał zapasowy
22 421
Wyemitowany kapitał podstawowy
Wyemitowane opcje zamienne na akcje
-

-

21 333
21 333
(12 296)
3 519
(7 021)
(22 421)
-

21 333
21 333
(12 296)
3 519
(7 021)
(557)
2 032
(2 032)
-

Saldo na dzień 31.12.2009 roku

-

14 312

125 426

3 511

Nazwa jednostki:

APATOR SA

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2009 – 31.12.2009

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Strona 12
Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

107 603

Sprawozdanie finansowe za rok 2009

3.5.

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH
za okres
Wyszczególnienie

Nota

od 01.01.2009
do 31.12.2009

Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem (działalność kontynuowana)
Korekty:
Amortyzacja wartości niematerialnych
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy
Amortyzacja środków trwałych
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych
(Zysk) strata na sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych
(Zysk) strata na sprzedaŜy aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy
(Zyski) straty z wyceny nieruchomości inwestycyjnych według wartości godziwej
(Zyski) straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych
wykazywanych wg wart. godziwej
Koszty odsetek
Udział w (zyskach) stratach jednostek stowarzyszonych
Odpis ujemnej wartości firmy
Otrzymane odsetki
Otrzymane dywidendy
(Dodatnie) ujemne róŜnice kursowe
Inne korekty
32
Środki pienięŜne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian
w kapitale obrotowym
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu naleŜności
Zmiana stanu zobowiązań
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Środki pienięŜne wygenerowane w toku działalności operacyjnej
Zapłacone odsetki
Zapłacony podatek dochodowy

32
32
32
32
32

Środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej
Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych
Wpływy ze sprzedaŜy wartości niematerialnych
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych
Wpływy ze sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych
Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych
Wpływy ze sprzedaŜy nieruchomości inwestycyjnych
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy
Wpływy ze sprzedaŜy aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy
Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu
Wpływy ze sprzedaŜy aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu
Wydatki na nabycie jednostek zaleŜnych (pomniejszone o przejęte środki
pienięŜne)
Wpływy ze sprzedaŜy jednostek zaleŜnych
Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych
PoŜyczki udzielone
Otrzymane spłaty poŜyczek udzielonych
Otrzymane odsetki
Otrzymane dywidendy
Inne wpływy (wydatki)
32
Środki pienięŜne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej
Wpływy netto z tytułu emisji akcji

od 01.01.2008
do 31.12.2008

22 334
(12 598)
545
4 648
(108)
31
(13)

36 120
(18 992)
706
4 342
(964)
(5 420)
(128)

2 459
(36)
(18 073)
69
(2 120)

3 295
(30)
(27 641)
(69)
6 917

9 736
(100)
(3 446)
2 415
(308)
(262)
8 035
(633)

17 128
(2 267)
982
2 940
(469)
(236)
(915)
17 163
(2 893)

7 402

14 270

(277)
(4 558)
309
3 010
50

(828)
600
(2 476)
803
12 596
1 333

(6)
(137)
454
35
18 073
(4 279)
12 674

(91 840)
90
(84)
61
27 641
(825)
(52 929)
-

-

Nazwa jednostki:

APATOR SA

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2009 – 31.12.2009

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Strona 13
Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)
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za okres
Wyszczególnienie

Nota

od 01.01.2009
do 31.12.2009

od 01.01.2008
do 31.12.2008

Nabycie akcji własnych
Wpływy z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych
Wykup dłuŜnych papierów wartościowych
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i poŜyczek
Spłaty kredytów i poŜyczek
Odsetki
Dywidendy wypłacone
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Inne wpływy (wydatki)

(581)
10 976
(14 000)
(2 419)
(15 791)
-

(1 451)
57 433
(3 290)
(14 102)
-

Środki pienięŜne netto z działalności finansowej

(21 815)

38 590

(1 739)

(69)

(69)
2 613
58

69
2 682
(11)

874
(11)

2 613
58

Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pienięŜnych i
ekwiwalentów środków pienięŜnych
Zmiana stanu środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów z tytułu róŜnic
kursowych
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty na początek okresu
RóŜnice kursowe
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
RóŜnice kursowe

Nazwa jednostki:

APATOR SA

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2009 – 31.12.2009

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Strona 14
Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)
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4.

PLATFORMA ZASTOSOWANYCH MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

4.1.

STATUS ZATWIERDZENIA STANDARDÓW W UNII EUROPEJSKIEJ
MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie róŜnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji
przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem
poniŜszych interpretacji, które według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku nie zostały jeszcze przyjęte
do stosowania.
o

o

o

Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
po raz pierwszy” – opublikowane 23 lipca 2009 roku, zawierają dodatkowe zwolnienia dla jednostek
stosujących MSSF po raz pierwszy. Obowiązuje w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się od 1 stycznia 2010 roku lub po tej dacie.
Zmiany do MSSF 2 „Płatności w formie akcji” –dotyczą dodatkowych wytycznych odnoszących się
do rozliczania transakcji płatności w formie akcji pomiędzy jednostkami naleŜącymi do grupy
kapitałowej (z uwzględnieniem wytycznych zawartych uprzednio w KIMSF 11) oraz dostosowują
zakres Standardu tak, aby objął wytyczne zamieszczone uprzednio w KIMSF 8)
MSSF (2009) – „Zmiany do MSSF” – dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania
dorocznych poprawek do Standardów opublikowane w dniu 16 kwietnia 2009 roku (MSSF 2, MSSF
5, MSSF 8, MSR 1, MSR 7, MSR 17, MSR 18, MSR 36, MSR 38, MSR 39, KIMSF 9, KIMSF 16)
ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa (większość zmian
obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku lub po tej dacie)

Według szacunków jednostki, wyŜej wymienione standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie
miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki APATOR S.A.
Jednocześnie nadal poza regulacjami przyjętymi przez Unię Europejską pozostaje rachunkowość
zabezpieczeń portfela aktywów i zobowiązań finansowych, których zasady nie zostały zatwierdzone do
stosowania w Unii Europejskiej.
Według szacunków Spółki, zastosowanie MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” nie
miałoby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeŜeli zmiany standardu zostałyby przyjęte przez
Unię Europejską do stosowania na koniec okresu sprawozdawczego.

4.2.

STANDARDY ZASTOSOWANE PO RAZ PIERWSZY
Sporządzając niniejsze sprawozdanie finansowe Spółka APATOR S.A. zastosowała po raz pierwszy
następujące regulacje:
o

o

o

Zmiana do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” – opublikowana w dniu 6 września 2007
roku i zatwierdzona w Unii Europejskiej w dniu 17 grudnia 2008 roku i mająca zastosowanie do
sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy rozpoczynające się w dniu 1 stycznia 2009 roku
i później. Zmiana ta obejmuje zmiany dotyczące nazewnictwa podstawowych sprawozdań
finansowych oraz prezentacji bilansu, rachunku zysków i strat oraz zmian w kapitale własnym.
Spółka APATOR S.A. zastosowała do niniejszego sprawozdania finansowego znowelizowany
standard wprowadzając zmiany w sposób retrospektywny. Zmiany powyŜszego standardu nie mają
wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych, a jedynie na
prezentację sprawozdań finansowych oraz tytuły tych sprawozdań.
Zmiany do MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego” – opublikowana w dniu 29 marca 2007
roku i zatwierdzona w Unii Europejskiej w dniu 10 grudnia 2008 roku i mająca zastosowanie do
sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy rozpoczynające się w dniu 1 stycznia 2009 roku
i później. Zmiana standardu obejmuje eliminację dotychczasowej opcji moŜliwości ujmowania
kosztów finansowania zewnętrznego bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Spółka APATOR S.A.
do poprzednich sprawozdań finansowych stosowała zasadę ujmowania kosztów finansowania
zewnętrznego w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia. Od 1 stycznia 2009 roku
Spółka APATOR S.A. stosuje zasadę kapitalizacji zgodnie ze znowelizowanym standardem.
Zgodnie z przepisami przejściowymi, zmiana ta została wprowadzona prospektywnie. Zmiany
powyŜszego standardu nie mają wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość
kapitałów własnych.
MSSR 8 „Segmenty operacyjne” – opublikowany w dniu 30 listopada 2006 roku i zatwierdzony w
Unii Europejskiej w dniu 21 listopada 2007 roku i mający zastosowanie do sprawozdań finansowych
sporządzonych za okresy rozpoczynające się w dniu 1 stycznia 2009 roku i później. Standard
zastępuje MSR 14 „Sprawozdawczość według segmentów działalności” i wymaga między innymi by
segmenty operacyjne były określane na podstawie sprawozdań wewnętrznych dotyczących
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o

o

o

o

o

o

o

o

komponentów jednostki gospodarczej podlegających okresowym przeglądom dokonywanym przez
członka kierownictwa odpowiedzialnego za podejmowanie decyzji operacyjnych, w celu alokacji
zasobów do poszczególnych segmentów i oceny ich działania. Standard został zastosowany przez
Spółkę APATOR S.A. retrospektywnie, zgodnie z wymogami przejściowymi. Nie wystąpiły istotne
zmiany prezentacyjne, gdyŜ pod rządami MSR 14 identyfikacja segmentów branŜowych oparta była
na raportowaniu przedstawianym głównym organom odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji
biznesowych, a zatem segmenty te zostały uznane za segmenty operacyjne dla celów MSSF 8.
Zmiany powyŜszego standardu nie mają wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz
wartość kapitałów własnych.
Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” oraz do MSR 27 „Skonsolidowane i
jednostkowe sprawozdania finansowe” – opublikowane w dniu 22 maja 2008 roku i zatwierdzone w
Unii Europejskiej w dniu 23 stycznia 2009 roku, obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku i później. Zastosowanie Standardu nie ma wpływu na
uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych, gdyŜ sprawozdawczość
Spółki APATOR S.A. oparta jest juŜ na MSSF.
Zmiana do MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” – opublikowane w dniu 5 marca
2009 roku i zatwierdzona w Unii Europejskiej w dniu 27 listopada 2009 roku i mająca zastosowanie
do sprawozdań finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub później. Zmiany do
MSSF 7 wprowadzają trzypoziomową hierarchię ujawnień dotyczących wycen wartości godziwej
oraz wymaga ujawnienia dodatkowych informacji przez jednostkę na temat relatywnej
wiarygodności wycen wartości godziwej. Zmiany dodatkowo uściślają oraz rozszerzają istniejące
wymogi ujawnień dotyczących ryzyka płynności. W pierwszym roku stosowania jednostka nie musi
przedstawiać danych porównywalnych w ramach ujawnień wymaganych przez te zmiany. Zmiany
powyŜszego standardu nie mają wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość
kapitałów własnych.
MSSF (2008) „Poprawki do MSSF” – opublikowane w dniu 22 maja 2008 roku i zatwierdzone w Unii
Europejskiej w dniu 23 stycznia 2009 roku. Większość poprawek obowiązuje dla okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku i później. Ulepszenia MSSF są corocznym procesem,
przyjętym przez RMSR w celu wprowadzenia niezbyt pilnych, lecz koniecznych zmian do MSSF.
Zmiany wynikające z Poprawek do MSSF nie miały wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki
APATOR S.A.
Zmiany do KIMSF 9 „Ponowna ocena wbudowanych instrumentów pochodnych” oraz zmiany do
MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” – opublikowane w dniu 12 marca 2009 roku i
zatwierdzone w Unii Europejskiej w dniu 30 listopada 2009 roku. Zmiany słuŜą wyjaśnieniu
traktowania pochodnych instrumentów finansowych wbudowanych w inne umowy w sytuacji, gdy
hybrydowy składnik aktywów finansowych zostaje przekwalifikowany z kategorii aktywów
finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Obowiązują dla okresów
kończących się 30 czerwca 2009 roku lub później. Zmiany powyŜszego standardu i interpretacji nie
mają wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe i wartość kapitałów własnych.
Interpretacja KIMSF 11 „MSSF 2 – Wydanie akcji w ramach grupy i transakcje w nabytych akcjach
własnych” – opublikowana w dniu 2 listopada 2006 roku i zatwierdzona w Unii Europejskiej w dniu 1
czerwca 2007 roku, wyjaśnia w jaki sposób MSSF 2 ma zastosowanie do umów dotyczących
płatności w formie akcji, które obejmują własne instrumenty kapitałowe jednostki gospodarczej lub
instrumenty kapitałowe innej jednostki naleŜącej do tej samej grupy kapitałowej. Interpretacja
obowiązuje w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 marca 2008 roku lub po tej
dacie. Uregulowania zawarte w KIMSF 11 nie miały wpływu na sprawozdanie Spółki APATOR S.A.
Zmiana do MSSF 2 „Płatności w formie akcji” – opublikowana w dniu 17 stycznia 2008 roku i
zatwierdzona w Unii Europejskiej w dniu 16 grudnia 2008 roku. Zmiana dotycząca warunków
nabywania uprawnień oraz anulowania ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających
się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie. Uregulowania zawarte w zmianie do MSSF 2 nie miały
wpływu na sprawozdanie finansowe sporządzone przez Spółkę APATOR S.A.
Interpretacja KIMSF 13 „Programy lojalnościowe” – opublikowana w dniu 5 lipca 2007 roku i
zatwierdzona w Unii Europejskiej w dniu 16 grudnia 2008 roku, która eliminuje występujące w
praktyce niespójności w sposobie ujmowania w księgach dóbr lub usług przekazywanych
nieodpłatnie lub sprzedawanych po obniŜonej cenie w ramach programów lojalnościowych dla
klientów, które przedsiębiorstwa prowadzą w celu nagradzania swoich klientów poprzez punkty, mile
lotnicze lub inne formy dodatkowych uprawnień przy sprzedaŜy dóbr lub usług. Interpretacja ta
obowiązuje od roku obrotowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2008 roku. Uregulowania
zawarte w KIMSF 13 nie miały wpływu na sprawozdanie Spółki APATOR S.A.
Interpretacja KIMSF 14 „MSR 19 – Limit wyceny aktywów z tytułu określonych świadczeń,
minimalne wymogi finansowania oraz ich wzajemne zaleŜności” – opublikowana w dniu 5 lipca 2007
roku i zatwierdzona w Unii Europejskiej w dniu 16 grudnia 2008 roku, która wyjaśnia przepisy MSR
19 dotyczące wyceny aktywów z tytułu określonych świadczeń w kontekście programów
określonych świadczeń po okresie zatrudnienia w sytuacji, gdy istnieją minimalne wymogi
finansowania. Interpretacja ta obowiązuje od roku obrotowego rozpoczynającego się po dniu 31
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grudnia 2008 roku. Uregulowania zawarte w KIMSF 13 nie miały wpływu na sprawozdanie Spółki
APATOR S.A.

4.3.

WCZEŚNIEJSZE ZASTOSOWANIE STANDARDÓW I INTERPRETACJI
Sporządzając niniejsze sprawozdanie finansowe Spółka APATOR S.A. nie zdecydowała się zastosować
wcześniej standardów i ich zmian w stosunku do ich daty obowiązywania zawartej w danym standardzie.

4.4.

STANDARDY OPUBLIKOWANE, ALE KTÓRE JESZCZE NIE WESZŁY W śYCIE
Ponadto, Spółka APATOR S.A. sporządzając niniejsze sprawozdanie finansowe nie zastosowała
następujących standardów, zmian standardów i interpretacji, które zostały opublikowane i zatwierdzone
do stosowania w Unii Europejskiej, ale nie mają jeszcze zastosowania:
o

o

o

o

o

o

o

o

Zmiany do MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja” – opublikowane w dniu 8 października
2009 roku i zatwierdzona w Unii Europejskiej w dniu 23 grudnia 2009 roku określają ujmowanie
praw poboru. Zmiany te obowiązują wraz z rozpoczęciem roku obrotowego rozpoczynającego się
po dniu 31 stycznia 2010 roku.
Interpretacja KIMSF 18 „Przekazanie aktywów przez klientów – opublikowana w dniu 29 stycznia
2009 roku i zatwierdzona w Unii Europejskiej w dniu 27 listopada 2009 roku. Interpretacja ta dotyczy
szczególnie sektora uŜyteczności publicznej i stosuje się do wszystkich umów, w ramach których
jednostka otrzymuje od klienta składnik rzeczowego majątku trwałego (lub środki pienięŜne
przeznaczone na budowę takiego składnika), który musi następnie wykorzystać do przyłączenia do
klienta do sieci lub do zapewnienia mu ciągłego dostępu do dostaw towarów lub usług. Interpretacja
ta obowiązuje wraz z rozpoczęciem roku obrotowego rozpoczynającego się po dniu 31 października
2009 roku.
Interpretacja KIMSF 17 „Przekazanie aktywów niegotówkowych właścicielom” – opublikowana w
dniu 27 listopada 2008 roku i zatwierdzona w Unii Europejskiej w dniu 26 listopada 2009 roku.
Interpretacja ta zawiera wytyczne w zakresie rozliczania dystrybucji aktywów niepienięŜnych
pomiędzy udziałowców. Z interpretacji wynika przede wszystkim, Ŝe dywidendę naleŜy wyceniać w
wartości godziwej wydanych aktywów, a róŜnice między tą kwotą a wcześniejszą wartością
bilansową tych aktywów naleŜy ujmować w wyniku finansowym w momencie rozliczania naleŜnej
dywidendy. Interpretacja ta obowiązuje wraz z rozpoczęciem roku obrotowego rozpoczynającego
się po dniu 31 października 2009 roku.
MSSF 1 (zmiana) „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” – opublikowany 27 listopada 2008 roku i
zatwierdzony w Unii Europejskiej w dniu 25 listopada 2009 roku. Dokonano reorganizacji treści i
przesunięcia większości licznych w tym Standardzie wyjątków i zwolnień do załączników. Zmiany te
obowiązują wraz z rozpoczęciem roku obrotowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2009
roku.
MSR 39 (zmiana) „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” – opublikowany 31 lipca 2008 roku i
zatwierdzony w Unii Europejskiej w dniu 15 września 2009 roku. Zmiany te wyjaśniają dwie kwestie
związane z rachunkowością zabezpieczeń: rozpoznawanie inflacji jako ryzyka lub części ryzyka
podlegającego zabezpieczeniu oraz zabezpieczenie w formie opcji. Zmiany te precyzują, Ŝe inflacja
moŜe podlegać jedynie w przypadku, gdy jej zmiany są umownie określonym elementem
przepływów pienięŜnych ujmowanego instrumentu finansowego. Znowelizowany MSR 39 zezwala
jednostce na wyznaczenie nabytych opcji (lub nabytych opcji netto) jako instrumentów
zabezpieczających zabezpieczenie składnika finansowego lub niefinansowego. Zmiany te
obowiązują wraz z rozpoczęciem roku obrotowego rozpoczynającego się po dniu 30 czerwca 2009
roku.
Zmiany do MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” oraz MSSF 7 „Instrumenty
finansowe: ujawnianie informacji” – opublikowane w dniu 27 listopada 2008 roku i zatwierdzone w
Unii Europejskiej w dniu 9 września 2009 roku. Zmiany te precyzują datę wejścia w Ŝycie oraz
środki przejściowe związane ze zmianami tych standardów wydanymi przez Radę
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w dniu 13 października 2008 roku.
Interpretacja KIMSF 15 „Umowy dotyczące budowy nieruchomości” opublikowana 3 lipca 2008 roku
i zatwierdzona w Unii Europejskiej w dniu 22 lipca 2009 roku, która wyjaśnia kiedy naleŜy ujmować
przychody z tytułu budowy nieruchomości, a takŜe czy umowa dotycząca budowy nieruchomości
jest objęta postanowieniami MSR 11 „Umowy o usługę budowlaną” czy teŜ MSR 18 „Przychody”.
Interpretacja obowiązuje wraz z rozpoczęciem roku obrotowego rozpoczynającego się po dniu 31
grudnia 2009 roku.
Interpretacja KIMSF 16 „Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto jednostki działającej za
granicą” opublikowana w dniu 3 lipca 2008 roku i zatwierdzona w Unii Europejskiej w dniu 4
czerwca 2009 roku, która wyjaśnia w jaki sposób stosować wymogi MSR 21 „Skutki zmian kursów
wymiany walut obcych” i MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” w przypadkach, gdy
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jednostka zabezpiecza się przed ryzykiem walutowym wynikającym z jej udziałów w aktywach netto
jednostki działającej za granicą. Interpretacja obowiązuje wraz z rozpoczęciem roku obrotowego
rozpoczynającego się po dniu 30 czerwca 2009 roku.
MSSF 3 (Zaktualizowany) „Połączenia jednostek” opublikowany w dniu 10 stycznia 2008 roku i
zatwierdzony przez Unię Europejską w dniu 3 czerwca 2009 roku, który określa zasady i wymogi
dotyczące sposobu, w jaki w ramach połączeń jednostek jednostka przejmująca ujmuje i wycenia w
swoich sprawozdaniach finansowych poszczególne elementy (takie jak moŜliwe do zidentyfikowania
nabyte aktywa, przejęte zobowiązania, udziały niekontrolujące oraz wartość firmy) związane z
księgowym traktowaniem transakcji nabycia. Określa on równieŜ, które informacje dotyczące tego
rodzaju transakcji muszą zostać ujawnione. Przyjęcie zaktualizowanego MSSF 3 pociąga za sobą
dokonanie zmian w MSSF 1, MSSF 2, MSSF 7, MSR 12, MSR 16, MSR 28, MSR 32, MSR 33,
MSR 34, MSR 36, MSR 37, MSR 38, MSR 39 oraz interpretacji KIMSF 9 w celu zapewnienia
spójności międzynarodowych standardów rachunkowości. Zaktualizowany MSSF 3 obowiązuje wraz
z rozpoczęciem roku obrotowego rozpoczynającego się po dniu 30 czerwca 2009 roku.
Zmiany do MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe” opublikowane w dniu
10 stycznia 2008 roku i zatwierdzone przez Unię Europejską w dniu 3 czerwca 2009 roku, które
określają w jakich okolicznościach jednostka ma obowiązek sporządzić skonsolidowane
sprawozdanie finansowe, w jaki sposób jednostki dominujące mają obowiązek ujmować zmiany w
ich udziale własnościowym w jednostkach zaleŜnych oraz w jaki sposób straty jednostki zaleŜnej
naleŜy przyporządkować udziałom kontrolującym i niekontrolującym. Zmiany te obowiązują wraz z
rozpoczęciem roku obrotowego rozpoczynającego się po dniu 30 czerwca 2009 roku.
MSSF (2008) „Poprawki do MSSF” – opublikowane w dniu 22 maja 2008 roku i zatwierdzone w Unii
Europejskiej w dniu 23 stycznia 2009 roku. Ulepszenia MSSF są corocznym procesem, przyjętym
przez RMSR w celu wprowadzenia niezbyt pilnych, lecz koniecznych zmian do MSSF. Zmiany do
MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŜy oraz działalność zaniechana” i zmiany do
MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz
pierwszy” obowiązują wraz z rozpoczęciem roku obrotowego rozpoczynającego się po dniu 30
czerwca 2009 roku. Zmiany do MSSF 5 precyzują, Ŝe jednostka zdecydowana na dokonanie
sprzedaŜy, z którą wiąŜe się utrata kontroli nad jednostką zaleŜną, klasyfikuje wszystkie aktywa i
zobowiązania tej jednostki zaleŜnej jako przeznaczone do sprzedaŜy, jeŜeli kryteria zawarte w tym
standardzie zostały spełnione. Ujawnienia dotyczące działalności zaniechanej są wymagane jeŜeli
jednostka zaleŜna stanowi grupę do zbycia, która spełni kryteria zawarte w definicji działalności
zaniechanej.

Według szacunków jednostki, wyŜej wymienione standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie
miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeŜeli zostałyby zastosowane przez jednostkę na
koniec okresu sprawozdawczego.
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5.

STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

5.1.

ZASADY OGÓLNE
Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za wyjątkiem
wyceny niektórych aktywów trwałych (nieruchomości inwestycyjnych) oraz aktywów finansowych, które
zgodnie z MSSF wyceniane są według wartości godziwej lub według zamortyzowanego kosztu z
uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej.
Najistotniejsze ze stosowanych przez jednostkę zasad rachunkowości zostały zaprezentowane w
punktach 5.2.1 do 5.2.17.

5.2.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

5.2.1.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE WYTWORZONE WE WŁASNYM ZAKRESIE – KOSZTY BADAŃ I
PRAC ROZWOJOWYCH
Do wartości niematerialnych zaliczane są aktywa spełniające następujące kryteria:
- moŜna je wyłączyć lub wydzielić z jednostki gospodarczej, sprzedać, przekazać, licencjonować lub
oddać do odpłatnego uŜytkowania osobom trzecim, zarówno indywidualnie, jak teŜ łącznie z
powiązanymi z nimi umowami, składnikami aktywów lub zobowiązań lub
- wynikają z tytułów umownych lub innych tytułów prawnych, bez względu na to, czy są zbywalne lub
moŜliwe do wyodrębnienia z jednostki gospodarczej lub z innych tytułów lub zobowiązań.
Wartości niematerialne nabyte w ramach oddzielnej transakcji są ujmowane w bilansie według ceny
nabycia.
Wartości niematerialne nabyte w ramach transakcji przejęcia jednostki gospodarczej są ujmowane w
bilansie według wartości godziwej na dzień przejęcia.
Po początkowym ujęciu wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztu
wytworzenia po pomniejszeniu o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.
Okres uŜytkowania wartości niematerialnych w zaleŜności od ich rodzaju jest oceniany i uznawany za
ograniczony lub nieokreślony.
Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie uŜytkowania oraz te, które jeszcze nie są uŜytkowane
poddaje się, co roku weryfikacji pod kątem ewentualnej utraty wartości, w odniesieniu do
poszczególnych aktywów lub na poziomie ośrodka wypracowującego środki pienięŜne.
W przypadku pozostałych wartości niematerialnych dokonywana jest coroczna ocena, czy wystąpiły
przesłanki, które mogą świadczyć o utracie ich wartości.
Okresy uŜytkowania poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych poddawane są corocznej
weryfikacji, a w razie konieczności, korygowane od początku następnego roku obrotowego.
Dla celów amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych o określonym okresie uŜytkowania
stosowana jest metoda amortyzacji liniowej. Okresy uŜytkowania dla poszczególnych składników
wartości niematerialnych i prawnych są następujące:
Patenty i licencje
od 2 do 5 lat
Prace rozwojowe
od 3 do 5 lat
Koszty prac badawczych i rozwojowych
Koszty prac badawczych nie podlegają aktywowaniu i są prezentowane w rachunku zysków i strat jako
koszty w okresie, w którym zostały poniesione.
Koszty prac rozwojowych są kapitalizowane wyłącznie w sytuacji, gdy:
- realizowany jest ściśle określony projekt (np. oprogramowanie lub nowe procedury);
- prawdopodobne jest, Ŝe składnik aktywów przyniesie przyszłe korzyści ekonomiczne;
- koszty związane z projektem mogą być wiarygodnie oszacowane.
Koszty prac rozwojowych są amortyzowane metodą liniową przez przewidywany okres ich ekonomicznej
przydatności.
W przypadku, gdy niemoŜliwe jest wyodrębnienie wytworzonego we własnym zakresie składnika
aktywów, koszty prac rozwojowych są ujmowane w rachunku zysków i strat w okresie, w którym zostały
poniesione.
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5.2.2.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
Rzeczowe aktywa trwałe to aktywa rzeczowe posiadane przez jednostkę w celu wykorzystania do
produkcji, dostarczania towarów lub świadczenia usług, oddania w odpłatne uŜytkowanie osobom
trzecim lub w celach administracyjnych, co do których przewiduje się, Ŝe będą wykorzystywane przez
więcej niŜ jeden okres. Wycenia się je według ceny nabycia, kosztów wytworzenia lub w wartości
przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub
umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zgodnie z podejściem opartym na
komponentach jednostka przyjmuje odmienne stawki amortyzacyjne dla znaczących elementów
składowych środka trwałego. Jednostka nie ustala wartości rezydualnej środków trwałych. Polityka
gospodarcza aktywami trwałymi nie przewiduje sprzedaŜy środków trwałych, jedynie po likwidacji
sprzedawane są jako złom. Środki trwałe w jednostce obejmują rzeczowe aktywa trwałe o
przewidywanym okresie ekonomicznej uŜyteczności dłuŜszym niŜ rok i cenie nabycia od 3,5 tys. zł.
Środki trwałe naleŜące do grupy 491 (komputery i zespoły komputerowe) są przyjmowane do ewidencji
aktywów trwałych bez względu na cenę nabycia. Aktywa rzeczowe o wartości niŜszej od 3,5 tys. zł (z
wyjątkiem komputerów i zespołów komputerowych) księgowane są bezpośrednio w koszty rodzajowe
„zuŜycie materiałów”. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od środków trwałych, których cena
nabycia przekracza 3,5 tys. zł. Rozpoczęcie amortyzacji następuje po miesiącu oddania do uŜywania.
Przy ustalaniu rocznych stawek amortyzacji uwzględnia się okres ekonomicznego uŜytkowania środka
trwałego. Poprawność stosowania okresów i stawek amortyzacyjnych przez jednostkę jest okresowo
weryfikowania przez kierowników działów produkcyjnych. Środki trwałe nabyte w warunkach hiperinflacji
zostały przeszacowane do wartości godziwej. Wartość została ustalona przez niezaleŜnego eksperta
majątkowego. Dla celów amortyzacji środków trwałych stosowana jest metoda amortyzacji liniowej.
Okresy uŜytkowania dla poszczególnych składników środków trwałych są następujące:
Budynki i budowle
od 3 do 70 lat
Maszyny i urządzenia
od 2 do 25 lat
Środki transportu
od 4 do 10 lat
Pozostałe środki trwałe od 3 do 10 lat
JeŜeli przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zaistniały okoliczności, które wskazują na to, Ŝe
wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych moŜe nie być odzyskiwana, dokonywany jest przegląd
tych aktywów pod kątem ewentualnej utraty wartości. JeŜeli istnieją przesłanki wskazujące na to, iŜ
mogła nastąpić utrata wartości, a wartość bilansowa przekracza szacowaną wartość odzyskiwalną,
wówczas wartość tych aktywów bądź ośrodków wypracowujących środki pienięŜne, do których te
aktywa naleŜą jest obniŜana do poziomu wartości odzyskiwalnej. Wartość odzyskiwalna odpowiada
wyŜszej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaŜy lub
wartości uŜytkowej. Przy ustalaniu wartości uŜytkowej, szacowane przyszłe przepływy pienięŜne są
dyskontowane do wartości bieŜącej przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej
aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ryzyka związanego z danym składnikiem
aktywów. W przypadku składnika aktywów, który nie generuje wpływów pienięŜnych w sposób znacząco
samodzielny, wartość odzyskiwalna jest ustalana dla ośrodka wypracowującego środki pienięŜne, do
którego ten składnik naleŜny.
Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaŜy/likwidacji lub zaprzestania uŜytkowania środków trwałych są
określane jako róŜnica pomiędzy przychodami ze sprzedaŜy a wartością netto tych środków trwałych i
są ujmowane w wyniku okresu, w którym nastąpiła sprzedaŜ.
Inwestycje rozpoczęte dotyczą środków trwałych będących w toku budowy lub montaŜu i są
wykazywane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Środki trwałe w budowie nie podlegają
amortyzacji do czasu zakończenia budowy i przekazania środka trwałego do uŜywania.
Spółka posiada prawo wieczystego uŜytkowania gruntu nabyte w trybie decyzji administracyjnej.
Wartość godziwą tego prawa w kwietniu 2006 roku ustalił rzeczoznawca w związku z tym jest ono
prezentowane w bilansie; nie podlega amortyzacji.
Spółka posiada rzeczowe aktywa trwałe wykorzystywane w działalności socjalnej. Aktywa te łącznie z
prawem wieczystego uŜytkowania gruntu na dzień przejścia na MSR / MSSF zostały wycenione w
wartości godziwej przez rzeczoznawcę majątkowego. Z uwagi na brak planów sprzedaŜy tego majątku
oraz fakt refundowania kosztów utrzymania tego majątku z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych zgodnie z ustaleniami ze Związkami Zawodowymi, Spółka prezentuje te aktywa w
sprawozdaniu finansowym.

5.2.3.

LEASING
Umowy leasingu finansowego, to umowy, na mocy których przenoszone jest na Spółkę zasadniczo całe
ryzyko oraz całe potencjalne korzyści wynikające z bycia właścicielem jako leasingobiorcą.
Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu są traktowane jak leasing operacyjny.
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UŜytkowane na podstawie umów leasingu finansowego aktywa są traktowane na równi z aktywami
Spółki i są wyceniane w momencie rozpoczęcia umowy leasingu według niŜszej z następujących dwóch
wartości: wartości godziwej składnika majątku stanowiącego przedmiot leasingu lub wartości bieŜącej
minimalnych opłat leasingowych. Płatności leasingowe dzielone są na część odsetkową oraz część
kapitałową, tak, aby stopa odsetek od pozostającego zobowiązania była wielkością stałą.
Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego są odnoszone w wynik okresu metodą liniową przez
okres trwania leasingu.
5.2.4.

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE
Za nieruchomości inwestycyjne uznaje się nieruchomości, które traktowane są jako źródło przychodów z
czynszów i/lub utrzymywane są w posiadaniu ze względu na spodziewany przyrost ich wartości.
Nieruchomości inwestycyjne wyceniane są na dzień bilansowy w wartości godziwej. Zyski i straty
wynikająca ze zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych ujmowane są w wyniku w
okresie, w którym powstały.

5.2.5.

AKTYWA TRWAŁE I GRUPY AKTYWÓW NETTO PRZEZNACZONE DO ZBYCIA
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do zbycia a takŜe grupy aktywów netto
przeznaczonych do zbycia wyceniane są po niŜszej z dwóch wartości: wartości bilansowej lub wartości
godziwej pomniejszonych o koszty związane ze sprzedaŜą.
Aktywa trwałe i grupy aktywów netto są klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia, jeŜeli ich wartość
bilansowa będzie odzyskana raczej w wyniku transakcji sprzedaŜy niŜ w wyniku ich dalszego
uŜytkowania. Warunek ten uznaje się za spełniony wyłącznie wówczas, gdy składnik aktywów (lub grupa
aktywów netto przeznaczonych do zbycia) jest dostępny w swoim obecnym stanie do natychmiastowej
sprzedaŜy, a wystąpienie transakcji sprzedaŜy jest bardzo prawdopodobne w ciągu roku od momentu
zmiany klasyfikacji.

5.2.6.

ZAPASY
Materiały i towary wycenia się według ceny zakupu. Cena zakupu obejmuje kwotę naleŜną bez
naliczonego podatku od towarów i usług. Koszty zakupu (koszty transportu, opłaty graniczne, cło, koszty
rozładunku i załadunku) obciąŜają odrębne konto „koszty zakupu”. JeŜeli wysokość kosztów zakupu w
okresie nie przekracza 2% (co jest wartością nieistotną) w stosunku do zuŜywanego w tym okresie
materiału, nie powiększa się o nią ceny materiałów. Materiały i towary podlegają aktualizacji wyceny w
okresie na bieŜąco, po kaŜdej zmianie ceny zakupu w wysokości średniej waŜonej. Powstałe odchylenia
są rozliczane na koniec kaŜdego miesiąca po aktualizacji wyceny.
Produkty wycenia się na bieŜąco po koszcie wytworzenia, a zapas produktów wyceniany jest według
kosztów wytworzenia nie wyŜszych od ich cen sprzedaŜy netto, moŜliwych do uzyskania, gdyby
sprzedaŜ miała miejsce w dniu bilansowym. Na koszt wytworzenia składa się suma kosztów
bezpośrednich (materiały, płace) i uzasadniona część kosztów pośrednich związanych z wytworzeniem
produktu obejmująca koszty pośrednie produkcji i część stałych kosztów pośrednich odpowiadająca
poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.
Zapasy są weryfikowane na kaŜdy okres sprawozdawczy. Dla celów urealnienia wartości zapasów
przeprowadza się analizę struktury wiekowej zapasów, której decydującym czynnikiem jest data
przychodu i rozchodu z magazynu. Odpisy aktualizujące tworzy się w stosunku do zapasów
zalegających powyŜej 180 dni w wysokości 10% wartości zalegającego zapasu. WydłuŜenie okresu
zalegania o kaŜde 180 dni powoduje zwiększenie stawki odpisu aktualizującego o kolejne 10 punktów
procentowych. W ten sposób zapasy zalegające powyŜej 5 lat są objęte 100% odpisem aktualizującym.
Na zapasy nieprzydatne ekonomicznie dokonuje się 100% odpisu aktualizującego. Na koniec okresu
dokonuje się równieŜ analizy zapasów z tytułu utraty wartości, wynikającej z róŜnicy między ceną
księgową a obecną ceną rynkową (ostroŜna wycena).

5.2.7.

KOSZTY FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO
Koszty finansowania zewnętrznego, które moŜna bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub
wytworzeniu dostosowywanego składnika aktywów od 1 stycznia 2009 roku nie są juŜ odnoszone
bezpośrednio w cięŜar kosztów okresu, w którym zostały poniesione. Zgodnie z znowelizowanym
standardem MSR 23 (zatwierdzonym przez Unię Europejską w dniu 10 grudnia 2008 roku) Spółka
stosuje zasadę kapitalizacji kosztów finansowania zewnętrznego (odsetki i inne koszty ponoszone przez
spółkę w związku z poŜyczeniem środków), dotyczących nabycia lub budowy rzeczowych składników
majątku. Zasady kapitalizacji nie są stosowane do aktywów wycenianych w wartości godziwej i zapasów
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produkowanych w sposób powtarzalny, o krótkim cyklu produkcyjnym. Zgodnie z przepisami
przejściowymi, zmiana ta została wprowadzona prospektywnie.
Oszacowane przez Spółkę w 2009 roku koszty finansowania zewnętrznego, które dotyczyły
finansowania składników majątku wymagających dostosowania przed ich przyjęciem do uŜytkowania,
stanowiły wartość nieistotną, więc odstąpiono od ich aktywowania jako elementu ceny ich nabycia lub
kosztu wytworzenia.
5.2.8.

DOTACJE PAŃSTWOWE
Dotacje rządowe, łącznie z niepienięŜnymi dotacjami wykazywanymi w wartości godziwej ujmowane są
wyłącznie wówczas, gdy istnieje wystarczająca pewność, Ŝe Spółka spełni warunki związane z daną
dotacją oraz, Ŝe dana dotacja zostanie faktycznie otrzymana.
W przypadku, gdy dotacja dotyczy danej pozycji kosztowej, wówczas jest ona ujmowana jako
pomniejszenie kosztów, które ta dotacja ma w zamierzeniu kompensować. Natomiast w przypadku, gdy
dotacja dotyczy składnika aktywów, wówczas jej wartość godziwa pomniejsza wartość tego składnika, a
następnie jest stopniowo ujmowana w wyniku jako przychód na przestrzeni okresów proporcjonalnie do
odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tego składnika aktywów.

5.2.9.

NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG
NaleŜności z tytułu dostaw i usług wyceniane są w księgach w wartości nominalnej skorygowanej o
odpowiednie odpisy aktualizujące wartość naleŜności wątpliwych.
Wartość naleŜności podlega aktualizacji z uwzględnieniem prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez
dokonanie odpowiedniego odpisu aktualizującego w cięŜar kosztów finansowych. NaleŜności i
roszczenia nieściągalne, czyli wierzytelności udokumentowane postanowieniem wydanym przez organ
postępowania egzekucyjnego, nie są zaliczane do aktywów. Dokonuje się odpisów aktualizujących na
naleŜności, które są obarczone ryzykiem. Są to naleŜności przeterminowane powyŜej 180 dni, co do
których nie ustalono nowych terminów spłat. NaleŜności wymagalne powyŜej 180 dni są korygowane o
skumulowaną kwotę zdyskontowanej róŜnicy między wartością początkową a ich wartością w terminie
wymagalności, wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej określonej jako stopa WIBOR 6M.

5.2.10. INSTRUMENTY FINANSOWE
Jako instrument finansowy Spółka kwalifikuje kaŜdą umowę, która skutkuje jednocześnie powstaniem
składnika aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego lub instrumentu
kapitałowego u drugiej ze stron, pod warunkiem, Ŝe z kontraktu zawartego między dwiema lub więcej
stronami jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze.
Spółka klasyfikuje instrumenty finansowe z podziałem na:


Składniki aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych wyceniane według wartości godziwej
poprzez rachunek zysków i strat – aktywa i zobowiązania nabyte lub zaciągnięte głównie w celu
sprzedaŜy lub odkupienia w bliskim terminie lub są częścią portfela określonych instrumentów
finansowych, którymi zarządza się łącznie, i dla których istnieje potwierdzenie aktualnego
faktycznego wzoru generowania krótkoterminowych zysków;



Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności - aktywa finansowe niebędące instrumentami
pochodnymi, z ustalonymi lub moŜliwymi do określenia płatnościami oraz o ustalonym terminie
wymagalności, względem których Spółka ma stanowczy zamiar i jest w stanie utrzymać w
posiadaniu do upływu terminu wymagalności;



PoŜyczki i naleŜności - aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, z ustalonymi lub
moŜliwymi do określenia płatnościami, które nie są kwotowane na aktywnym rynku,



Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy - aktywa finansowe niebędące instrumentami
pochodnymi, które zostały wyznaczone jako dostępne do sprzedaŜy lub niebędące (a) poŜyczkami i
naleŜnościami, (b) inwestycjami utrzymywanymi do upływu terminu wymagalności, ani (c) aktywami
finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez wynik finansowy.



Pozostałe zobowiązania finansowe.

Ujęcie i wyłączenie składnika aktywów finansowych oraz zobowiązania finansowego
Składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe jest wykazywane w sprawozdaniu z sytuacji
finansowej, gdy Spółka staje się stroną umowy tego instrumentu.
Standaryzowane transakcje kupna i sprzedaŜy aktywów i zobowiązań finansowych ujmuje się [do
wyboru: na dzień zawarcia transakcji / na dzień ich rozliczenia].
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Składnik aktywów finansowych wyłącza się ze sprawozdania z sytuacji finansowej w przypadku, gdy
wynikające z zawartej umowy prawa do korzyści ekonomicznych i ryzyka z niej wynikające zostały
zrealizowane, wygasły lub Spółka się ich zrzekła.
Spółka wyłącza ze sprawozdania z sytuacji finansowej zobowiązanie finansowe wtedy, gdy
zobowiązanie wygasło, to znaczy, kiedy obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony
lub wygasł.

Wycena instrumentów finansowych na dzień powstania
Na dzień nabycia aktywa i zobowiązania finansowe Spółka wycenia w wartości godziwej, czyli
najczęściej według wartości godziwej uiszczonej zapłaty w przypadku składnika aktywów lub otrzymanej
kwoty w przypadku zobowiązania. Koszty transakcji Spółka włącza do wartości początkowej wyceny
wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, poza kategorią aktywów i zobowiązań wycenianych w
wartości godziwej poprzez wynik finansowy.

Wycena instrumentów finansowych na dzień bilansowy
Spółka wycenia:
- według zamortyzowanego kosztu, z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej: inwestycje
utrzymywane do terminu wymagalności, poŜyczki i naleŜności oraz pozostałe zobowiązania finansowe.
Wycena moŜe odbywać się takŜe w wartości wymagającej zapłaty, jeśli efekty dyskonta nie są
znaczące,
- według wartości godziwej: aktywa i zobowiązania finansowe z kategorii wycenianych w wartości
godziwej poprzez rachunek zysków i strat oraz kategorii aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy.
JeŜeli nie jest moŜliwe ustalenie wartości godziwej (sytuacja taka moŜe nastąpić w przypadku nie
notowanych instrumentów kapitałowych), takie składniki są wyceniane w wysokości kosztu (ceny
nabycia).
Skutki wyceny według wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy ujmuje się w
kapitale własnym. Skutki wyceny aktywów i zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do pozostałych
kategorii ujmuje się w wyniku finansowym.
Rachunkowość zabezpieczeń
W przypadku transakcji spełniających warunki określone w MSR 39.88 instrumenty pochodne
zabezpieczające przepływy pienięŜne wykazywane są w wartości godziwej z uwzględnieniem zmian tej
wartości:
- w części uznanej za skuteczne zabezpieczenie - bezpośrednio w kapitale własnym,
- w części uznanej za nieskuteczną – w wyniku finansowym.
W roku 2009 i w latach poprzednich jednostka nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń dla Ŝadnej z
transakcji zabezpieczających przepływy pienięŜne. Wyceny instrumentów pochodnych związanych z
tymi transakcjami ujmowane były bezpośrednio w wyniku finansowym.
Instrumenty pochodne zabezpieczające wartość godziwą aktywów i zobowiązań wykazywane są w
wartości godziwej. Skutki zmiany wartości godziwej tych instrumentów są ujmowane w wyniku
finansowym.
5.2.11. KREDYTY BANKOWE
Oprocentowane kredyty bankowe ujmowane są według ceny nabycia odpowiadającej wartości godziwej
uzyskanych środków pienięŜnych, pomniejszonych o koszty bezpośrednie związane z uzyskaniem
kredytu. W następnych okresach kredyty są wyceniane według zamortyzowanej ceny nabycia, przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
5.2.12. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG
Po początkowym ujęciu wszystkie zobowiązania, z wyjątkiem zobowiązań wycenianych wg wartości
godziwej na podstawie rachunku zysków i strat wycenia się, co do zasady, w skorygowanej cenie
nabycia, stosując metodę efektywnej stopy procentowej. JednakŜe w przypadku zobowiązań o terminie
wymagalności nie dłuŜszym niŜ 12 miesięcy od dnia bilansowego, analizowane są przesłanki mające
wpływ na wartość wyceny takich zobowiązań w skorygowanej cenie nabycia (zmiany stopy procentowej,
ewentualne dodatkowe przepływy pienięŜne i inne). Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy
zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty wówczas, gdy róŜnica pomiędzy wartością w
skorygowanej cenie nabycia i wartością w kwocie wymaganej zapłaty nie wywiera istotnego wpływu na
cechy jakościowe sprawozdania finansowego.
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5.2.13. REZERWY
Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąŜy istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy)
wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, Ŝe wypełnienie tego obowiązku spowoduje
konieczność wypływu środków oraz moŜna dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego zobowiązania.
Koszty dotyczące danej rezerwy są wykazane w rachunku zysków i strat po pomniejszeniu o wszelkie
zwroty. W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana
poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pienięŜnych do wartości bieŜącej,
przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości
pieniądza w czasie oraz ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. JeŜeli
zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie rezerwy w związku z upływem
czasu jest ujmowane jako koszty finansowania zewnętrznego. Rezerwy tworzy się równieŜ na przyszłe
zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeŜeli na podstawie odrębnych przepisów Spółka jest
zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiąŜące umowy a plany restrukturyzacji
pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań, przy czym stosowną
decyzją o utworzeniu rezerwy podejmuje Zarząd. W przypadku braku odpowiedniego planu
restrukturyzacji w sprawozdaniu finansowym ujawnia się wówczas zobowiązanie warunkowe z tego
tytułu.
Zgodnie z systemami wynagradzania pracownicy mają prawo do odpraw emerytalnych oraz nagród
jubileuszowych. Nagrody jubileuszowe są wypłacane pracownikom po przepracowaniu określonej liczby
lat. Odprawy emerytalne są wypłacane jednorazowo, w momencie przejścia na emeryturę. Wysokość
odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych zaleŜy od staŜu pracy oraz średniego wynagrodzenia
pracownika. Spółka tworzy rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych i nagród
jubileuszowych w celu przyporządkowania kosztów do okresów, których dotyczą. Według MSR 19
nagrody jubileuszowe są innymi długoterminowymi świadczeniami pracowniczymi, natomiast odprawy
emerytalne są programami określonych świadczeń po okresie zatrudnienia.
Tworzone rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne ustalane w oparciu o metodę
prognozowanych uprawnień jednostkowych zgodnie z MSR 19 i technikami aktuarialnymi. Podstawą do
wiarygodnego oszacowania wielkości rezerw są:
 kryteria nabywania praw do wymienionych świadczeń w Spółkach Grupy Kapitałowej
 załoŜenia aktuarialne
Spółka tworzy rezerwę na koszty kumulowanych płatnych nieobecności, które będzie musiała ponieść w
wyniku niewykorzystanego przez pracowników uprawnienia, a które to uprawnienie narosło na dzień
bilansowy. Rezerwę na koszty kumulowanych płatnych nieobecności ujmuje się jako zobowiązanie
(bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów) po potrąceniu wszelkich kwot juŜ zapłaconych. Rezerwa
na koszty kumulowanych płatnych nieobecności stanowi rezerwę krótkoterminową i nie podlega
dyskontowaniu.
Spółka tworzy równieŜ rezerwę na naprawy gwarancyjne, gdyŜ w Spółce APATOR S.A. zawiera się
umowy sprzedaŜy, w których udziela się nabywcy gwarancji z reguły na okres dwu lub trzy letni. W
związku z tym do obliczenia rezerwy wykorzystywany jest wskaźnik stosunku kosztu napraw
gwarancyjnych do ogółu sprzedaŜy w okresie.
5.2.14. PRZYCHODY ZE SPRZEDAśY
Przychody ze sprzedaŜy ujmowane są – zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr
18 „Przychody” – w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub naleŜnych i reprezentują naleŜności za
produkty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalności gospodarczej, po pomniejszeniu
o rabaty, podatek od towarów i usług oraz inne podatki związane ze sprzedaŜą (podatek akcyzowy),
odpowiednio do stanu zaawansowania realizacji kontraktów. Przychody są ujmowane w takiej
wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, Ŝe Spółka uzyska korzyści ekonomiczne związane z daną
transakcją oraz gdy kwotę przychodów moŜna wycenić w wiarygodny sposób.
SprzedaŜ towarów i produktów
SprzedaŜ towarów i produktów ujmowana jest w momencie dostarczenia towarów i produktów i
przekazania nabywcy znaczących ryzyka i korzyści wynikających z prawa własności towarów oraz gdy
kwotę przychodów moŜna wycenić w wiarygodny sposób.
Świadczenie usług
Przychody z tytułu świadczenia usług są ujmowane na podstawie stopnia zaawansowania ich realizacji,
jeŜeli wynik transakcji dotyczącej świadczenia usługi moŜna oszacować w wiarygodny sposób.
Procentowy stan zaawansowania realizacji usługi ustalany jest jako stosunek kosztów poniesionych na
dany dzień do ogółu szacowanych kosztów transakcji. JeŜeli wyniku transakcji dotyczącej świadczenia
usługi nie moŜna wiarygodnie oszacować, wówczas przychody uzyskiwane z tytułu tego kontraktu są
ujmowane tylko do wysokości poniesionych kosztów, które Spółka spodziewa się odzyskać.
Nazwa jednostki:

APATOR SA

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2009 – 31.12.2009

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Strona 24
Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

Sprawozdanie finansowe za rok 2009

Odsetki
Przychody z tytułu odsetek ujmowane są sukcesywnie w miarę ich narastania, w odniesieniu do wartości
bilansowej netto danego składnika aktywów finansowych, zgodnie z metodą efektywnej stopy
procentowej.
Dywidendy
Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy lub udziałowców do ich otrzymania.
Przychody z tytułu wynajmu
Przychody z tytułu wynajmu nieruchomości inwestycyjnych ujmowane są metodą liniową przez okres
wynajmu w stosunku do zawartych umów.
5.2.15. TRANSAKCJE W WALUTACH OBCYCH
W sprawozdaniu finansowym Spółki APATOR S.A. transakcje w walucie obcej przelicza się według
kursu obowiązującego na dzień dokonania transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa pienięŜne
przelicza się według kursu banku wiodącego obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego
(aktywa wg kursu kupna, pasywa – kursu sprzedaŜy). Zyski i straty wynikłe z przeliczenia walut są
odnoszone bezpośrednio w wynik finansowy, za wyjątkiem przypadków, gdy powstały one wskutek
wyceny aktywów i pasywów niepienięŜnych, w przypadku których zmiany wartości godziwej odnosi się
bezpośrednio na kapitał.
5.2.16. PODATKI
Na obowiązkowe obciąŜenia wyniku składają się: podatek bieŜący oraz podatek odroczony.
BieŜące obciąŜenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy
opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa róŜni się od księgowego zysku
(straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów
stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach następnych oraz pozycji kosztów i przychodów,
które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. ObciąŜenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki
podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym.
Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi
w przyszłości na róŜnicach pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów a odpowiadającymi
im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania.
Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich róŜnic przejściowych
podlegających opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest
rozpoznawany do wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, Ŝe będzie moŜna pomniejszyć przyszłe zyski
podatkowe o rozpoznane ujemne róŜnice przejściowe. Pozycja aktywów lub zobowiązanie podatkowe
nie powstaje, jeśli róŜnica przejściowa powstaje z tytułu wartości firmy lub z tytułu pierwotnego ujęcia
innego składnika aktywów lub zobowiązania w transakcji, która nie ma wpływu ani na wynik podatkowy
ani na wynik księgowy.
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawana od przejściowych róŜnic podatkowych
powstałych w wyniku inwestycji w podmioty zaleŜne i stowarzyszone oraz wspólne przedsięwzięcia,
chyba, Ŝe Spółki są zdolne kontrolować moment odwrócenia róŜnicy przejściowej i jest prawdopodobne,
iŜ w dającej się przewidzieć przyszłości róŜnica przejściowa się nie odwróci.
Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na kaŜdy dzień bilansowy, a
w przypadku, gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji
składnika aktywów lub jego części następuje jego odpis.
Podatek odroczony jest wyliczany przy uŜyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać
w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne.
Podatek odroczony jest ujmowany w wynik finansowy, poza przypadkiem, gdy dotyczy on pozycji
ujętych bezpośrednio w kapitale własnym. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony jest równieŜ
rozliczany bezpośrednio w kapitały własne.
5.2.17. KAPITAŁY WŁASNE
Do kapitałów własnych Spółka zalicza: kapitał akcyjny, kapitał zapasowy ze sprzedaŜy akcji własnych
powyŜej ich wartości nominalnej, pozostały kapitał zapasowy, kapitał z aktualizacji wyceny, kapitały
rezerwowe, kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających, niepodzielny wynik finansowy z lat
ubiegłych, wynik finansowy. Pozycje obniŜające wielkość kapitałów własnych stanowią: akcje własne
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oraz odpisy z wyniku finansowego z bieŜącego roku. Spółka przeliczyła składniki kapitału własnego
zgodnie z wymogami MSR 29 „Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji”. Skutki
przeliczenia oraz wymagane ujawnienia Spółka prezentuje wyłącznie w notach do sprawozdania
finansowego.
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6.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
NOTA NR 1.
SEGMENTY OPERACYJNE
Działalność Spółki APATOR SA skupiona jest w dwóch kluczowych segmentach branŜy
elektromaszynowej: pomiarowym i łącznikowym. Spółka zmierza do kompleksowej obsługi w zakresie
opomiarowania i odczytu mediów energetycznych oraz zapewnia urządzenia do bezpiecznego łączenia i
rozłączania obwodów elektrycznych.

Działalność kontynuowana

Wyszczególnienie
Aparatura
pomiarowa

Aparatura
łącznikowa

pozostała

Działalność
zaniechana

Razem

Razem

Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres sprawozdawczy (od 01-01-2008 do 31-12-2009)
Przychody ogółem
1. SprzedaŜ na zewnątrz
2. SprzedaŜ między segmentami
Koszty ogółem
1. Koszty na zewnątrz
2. Koszty między segmentami
Wynik segmentu
Koszty nieprzypisane
Zysk (strata) z działalności
operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto

53 308
22 117
31 191
(40 407)
(15 292)
(25 115)
12 901

48 572
43 067
5 505
(37 466)
(34 258)
(3 208)
11 106

5 345
3 197
2 148
(3 546)
(2 398)
(1 148)
1 799

107 225
68 381
38 844
(81 419)
(51 948)
(29 471)
25 806
(15 275)

-

107 225
68 381
38 844
(81 419)
(51 948)
(29 471)
25 806
(15 275)

10 531
24 511
(12 708)
22 334
(1 001)
21 333
Pozostałe informacje o segmentach na dzień 31-12-2009
Aktywa:
21 973
29 023
778
51 774
1. Środki trwałe
7 616
8 398
257
16 271
2. Wartości niematerialne i prawne
693
752
1 445
3. Zapasy
6 620
5 621
1
12 242
4. NaleŜności z tytułu dostaw, robót
i usług
7 044
14 252
520
21 816
5. Aktywa nieprzypisane
Zobowiązania
4 877
4 153
9 030
Nakłady inwestycyjne
3 272
2 986
6 258
1. Rzeczowe aktywa trwałe i
wartości niematerialne i prawne
3 272
2 986
6 258
2. Nakłady nieprzypisane
Amortyzacja
2 415
2 551
139
5 105
1. Rzeczowe aktywa trwałe
2 045
2 376
139
4 560
2. Wartości niematerialne i prawne
370
175
545
3. Amortyzacja nieprzypisana
Odpisy aktualizujące
452
535
98
1 085
1. Zapasy
419
371
790
2. NaleŜności
33
164
98
295

-

-

10 531
24 511
(12 708)
22 334
(1 001)
21 333

-

200 089
16 271
1 445
12 242

-

21 816
148 315
9 030
6 377

-

6 258
119
5 193
4 560
545
88
1 085
790
295

-

Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za poprzedni okres (od 01-01-2008 do 31-12-2008)
Przychody ogółem
1. SprzedaŜ na zewnątrz
2. SprzedaŜ między segmentami
Koszty ogółem
1. Koszty na zewnątrz
2. Koszty między segmentami
Wynik segmentu

42 456
18 719
23 737
(27 388)
(11 097)
(16 291)
15 068

50 847
49 195
1 652
(40 022)
(39 111)
(911)
10 825

5 495
3 604
1 891
(5 840)
(5 247)
(593)
(345)

98 798
71 518
27 280
(73 250)
(55 455)
(17 795)
25 548

1 233
1 233
(893)
(893)
340
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Działalność kontynuowana

Wyszczególnienie
Aparatura
pomiarowa

Aparatura
łącznikowa

pozostała

Koszty nieprzypisane
Zysk (strata) z działalności
operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto

Działalność
zaniechana

Razem

Razem
(13 816)

11 732
44 587
(20 199)
36 120
(1 788)
34 332
Pozostałe informacje o segmentach na dzień 31-12-2008
Aktywa:
16 078
31 368
674
48 120
1. Środki trwałe
5 936
9 464
395
15 795
2. Wartości niematerialne i prawne
847
842
50
1 739
3. Zapasy
5 323
6 820
12 143
4. NaleŜności z tytułu dostaw, robót
i usług
3 972
14 242
229
18 443
5. Aktywa nieprzypisane
Zobowiązania
2 610
3 756
6 366
Nakłady inwestycyjne
1 574
2 426
4 000
1. Rzeczowe aktywa trwałe i
wartości niematerialne i prawne
1 574
2 426
4 000
2. Nakłady nieprzypisane
Amortyzacja
2 015
2 816
4 831
1. Rzeczowe aktywa trwałe
1 678
2 447
4 125
2. Wartości niematerialne i prawne
337
369
706
3. Amortyzacja nieprzypisana
Odpisy aktualizujące
337
461
56
854
1. Zapasy
207
298
505
2. NaleŜności
130
163
56
349

(13 816)
340

340
(65)
275

12 072
44 587
(20 199)
36 460
(1 853)
34 607

-

202 160
15 795
1 739
12 143

-

18 443
154 040
6 366
4 208

-

4 000
208
5 048
4 125
706
217
854
505
349

Informacje geograficzne
Spółka wyodrębniła trzy następujące obszary działalności:
•
Kraj – obejmujący sprzedaŜ na terenie kraju;
•
Eksport – sprzedaŜ eksportowa;
•
Unia – sprzedaŜ do krajów Unii Europejskiej.
Działalność kontynuowana
Działalność
Razem
Kraj
Eksport
Unia
Razem
zaniechana
Przychody ze sprzedaŜy segmentów geograficznych za okres sprawozdawczy (od 01-01-2009 do 31-12-2009)
Wyszczególnienie

Przychody ogółem
80 949
17 095
9 181
107 225
107 225
1. SprzedaŜ na zewnątrz
47 245
12 085
9 051
68 381
68 381
2. SprzedaŜ między segmentami
33 704
5 010
130
38 844
38 844
Przychody ze sprzedaŜy segmentów geograficznych za poprzedni okres (od 01-01-2008 do 31-12-2008)
Przychody ogółem
1. SprzedaŜ na zewnątrz
2. SprzedaŜ między segmentami

75 314
48 740
26 574

15 732
15 031
701

7 752
7 747
5

98 798
71 518
27 280

1 233
1 233

100 031
71 518
28 513

Informacja o waŜniejszych klientach
Spółka APATOR S.A. w 2009 roku zrealizowała przychody stanowiące co najmniej 10 % obrotów ogółem
z jednym klientem – jednostką zaleŜną - FAP PAFAL S.A. Przychody te, w wysokości 27.640 tys. zł,
zostały zakwalifikowane do segmentu „Aparatura pomiarowa”.
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NOTA NR 2.
WARTOŚCI NIEMATERIALNE
Patenty
i licencje

Koszty
prac
rozwojowych

Pozostałe
wartości
niematerialne

-

570
449
267
(487)
(364)

618
368
(880)
(312)

315
(500)
(30)

1 503
817
267
(500)
(1 367)
(706)

Pozostałe zmiany

-

487
-

880
-

215
-

1 582
-

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2008

-

922

674

-

1 596

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2009
Zwiększenia stanu z tytułu nabycia
Zwiększenia stanu z tytułu własnej produkcji
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
Odwrócenie odpisów aktualizujących
Amortyzacja
Pozostałe zmiany

-

922
324
(288)
-

674
70
(257)
-

-

1 596
324
70
(545)
-

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2009
Stan na dzień 31.12.2008 roku
Wartość bilansowa brutto

-

958

487

-

1 445

-

1 588

1 096

-

2 684

-

(666)
922

(422)
674

-

(1 088)
1 596

-

1 912
(954)
958

1 166
(679)
487

-

3 078
(1 633)
1 445

Wartość
firmy

Wyszczególnienie

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2008
Zwiększenia stanu z tytułu nabycia
Zmniejszenia wynikające z przekwalifikowania
Zmniejszenie stanu z tytułu zbycia
Zmniejszenie stanu z tytułu likwidacji
Amortyzacja
Zmniejszenie dotychczasowego umorzenia z tytułu
likwidacji, sprzedaŜy

Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów
aktualizujących
Wartość bilansowa netto
Stan na dzień 31.12.2009 roku
Wartość bilansowa brutto
Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów
Wartość bilansowa netto

Razem

Tabela jest niezgodna z bilansem, gdyŜ pozycja bilansowa „Wartości niematerialne” zawiera zaliczki na
poczet wartości niematerialnych i prawnych.
Wyszczególnienie - Stan na dzień:
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Razem

31.12.2009

31.12.2008
143
143

-

NOTA NR 3.
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
Grunty,
budynki
i budowle

Wyszczególnienie

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2008
Zwiększenia stanu z tytułu nabycia
Zwiększenia stanu z tytułu modernizacji
Zwiększenia stanu z tytułu własnej produkcji
Zmniejszenia stanu z tytułu zbycia
Zmniejszenia stanu z tytułu likwidacji
Amortyzacja

Maszyny
i
urządzenia

Pozostałe
środki
trwałe

Środki
transportu

Razem

17 202
209
(254)

9 408
571
24
24
(1 839)
(98)
(1 888)

1 199
747
(501)
(522)

6 696
1 052
301
38
(217)
(500)
(1 678)

34 505
2 370
534
62
(2 557)
(598)
(4 342)

Zwiększenie odpisów amortyzacyjnych z tytułu
zbycia

-

1 813

400

215

2 428

Zwiększenie odpisów amortyzacyjnych z tytułu
likwidacji

-

96

-

500

596
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Grunty,
budynki
i budowle

Wyszczególnienie

Maszyny
i
urządzenia

Pozostałe
środki
trwałe

Środki
transportu

Razem

Pozostałe
Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2008

17 157

8 111

1 323

6 407

32 998

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2009
Zwiększenia stanu z tytułu nabycia
Zwiększenia stanu z tytułu modernizacji
Zwiększenia stanu z tytułu własnej produkcji
Zmniejszenia stanu z tytułu zbycia
Zmniejszenia stanu z tytułu likwidacji
Zmniejszenia z tytułu przekwalifikowania
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
Odwrócenie odpisów aktualizujących
Amortyzacja

17 157
(256)

8 111
1 944
37
(654)
(350)
(18)

(2 044)

1 323
237
(436)
(505)

6 407
2 545
260
157
(168)
(501)
(1 843)

32 998
4 726
297
157
(1 258)
(851)
(18)
(4 648)

Zwiększenie odpisów amortyzacyjnych z tytułu
zbycia

-

544

357

163

1 064

Zwiększenie odpisów amortyzacyjnych z tytułu
likwidacji

-

350

-

501

851

16 901

3
7 923

976

7 521

3
33 321

18 509

21 326

2 692

19 085

61 612

(1 352)
17 157

(13 215)
8 111

(1 369)
1 323

(12 678)
6 407

(28 614)
32 998

18 509

22 285

2 493

21 378

64 665

(1 608)
16 901

(14 362)
7 923

(1 517)
976

(13 857)
7 521

(31 344)
33 321

Zwiększenie odpisów amortyzacyjnych z tytułu
przekwalifikowania
Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2009
Stan na dzień 31.12.2008 roku
Wartość bilansowa brutto
Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów
aktualizujących
Wartość bilansowa netto
Stan na dzień 31.12.2009 roku
Wartość bilansowa brutto
Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów
aktualizujących
Wartość bilansowa netto

Grunty,
budynki
i budowle

Wyszczególnienie

Wartość odpisów na dzień 01.01.2009
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości ujętych
w rachunku zysków i strat oraz odniesionych
bezpośrednio na kapitał własny w ciągu okresu

Maszyny
i
urządzenia

Pozostałe
środki
trwałe

Środki
transportu

Razem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących z tytułu
utraty wartości ujętych w rachunku zysków i strat
oraz odniesionych bezpośrednio na kapitał własny
w ciągu okresu
Kwotę odpisów aktualizujących z tytułu utraty
wartości ujętych w rachunku zysków i strat oraz
odniesionych bezpośrednio na kapitał własny w
ciągu okresu
Kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących z tytułu
utraty wartości ujętych w rachunku zysków i strat
oraz odniesionych bezpośrednio na kapitał własny
w ciągu okresu
Wartość odpisów na dzień 31.12.2009

Tabela jest niezgodna ze sprawozdaniem z sytuacji finansowej, gdyŜ pozycja „Rzeczowe aktywa trwałe”
zawiera zaliczki na środki trwałe w budowie i środki trwałe w budowie oraz rozliczenie dotacji.
Wyszczególnienie - Stan na dzień:
Środki trwałe w budowie

31.12.2009

31.12.2008
1 654

769

Nazwa jednostki:

APATOR SA

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2009 – 31.12.2009

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Strona 30
Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

Sprawozdanie finansowe za rok 2009

Wyszczególnienie - Stan na dzień:
Zaliczki na środki trwałe
Rozliczenie dotacji
Razem

31.12.2009

31.12.2008
223
(42)
1 835

541
(51)
1 259

Jednostka posiada środki trwałe wykazywane pozabilansowo uŜywane na podstawie umowy najmu i
dzierŜawy.
Wyszczególnienie - Stan na dzień:
Sprzęt komputerowy
Samochody osobowe
Razem

31.12.2009

31.12.2008
351
220
571

351
351

Spółka APATOR S.A. posiada prawo wieczystego uŜytkowania gruntów nabyte w trybie decyzji
administracyjnej wprowadzone do ksiąg po wartości godziwej w wysokości 6.169 tys. zł
Oprócz prawa wieczystego uŜytkowania gruntów nabytego w trybie decyzji administracyjnej, spółka
posiada zakupione w 2005 roku prawo wieczystego uŜytkowania gruntów o wartości 8 tys. zł oraz grunt o
wartości 714 tys. zł zakupiony w 2007 roku.
Spółka APATOR S.A. nie posiada ustanowionego zabezpieczenia na rzeczowym majątku trwałym.

Informacje dodatkowe o rzeczowych aktywach trwałych prezentuje poniŜsza tabela.
Wyszczególnienie - Stan na dzień:

31.12.2009

31.12.2008

Wartość bilansowa czasowo nieuŜywanych rzeczowych aktywów trwałych
Wartość bilansowa brutto wszystkich, w pełni zamortyzowanych,
rzeczowych aktywów trwałych, będących nadal w uŜywaniu

-

-

15 442

14 088

-

-

Wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych wycofanych z uŜywania
i nie zakwalifikowanych jako przeznaczone do sprzedaŜy

Informacje dotyczące rzeczowych aktywów trwałych wykorzystywanych w działalności socjalnej prezentuje
poniŜsza tabela.
Grunty,
budynki
i budowle

Wyszczególnienie

Maszyny
i urządzenia

Pozostałe
środki
trwałe

Środki
transportu

Razem

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2008
Zwiększenia stanu z tytułu nabycia
Amortyzacja
Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2008
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2009
Zwiększenia stanu z tytułu nabycia
Amortyzacja

2 247
209
(42)
2 414
2 414
(43)

6
4
(3)
7
7
(1)

-

268
(32)
236
236
158
(42)

2 521
213
(77)
2 657
2 657
158
(86)

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2009

2 371

6

-

352

2 729

2 620

35

-

342

2 997

(206)
2 414

(28)
7

-

(106)
236

(340)
2 657

2 620

35

-

500

3 155

(249)
2 371

(29)
6

-

(148)
352

(426)
2 729

Stan na dzień 31.12.2008 roku
Wartość bilansowa brutto
Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów
aktualizujących
Wartość bilansowa netto
Stan na dzień 31.12.2009 roku
Wartość bilansowa brutto
Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów
aktualizujących
Wartość bilansowa netto
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NOTA NR 4.
NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE
za okres
Wyszczególnienie

od 01.01.2009
do 31.12.2009

Wartość na początek okresu
Zakwalifikowanie do nieruchomości inwestycyjnych
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej w ciągu okresu
Wartość na koniec okresu

od 01.01.2008
do 31.12.2008

1 381
13
1 394

1 253
128
1 381

Do nieruchomości inwestycyjnych spółka APATOR S.A. zakwalifikowała zakupiony grunt wraz z
budynkami, które spółka oddała w dzierŜawę podmiotom niepowiązanym.
Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych Spółki APATOR S.A. na dzień 31 grudnia 2009 roku
została obliczona na podstawie wyceny przeprowadzonej na ten dzień przez Rzeczoznawcę Majątkowego
mgr Wiesława Wolanta (niezaleŜny rzeczoznawca niepowiązany ze Spółką). Rzeczoznawca posiada
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do przeprowadzania wycen nieruchomości. Wyceny
nieruchomości inwestycyjnych Spółki dokonano poprzez odniesienie do rynkowych cen transakcyjnych
dotyczących podobnych nieruchomości.
Wszystkie nieruchomości inwestycyjne Spółki APATOR S.A. są jej własnością.

NOTA NR 5.
INWESTYCJE W JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
Spółka APATOR S.A. posiada 50% udziałów w jednostce stowarzyszonej Apator-Elektro S.A. z siedzibą w
Moskwie. Wartość bilansowa tych udziałów ustalona w cenie ich nabycia wynosi 8 tys. zł.
Wyszczególnienie
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Aktywa razem
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Aktywa netto
Przychody ogółem
Zysk netto

Rok 2009

Rok 2008
180
2 962
3 142
0
2 734
408
11 606
222

296
2 058
2 354
0
2 170
184
150
-13

NOTA NR 6.
UDZIAŁ WE WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH
Spółka APATOR S.A. nie posiada udziałów we wspólnych przedsięwzięciach.

NOTA NR 7.
AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAśY I PRZEZNACZONE DO OBROTU
Informacje o aktywach finansowych dostępnych do
przeznaczonych do obrotu zostały zaprezentowane w tabeli.
Wyszczególnienie

sprzedaŜy

oraz

aktywach

finansowych

na dzień
31.12.2009

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy
Udziały w APATOR MINING Sp. z o.o. Katowice
Udziały w APATOR CONTROL Sp. z o.o. Toruń
Akcje FAP PAFAL S.A. Świdnica
Akcje APATOR METRIX S.A. Tczew
Udziały w APATOR ELECTRO Moskwa
Udziały w Apator Rector Sp. z o.o.
Akcje w Apator Powogaz S.A. Poznań

31.12.2008

120 318
4 536
1 125
19 433
8 939
8
21 215
65 062

124 762
4 536
1 125
19 433
8 939
8
21 215
68 097
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na dzień

Wyszczególnienie

31.12.2009

31.12.2008

Udziały w APATOR GmbH Niemcy
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

0
347

1 409
50

Weksle
Wycena instrumentów pochodnych
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

347
-

50
-

-

-

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Spółka APATOR S.A. dokonała odpisu aktualizującego wartość udziałów w
spółce zaleŜnej Apator GmbH (Niemcy) w pełnej wysokości, tj. 1.409 tys. zł.
Apator S.A. do długoterminowych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy zalicza posiadane
udziały i akcje w jednostkach zaleŜnych.
Do pozycji aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Spółka Apator SA zakwalifikowała weksle obce i
wycenę kontraktów terminowych na sprzedaŜ waluty.
Porównanie wartości bilansowych oraz wartości godziwych aktywów finansowych i zobowiązań
finansowych zawiera tabela.
Wartość bilansowa na

Wyszczególnienie

31.12.2009
Aktywa finansowe
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
Zobowiązania finansowe
Kredyty bankowe i poŜyczki

Wartość godziwa na

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2008

120 318
347
-

124 762
50
-

120 318
347
-

36 856
50
-

54 443

57 433

54 443

57 433

57
500

96
24
6 329

57
500

96
24
6 329

Zobowiązania z tytułu ratalnego zakupu
oprogramowania
Zobowiązania z tytułu zakupu akcji własnych
Zobowiązanie z tytułu kontraktów terminowych i opcji

Za wartość godziwą aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy przyjęto wartość księgową, gdyŜ są
to udziały i akcje jednostek, które nie są notowane na giełdzie i brak jest moŜliwości ustalenia ich
wiarygodnej wartości godziwej. PoniŜej zaprezentowano porównanie wartości księgowej udziałów/akcji
jednostek zaleŜnych z odpowiadającą im częścią aktywów netto.

Spółka
Apator MINING Sp. z o.o.
Apator Control Sp. z o.o.
FAP Pafal S.A.
Apator Metrix S.A.
Apator Rector Sp. z o.o.
Apator Powogaz S.A.
Apator GmbH

% udziału
99,89%
100,00%
100,00%
100,00%
70,00%
99,40%
100,00%

Wartość
księgowa
4 536
1 125
19 433
8 939
21 215
65 062
-

Kapitał
własny

% udziału *
kapitał własny

107 658
4 297
27 311
26 155
4 618
55 690
(933)

107 540
4 297
27 311
26 155
3 233
55 356
(933)

RóŜnica
103 004
3 172
7 878
17 216
(17 982)
(9 706)
(933)

Dane spółek krajowych pochodzą ze sprawozdań po badaniu przez Biegłego Rewidenta.

W okresie od stycznia do grudnia 2009 roku Apator S.A. nabyła od osoby fizycznej 1 akcję Apator
Powogaz S.A.

W dniu 11 maja 2009 roku została zawarta umowa sprzedaŜy akcji imiennych Apator PoWoGaz S.A. Na
mocy tej umowy spółka Apator Powogaz SA kupiła 700 sztuk akcji własnych za kwotę 3.010 tys. zł w celu
ich umorzenia.
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NOTA NR 8.
INSTRUMENTY POCHODNE
Strategia opcyjna ING
Na dzień 31 grudnia 2009 roku Spółka Apator posiadała transakcję strategii opcyjnej rynku OTC zawartą
w dniu 25 sierpnia 2008 z ING Bankiem Śląskim S.A. na podstawie umowy ramowej.
Łącznie, zawarta strategia z ING Bankiem Śląskim składała się z 210 operacji Opcji Walutowych – 105
opcji put oraz 105 opcji call. Warunki strategii:
•
Kwota i waluta Put – 50 tys. euro (łącznie 5.250 tys. euro)
•
Kwota i waluta Call – 100 tys. euro (łącznie 10.500 tys. euro)
•
Kurs realizacji – 3,4600
•
Bariera – 3,2050
•
Data realizacji – od 28 sierpnia 2008 roku do 26 sierpnia 2010 roku
•
Opłaty – transakcja zerokosztowa
W dniu 14 października 2008 roku Spółka APATOR S.A. dokonała przesunięcia 1 opcji call z terminem
realizacji 16 października 2008 roku. Warunki:
•
Kwota i waluta Call – 100 tys. euro
•
Kurs realizacji – 3,4600
•
Bariera – 3,4300
•
Data realizacji – 16 kwiecień 2009 rok
Transakcja ta wygasła – na rynku międzybankowym kurs osiągnął poziom bariery.
W dniu 21 października 2008 Spółka APATOR S.A. dokonała przesunięcia 1 opcji call z terminem
realizacji 23 października 2008 roku. Warunki:
•
Kwota i waluta Call – 100 tys. euro
•
Kurs realizacji – 3,4600
•
Bariera – 3,4140
•
Data realizacji – 23 kwiecień 2009 rok
W dniu 12 listopada 2008 roku Spółka APATOR S.A. dokonała przesunięcia 6 opcji call z terminem
realizacji od 14 listopada 2008 roku do 18 grudnia 2008 roku. Warunki:
•
Kwota i waluta Call – 100 tys. euro (łącznie 600 tys. euro)
•
Kurs realizacji – 3,4800
•
Bariera – 3,2050
•
Data realizacji – od 5 lutego 2009 roku do 12 marca 2009 roku.
W 2008 roku 10 operacji walutowych transakcji strategii opcyjnej zostało rozliczonych – zyskiem w
wysokości 52 tys. zł i stratą w wysokości 87 tys. zł. Pozostałe nierozliczone operacje walutowe (94 opcji)
zostały wycenione na kwotę -6.098 tys. zł.
W okresie od stycznia do grudnia 2009 roku 60 operacji walutowych strategii opcyjnej zgodnie z zawartą
umową zostało terminowo rozliczonych stratą w wysokości 4.594 tys. zł. Wycena ujęta w cięŜar kosztów
roku 2008 wynosiła -3.888 tys. zł. Wpływ na wynik roku 2009 ma róŜnica w wysokości -706 tys. zł (strata w
rachunku wyników).
Jednocześnie Spółka Apator SA podjęła decyzję o wcześniejszym rozliczeniu 17 operacji strategii
opcyjnej:
•
Na mocy umowy zawartej w dniu 16 listopada 2009 roku 4 operacje walutowe, których termin
realizacji przypadał na: 8 lipiec 2010, 15 lipiec 2010, 22 lipiec 2010 i 29 lipiec 2010 zostały
rozliczone w dniu 16 listopada 2009 roku stratą w wysokości -233 tys. zł. Wycena ujęta w cięŜar
kosztów roku 2008 wynosiła -260 tys. zł. Wpływ na wynik roku 2009 ma róŜnica w wysokości +27
tys. zł (zysk w rachunku wyników).
•
Na mocy umowy zawartej w dniu 18 listopada 2009 roku 5 operacji walutowych, których termin
realizacji przypadał na: 3 czerwiec 2010, 10 czerwiec 2010, 17 czerwiec 2010, 24 czerwiec 2010,
i1 lipiec 2010 zostały rozliczone w dniu 20 listopada 2009 roku stratą w wysokości -302 tys. zł.
Wycena ujęta w cięŜar kosztów roku 2008 wynosiła -325 tys. zł. Wpływ na wynik ma róŜnica w
wysokości +23 tys. zł (zysk w rachunku wyników).
•
Na mocy umowy zawartej w dniu 3 grudnia 2009 roku 4 operacje walutowe, których termin
realizacji przypadał na: 5 sierpień 2010, 12 sierpień 2010, 19 sierpień 2010 i 26 sierpień 2010
zostały rozliczone w dniu 3 grudnia 2009 stratą w wysokości -235 tys. zł. Wycena ujęta w cięŜar
kosztów roku 2008 wynosiła -260 tys. zł. Wpływ na wynik ma róŜnica w wysokości +25 tys. zł
(zysk w rachunku zysków i strat).
•
Na mocy umowy zawartej w dniu 3 grudnia 2009 roku 4 operacje walutowe, których termin
realizacji przypadał na: 6 maj 2010, 13 maj 2010, 20 maj 2010 i 27 maj 2010 zostały rozliczone w
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dniu 3 grudnia 2009 roku stratą w wysokości -230 tys. zł. Wycena ujęta w cięŜar kosztów roku
2008 wynosiła -260 tys. zł. Wpływ na wynik ma róŜnica w wysokości +30 tys. zł (zysk w rachunku
zysków i strat).
Na mocy umowy zawartej w dniu 7 grudnia 2009 roku 4 operacje walutowe, których termin
realizacji przypadał na: 8 kwiecień 2010, 15 kwiecień 2010, 22 kwiecień 2010 i 29 kwiecień 2010
zostały rozliczone w dniu 7 grudnia 2009 roku stratą w wysokości -206 tys. zł. Wycena ujęta w
cięŜar kosztów roku 2008 wynosiła -260 tys. zł. Wpływ na wynik ma róŜnica w wysokości +54 tys.
zł (zysk w rachunku zysków i strat).
Na mocy umowy zawartej w dniu 7 grudnia 2009 roku 4 operacje walutowe, których termin
realizacji przypadał na: 4 marzec 2010, 11 marzec 2010, 18 marzec 2010, 25 marzec 2010 i 1
kwiecień 2010 zostały rozliczone w dniu 7 grudnia 2009 roku stratą w wysokości -254 tys. zł.
Wycena ujęta w cięŜar kosztów roku 2008 wynosiła -325 tys. zł. Wpływ na wynik ma róŜnica w
wysokości +71 tys. zł (zysk w rachunku zysków i strat).

Na dzień 31 grudnia 2009 roku pozostałe nierozliczone operacje walutowe (8 opcji call) zostały wycenione
na kwotę -500 tys. zł. Wycena ujęta w cięŜar kosztów roku 2008 wynosiła -520 tys. zł. Wpływ na wynik
roku 2009 ma róŜnica w wysokości 20 tys. zł (zysk w rachunku zysków i strat)
Wycena zobowiązań z tytułu nierozliczonych transakcji opcyjnych została dokonana przez niezaleŜną
firmę Financial Markets Center Management Sp. z o.o.

Transakcja kupna waluty (Bank Handlowy)
W dniu 23 października 2008 roku Spółka APATOR S.A. zawarła z Bankiem Handlowym transakcję
nierzeczywistego akumulowanego terminowego kupna waluty wymienialnej przez Bank. Warunki zawartej
umowy:
•
Kwota i waluta transakcji terminowej – 350 tys. euro (1.400 tys. euro)
•
Dodatkowa kwota i waluta transakcji terminowej – 700 tys. euro (2.800 tys. euro)
•
Kurs terminowy – 4,0000
•
Kurs konwersji – 3,500
•
Data rozliczenia – od 30 grudnia 2008 roku do 30 września 2009 roku.
W dniu 16 marca 2009 roku zostało zawarte porozumienie restrukturyzacyjne, na mocy którego Spółka
APATOR S.A. zamknęła transakcje terminowego kupna waluty wymienialnej za kwotę 1.171 tys. zł. Kwota
naleŜna bankowi płatna jest zgodnie z przyjętym harmonogramem w trzech ratach na koniec kaŜdego
kwartału (tj. 31 marzec 2009, 30 czerwiec 2009 i 30 wrzesień 2009). Wycena ujęta w cięŜar kosztów roku
2008 wynosiła -231 tys. zł. Wpływ na wynik roku 2009 ma róŜnica w wysokości -940 tys. zł (strata w
rachunku wyników).

Transakcje walutowe (Raiffeisen Bank)
W dniu 20 września 2009 roku Spółka APATOR SA zawarła dwie umowy transakcji terminowych typu
forward z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Warunki pierwszej transakcji:
•
Kwota i waluta kupiona – 2.436 tys. zł
•
Kwota i waluta sprzedana – 565 tys. euro
•
Dzień zakończenia transakcji – 26 listopad 2010 roku
•
Kurs terminowy – 4,312
Warunki drugiej transakcji:
•
Kwota i waluta kupiona – 2.443 tys. zł
•
Kwota i waluta sprzedana – 565 tys. euro
•
Dzień zakończenia transakcji – 29 grudzień 2010 roku
•
Kurs terminowy – 4,324
W dniu 7 października 2009 roku Spółka APATOR SA zawarła umowę transakcji terminowej typu forward
z Raiffeisen Bank Polska SA. Warunki transakcji:
•
Kwota i waluta kupiona – 2.430 tys. zł
•
Kwota i waluta sprzedana – 565 tys. euro
•
Dzień zakończenia transakcji – 27 październik 2010 roku
•
Kurs terminowy – 4,3015
W dniu 12 października 2009 roku Spółka APATOR SA zawarła umowę transakcji terminowej typu forward
z Raiffeisen Bank Polska SA. Warunki transakcji:
•
Kwota i waluta kupiona – 2.448 tys. zł
•
Kwota i waluta sprzedana – 565 tys. euro
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Dzień zakończenia transakcji – 28 wrzesień 2010 roku
Kurs terminowy – 4,3322

W dniu 9 grudnia 2009 roku Spółka APATOR S.A. zawarła umowę transakcji terminowej typu forward z
Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki transakcji:
•
Kwota i waluta kupiona – 2.100 tys. zł
•
Kwota i waluta sprzedana – 500 tys. euro
•
Dzień zakończenia transakcji – 31 sierpień 2010 roku
•
Kurs terminowy – 4,2000
W dniu 15 grudnia 2009 roku Spółka APATOR S.A. zawarła umowę transakcji terminowej typu forward z
Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki transakcji:
•
Kwota i waluta kupiona – 2.105 tys. zł
•
Kwota i waluta sprzedana – 500 tys. euro
•
Dzień zakończenia transakcji – 30 lipiec 2010 roku
•
Kurs terminowy – 4,2100
Na dzień 31 grudnia 2009 roku nierozliczone transakcje terminowe typu forward zostały wycenione na
kwotę 347 tys. zł. Wycena została ujęta w przychody finansowe roku 2009.

Wycena została dokonana przez niezaleŜną firmę Financial Markets Center Management Sp. z o.o.
Transakcje walutowe (Bank Handlowy)
W roku 2009 zostały zawarte i rozliczone transakcje natychmiastowej wymiany walut zyskiem w wysokości
867 tys. zł.

Informacje podsumowujące wynik na instrumentach pochodnych.
od 01.01.2009
do 31.12.2009

Wyszczególnienie
Przychody:
- realizacja
Bank Handlowy
ING Bank Śląski
Raiffeisen Bank Polska S.A.
- wycena na koniec okresu
Bank Handlowy
ING Bank Śląski
Raiffeisen Bank Polska S.A.
- wycena na początek okresu
Bank Handlowy
Koszty:
- realizacja
Bank Handlowy
ING Bank Śląski
Raiffeisen Bank Polska S.A.
- wycena na koniec okresu
Bank Handlowy
ING Bank Śląski
Raiffeisen Bank Polska S.A.
- wycena na początek okresu
Bank Handlowy
ING Bank Śląski
Wynik na instrumentach pochodnych

od 01.01.2008
do 31.12.2008
1 214
867
867
347
347
1 396
7 225
1 171
6 054
500
500
(6 329)
(231)
(6 098)
(182)

1 332
1 784
1 732
52
(452)
(452)
6 524
228
141
87
6 329
231
6 098
(33)
(33)
(5 192)
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NOTA NR 9.
ZAPASY
Informacje o zapasach zostały zaprezentowane w tabelach.
Wyszczególnienie
Materiały
Produkcja w toku
Wyroby gotowe
Towary
Zaliczki na dostawy
Zapasy ogółem, w tym
- wartość bilansowa zapasów wykazywanych w wartości godziwej
pomniejszonej o koszty sprzedaŜy
- wartość bilansowa zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań

Wyszczególnienie
Wartość zapasów ujętych jako koszt w okresie
Odpisy wartości zapasów ujęte jako koszt w okresie
Odpisy wartości zapasów odwrócone w okresie

na dzień
31.12.2009
31.12.2008
5 584
4 467
3 954
5 010
1 573
970
856
1 075
275
621
12 242
12 143
12 143
360

12 242
-

za okres
od 01.01.2009
od 01.01.2008
do 31.12.2009
do 31.12.2008
67 727
405
120

60 928
320
252

Spółka dla celów urealnienia wartości zapasów przeprowadza analizę struktury wiekowej, której
decydującym czynnikiem jest data przychodu do magazynu. W oparciu o tą analizę spółka dokonuje
odpisów aktualizujących. Jednocześnie spółka dokonuje analizy zapasów z tytułu utraty wartości (ostroŜna
wycena).
Wyszczególnienie

na dzień
31.12.2009

Materiały
Produkcja w toku
Wyroby gotowe
Towary
Odpisy aktualizujące, ogółem

31.12.2008
83
124
201
382
790

96
59
83
267
505

NOTA NR 10.
UMOWY O BUDOWĘ
Spółka APATOR S.A. nie jest stroną umów o budowę.
NOTA NR 11.
NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALEśNOŚCI
Informacje o naleŜnościach z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych naleŜnościach zostały
zaprezentowane w tabeli.
na dzień

Wyszczególnienie

31.12.2009
NaleŜności z tytułu dostaw i usług
NaleŜności bieŜące
NaleŜności przeterminowane do 1 miesiąca
NaleŜności przeterminowane od 1 miesiąca do 3 miesięcy
NaleŜności przeterminowane od 3 miesięcy do 6 miesięcy
NaleŜności przeterminowane od 6 miesięcy do 1 roku
NaleŜności przeterminowane powyŜej 1 roku
Odpisy aktualizujące wartość naleŜności z tytułu dostaw i usług
Pozostałe naleŜności

31.12.2008

21 816
17 725
1 966
1 150
967
10
293
(295)
1 862

18 443
14 485
1 757
1 884
316
4
346
(349)
1 151
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na dzień

Wyszczególnienie

31.12.2009

31.12.2008

NaleŜności z tytułu podatku VAT
NaleŜności z tytułu podatku od osób prawnych
Inne naleŜności
Przedpłaty - zaliczki na zakup usług
NaleŜności z tytułu dywidendy
NaleŜności z tytułu sprzedaŜy udziałów
Roszczenia sporne
NaleŜności z tytułu złoŜonego depozytu zabezpieczającego gwarancję bankową
Odpisy aktualizujące wartość pozostałych naleŜności
NaleŜności ogółem, z tego

179
720
421
506
36
23 678

420
87
137
507
19 594

- część długoterminowa
- część krótkoterminowa
NaleŜności ogółem, z tego

36
23 642
23 678

19 594
19 594

2 766
20 912

1 740
17 854

- do jednostek powiązanych
- do pozostałych jednostek

PoniŜej przedstawiono dane dotyczące odpisów aktualizujących naleŜności.
NaleŜności z tytułu:

Dostaw

Inne

Stan na dzień 01-01-2008
Zwiększenie
Wykorzystanie
Przekwalifikowanie
Odpisanie niewykorzystanych kwot
Stan na dzień 31-12-2008

472
157
(83)
(197)
349

12
(12)
-

Zwiększenie
Wykorzystanie
Przekwalifikowanie
Odpisanie niewykorzystanych kwot
Stan na dzień 31-12-2009

72
(104)
(22)
295

-

NOTA NR 12.
UDZIELONE POśYCZKI
W dniu 15 października 2006 roku została zawarta umowa poŜyczki pomiędzy APATOR S.A. a Apator
GmbH. Na mocy zawartej umowy spółka APATOR S.A. udzieliła poŜyczki jednostce zaleŜnej Apator
GmbH w wysokości 215 tys. Euro płatnej w transzach:
 115 tys. Euro do dnia 31 października 2006;
 50 tys. Euro do 31 grudnia 2006
 50 tys. Euro do 28 lutego 2007.
Na dzień sporządzenia sprawozdania ww. kwota została przekazana zgodnie z umową.
Zgodnie z umową poŜyczka miała być spłacona do dnia 31 lipca 2009 roku.
W dniu 21 września 2007 roku spółki podpisały aneks do umowy określając termin ostatecznej spłaty
poŜyczki na dzień 30 czerwca 2010 rok.
W dniu 21 września 2007 roku została zawarta umowa drugiej poŜyczki pomiędzy APATOR S.A. a Apator
GmbH. Na mocy zawartej umowy spółka APATOR S.A. udzieliła poŜyczki jednostce zaleŜnej w wysokości
75 tys. Euro. Zgodnie z umową poŜyczka ma być spłacona do dnia 31 grudnia 2010 roku.
W dniu 11 grudnia 2008 roku została zawarta umowa trzeciej poŜyczki pomiędzy APATOR S.A. a Apator
GmbH. Na mocy tej umowy spółka APATOR S.A. udzieliła poŜyczki jednostce zaleŜnej Apator GmbH w
wysokości 50 tys. Euro płatnej w transach:
•
20 tys. Euro do dnia 19 grudnia 2008 roku
•
30 tys. Euro do dnia 31 stycznia 2009 roku.
Na dzień sporządzenia sprawozdania ww. kwoty zostały przekazane zgodnie z umową.
Zgodnie z zawartą umową poŜyczka ma być spłacona do dnia 31 maja 2011 roku.
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Stan naleŜności z tytułu udzielonych poŜyczek na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 232 tys. EUR, co
stanowi równowartość 926 tys. zł (w tym: długoterminowe 199 tys. zł, krótkoterminowe 727 tys. zł).

NOTA NR 13.
ŚRODKI PIENIĘśNE I ICH EKWIWALENTY
Środki pienięŜne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych. Lokaty
krótkoterminowe są dokonywane na róŜne okresy, od jednego dnia do trzech miesięcy, w zaleŜności od
aktualnego zapotrzebowania Spółki na środki pienięŜne i są oprocentowane według ustalonych dla nich
stóp procentowych.
Wyszczególnienie

na dzień
31.12.2009

Środki pienięŜne w kasie
Środki pienięŜne na rachunkach bankowych
Lokaty krótkoterminowe
Środki pienięŜne w drodze
Razem środki pienięŜne i ich ekwiwalenty

31.12.2008
9
2 662
2 671

24
839
863

NOTA NR 14.
AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAśY
W bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2009 roku i 31 grudnia 2008 roku Spółka Apator S.A. nie
zakwalifikowała Ŝadnych pozycji jako aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŜy.
NOTA NR 15.
KAPITAŁ PODSTAWOWY
Informacje o kapitale podstawowym zostały zaprezentowane w tabelach.
Wyszczególnienie
Liczba akcji
Wartość nominalna akcji (PLN / akcję)
Kapitał podstawowy

na dzień
31.12.2009

31.12.2008

35 107 028
0,10
3 511

35 293 500
0,10
3 529

za okres
Wyszczególnienie

od 01.01.2009
do 31.12.2009

Kapitał podstawowy na początek okresu
Zwiększenia kapitału podstawowego w okresie
…
Zmniejszenia kapitału podstawowego w okresie
Umorzenie akcji własnych
Kapitał podstawowy na koniec okresu

od 01.01.2008
do 31.12.2008

3 529
-

3 529
-

18

-

18
3 511

3 529

Walne Zgromadzenie akcjonariuszy w dniu 8 czerwca 2009 roku podjęło uchwałę Nr 17/2009 o obniŜeniu
kapitału zakładowego Spółki APATOR S.A. z kwoty 3.529.350,00 zł do kwoty 3.510.702,80 zł, to jest o
kwotę 18.647,20 zł. Stosownie do tej uchwały obniŜenie kapitału zakładowego następuje poprzez
umorzenie 186.472 akcji na okaziciela APATOR S.A. serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł kaŜda,
oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLAPATR00018. Akcje te
zostały zakupione przez Spółkę APATOR S.A. w celu ich umorzenia na podstawie Uchwały Nr 14/2007
WZA z dnia 11 czerwca 2007 roku i Uchwały Nr 19/2008 WZA z dnia 23 czerwca 2008 roku.
W dniu 18 listopada 2009 roku Spółka APATOR S.A. otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w
Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie którego, nastąpiła
rejestracja w dniu 13 listopada 2009 roku obniŜenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 3.529.350,00 zł
do kwoty 3.510.702,80 zł, tj. o kwotę 18.647,20 zł. ObniŜenie kapitału zostało dokonane w trybie art. 359
§1 i §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 Statutu APATOR S.A. poprzez umorzenie 186.472 akcji
własnych Spółki nabytych w celu umorzenia.
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Struktura akcjonariuszy na dzień 31 grudnia 2009 roku została przedstawiona w tabeli.
Wyszczególnienie

Akcje

Apator Mining Sp. z o.o.
Osoby posiadające powyŜej 5%
Mariusz Lewicki
Tadeusz Sosgórnik
Danuta Guzowska
Zbigniew Jaworski
Janusz Marzygliński
Pozostali
RAZEM

Głosy

% akcji

%głosów

6 600 000
7 822 457
2 014 000
1 900 503
1 520 279
1 327 107
1 060 568

6 600 000
21 895 001
5 507 776
4 879 809
4 382 921
3 609 651
3 514 844

18,80%
22,28%
5,74%
5,41%
4,33%
3,78%
3,02%

11,28%
37,43%
9,42%
8,34%
7,49%
6,17%
6,01%

20 684 571
35 107 028

30 002 274
58 497 275

58,92%
100%

51,29%
100%

Spółka APATOR S.A. na dzień przejścia na MSR/MSSF dokonała przeliczenia kapitału własnego
powstałego w warunkach hiperinflacji. Skutków tego przeliczenia Spółka nie pokazuje w bilansie,
prezentuje je wyłącznie w nocie objaśniającej.
Zdaniem Zarządu Spółki, wątpliwości moŜe budzić ujmowanie w bilansie wspomnianej korekty
hiperinflacyjnej jako niepokrytej straty z lat ubiegłych w sytuacji, gdy dotyczy ona zdarzeń sprzed wielu lat,
a korespondujące z nią zyski zostały podzielone przed datą sporządzenia niniejszego sprawozdania
finansowego. Dodatkowo, nie jest jasne, czy ewentualne ujęcie korekty hiperinflacyjnej powoduje skutki na
gruncie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, dotyczących np. kwoty dywidendy do moŜliwej wypłaty,
kwoty zaliczki na poczet dywidendy czy teŜ warunków, kiedy niezbędne jest podjęcie uchwały dotyczącej
dalszego istnienia jednostki. W tej sytuacji, zdaniem Zarządu Spółki ujęcie korekty hiperinflacyjnej
bezpośrednio w bilansie mogłoby być mylące dla uŜytkowników sprawozdania finansowego i dlatego
odpowiednie kwoty zostały zaprezentowane w nocie.
na dzień

Wyszczególnienie

31.12.2009

Kapitał akcyjny
Korekta hiperinflacyjna
Kapitał akcyjny po przeliczeniu
Kapitał zapasowy
Korekta hiperinflacyjna
Kapitał zapasowy po przeliczeniu
Niepodzielony wynik finansowy
Korekta hiperinflacyjna
Niepodzielony wynik finansowy po przeliczeniu

31.12.2008
3 511
3 806
7 317
83 448
38
83 486
(3 844)
(3 844)

3 529
3 806
7 335
61 027
38
61 065
110
(3 844)
(3 734)

Do przeliczenia kapitału własnego w okresie hiperinflacji zastosowano wskaźniki cen:
Rok
1993
1994
1995
1996

Wskaźnik
135,3
132,2
127,8
119,9

NOTA NR 16.
POZOSTAŁE KAPITAŁY
Informacje o pozostałych kapitałach zostały zaprezentowane w tabeli.
Akcje
własne

Wyszczególnienie
Stan na dzień 01.01.2008 roku
Zwiększenia w okresie od 01.01 do 31.12.2008
Podział wyniku
Zakup akcji własnych

(1 475)
(1 475)

Kapitał
zapasowy
59 163
17 975
17 975
-

Kapitał z
aktualizacji
wyceny

Pozostałe
kapitały
rezerwowe

6 279
-

4 000
16 000
-

Razem
69 442
32 500
17 975
(1 475)
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Akcje
własne

Wyszczególnienie
Utworzenie kapitału rezerwowego
Zmniejszenia w okresie od 01.01 do 31.12.2008
Pokrycie straty
Rozliczenie aportu
Utworzenie kapitału rezerwowego
Stan na dzień 31.12.2008 roku
Stan na dzień 01.01.2009 roku
Zwiększenia w okresie od 01.01 do 31.12.2009
Podział wyniku
Zakup akcji własnych
Zmniejszenia w okresie od 01.01 do 31.12.2009
Umorzenie akcji własnych
Stan na dzień 31.12.2009 roku

Kapitał
zapasowy

Kapitał z
aktualizacji
wyceny

Pozostałe
kapitały
rezerwowe

Razem

-

16 111

110

16 000
-

16 000
16 221

(1 475)
(1 475)
(557)
(557)
(2 032)

111
16 000
61 027
61 027
22 421
22 421
-

110
6 169
6 169
-

20 000
20 000
2 014

111
110
16 000
85 721
85 721
21 864
22 421
(557)
(18)

(2 032)
-

83 448

6 169

2 014
17 986

(18)
107 603

Zgodnie z Uchwałą Nr 11/2009 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APATOR S.A. z dnia 8 czerwca
2009 roku dokonano podziału zysku netto za rok obrotowy 2008 w wysokości 34.607.242,33 zł w
następujący sposób:
•
dywidenda
12.296.304,90 zł,
•
kapitał zapasowy 22.310.937,43 zł.
Na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2008 została wypłacona zaliczka w łącznej
wysokości 3.519.547,90 zł, czyli 0,10 zł na akcję. Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
uprawnionych było 35.195.479 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C. W wypłacie
zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy nie uczestniczyło 98.021 akcji własnych nabytych w celu
umorzenia. Prawo do otrzymania zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2008
uzyskali Akcjonariusze posiadający akcje spółki APATOR SA w dniu 5 grudnia 2008 roku. Wypłata zaliczki
nastąpiła 12 grudnia 2008 roku.
Do wypłaty pozostałej części dywidendy uprawnionych było 35.107.028 akcji imiennych serii A i akcji na
okaziciela serii A, B i C. W wypłacie pozostałej części dywidendy nie uczestniczyło 186.472 akcje własne
APATOR S.A. nabyte w celu umorzenia. Prawo do pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości
8.776.757,00 zł uzyskali Akcjonariusze posiadający akcje Spółki APATOR S.A. w dniu 29 czerwca 2009
roku. Wypłata pozostałej części dywidendy w wysokości 0,25 zł na akcję nastąpiła w dniu 14 lipca 2009
roku.
Zgodnie z Uchwałą Nr 12/2009 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APATOR S.A. z dnia 8 czerwca
2009 roku dokonano podziału wyniku finansowego z lat ubiegłych w wysokości 110.326,69 zł
przeznaczając go w całości na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza APATOR S.A., na posiedzeniu w dniu 28 października 2009 roku, wyraziła zgodę na
wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2009 na warunkach
zaproponowanych przez Zarząd APATOR S.A. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z
zysku za rok 2009 nastąpiła w dniu 11 grudnia 2009 roku w łącznej wysokości 7.021.405,60 zł, czyli 0,20
zł brutto na jedną akcję. Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok
obrotowy 2009 uzyskali akcjonariusze posiadający akcje spółki APATOR S.A. w dniu 4 grudnia 2009 roku,
a uprawnionych było 35.107.028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.

NOTA NR 17.
AKCJE WŁASNE
Zgodnie z Uchwałą Nr 13/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APATOR S.A. z dnia 11 czerwca
2007 roku utworzono fundusz umorzenia akcji spółki APATOR S.A. poprzez wydzielenie sumy 4.000 tys.
zł z kapitału zapasowego.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APATOR S.A. wyraziło zgodę na nabywanie przez spółkę APATOR
S.A. własnych akcji w celu ich późniejszego umorzenia w terminie do 31 maja 2008 roku.
W dniach od 23 kwietnia do 30 maja 2008 roku Spółka APATOR S.A. nabyła 13.388 akcji własnych w celu
umorzenia.
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Zgodnie z Uchwałą Nr 18/2008 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APATOR S.A. z dnia 23 czerwca
2008 roku zgoda na nabywanie przez Spółkę APATOR S.A. własnych akcji w celu ich późniejszego
umorzenia została przedłuŜona do 30 czerwca 2009 roku. Zgodnie z Uchwałą 19/2008 podwyŜszono
fundusz umorzenia akcji do kwoty 20 mln zł.
W dniach od 1 lipca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku Spółka Apator S.A. nabyła 114.270 sztuk akcji
własnych w celu umorzenia.
W roku 2009 Spółka Apator S.A. nabyła 58.814 sztuk akcji własnych w celu umorzenia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APATOR S.A. zgodnie z Uchwałą Nr 16/2009 z dnia 8 czerwca 2009
roku postanowiło umorzyć 186.472 akcje na okaziciela APATOR S.A. serii A, B i C o wartości nominalnej
0,10 zł kaŜda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem
PLAPATR00018. Akcje te zostały zakupione w okresie od dnia 23 kwietnia 2008 roku do dnia 3 kwietnia
2009 roku. Łączny koszt nabycia akcji własnych wyniósł 2.032.624,66 zł:
•
Akcjonariuszom, którzy zbyli akcje Spółce APATOR S.A. zostało wypłacone wynagrodzenie w
łącznej wysokości 2.026.897,58 zł.
•
Prowizje i opłaty depozytowe wyniosły 5.727,08 zł
W dniu 13 listopada 2009 roku nastąpiła rejestracja obniŜenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty
3.529.350,00 zł do kwoty 3.510.702,80 zł, tj. o kwotę 18.647,20 zł. ObniŜenie kapitału zostało dokonane w
trybie art. 359 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 Statutu APATOR S.A. poprzez umorzenie
186.472 akcji własnych Spółki nabytych w celu umorzenia.
W dniu 9 grudnia 2009 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr
513/09 stwierdzając, Ŝe w związku z umorzeniem 186.472 akcji spółki APATOR S.A., kodem
PLAPATR00018 oznaczonych jest 27.310.279 akcji spółki APATOR S.A.

NOTA NR 18.
REZERWY
Informacje o rezerwach zostały zaprezentowane w tabeli.
Wyszczególnienie

Pracownicy

Premie

MarŜe

Przyszłe
koszty

Gwarancje

Razem

Stan rezerw na dzień 01.01.2008

6 043

26

91

524

72

6 756

Rezerwy utworzone
Rezerwy wykorzystane
Rezerwy rozwiązane
Pozostałe zmiany stanu rezerw
Stan rezerw na dzień 31.12.2008
Stan rezerw na dzień 01.01.2009

965
(1 680)
5 328
5 328

148
(157)
17
17

68
(96)
63
63

82
(17)
589
589

322
(104)
290
290

1 585
(2 054)
6 287
6 287

Rezerwy utworzone
Rezerwy wykorzystane
Rezerwy rozwiązane
Pozostałe zmiany stanu rezerw
Stan rezerw na dzień 31.12.2009

846
(1 020)
5 154

378
(314)
81

27
(88)
2

82
671

464
(683)
71

1 797
(997)
(1 108)
5 979

683
4 471

81
-

2
-

671
-

71
-

1 508
4 471

- rezerwy krótkoterminowe
- rezerwy długoterminowe

NOTA NR 19.
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA
Informacje o zobowiązaniach z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązaniach zostały
zaprezentowane w tabeli.
na dzień

Wyszczególnienie
31.12.2009
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania bieŜące

31.12.2008

9 030
8 373

6 366
5 723
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na dzień

Wyszczególnienie
31.12.2009

31.12.2008

Zobowiązania przeterminowane do 1 miesiąca
Zobowiązania przeterminowane od 1 miesiąca do 3 miesięcy
Zobowiązania przeterminowane od 3 miesięcy do 6 miesięcy
Zobowiązania przeterminowane od 6 miesięcy do 1 roku
Zobowiązania przeterminowane powyŜej 1 roku
Pozostałe zobowiązania

615
5
3
9
25
57 915

564
51
1
1
26
67 466

Kredyty i poŜyczki
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu innych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych
Zobowiązania finansowe pozostałe
Zaliczki otrzymane na dostawy
Zobowiązania z tytułu dywidendy wobec jednostek powiązanych
Zobowiązania z tytułu dywidendy wobec pozostałych jednostek
Zobowiązania inwestycyjne
Inne zobowiązania wobec pozostałych jednostek
Zobowiązania ogółem, z tego

54 443
1 674
420
500
57
71
13
627
110
66 945

57 433
1 705
592
6 329
120
6
1 145
136
73 832

- część długoterminowa
- część krótkoterminowa
Zobowiązania ogółem, z tego

27 015
39 930
66 945

38 270
35 562
73 832

- do jednostek powiązanych
- do pozostałych jednostek

2 366
64 579

1 308
72 524

Spółka APATOR S.A. posiada zobowiązanie finansowe z tytułu umowy zawartej w dniu 26 marca 2008
roku z firmą IBM Polska Sp. z o.o. Zobowiązania wynikające z tej umowy dotyczą zakupu oprogramowania
z odroczoną płatnością. Wartość zakupionego oprogramowania wynosi 120 tys. zł. Łączne koszty
finansowania zostały określone na 15 tys. zł. Płatność w 36 ratach po 4 tys. zł w okresie od 31 maja 2008
do 30 kwietnia 2011 roku. Zobowiązanie podlega wycenie metodą zamortyzowanego kosztu przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Na dzień 31 grudnia 2009 roku zobowiązanie to wynosi 57
tys. zł. Zobowiązanie to jest prezentowane w pozycji „zobowiązania finansowe pozostałe”.

NOTA NR 20.
KREDYTY I POśYCZKI
Informacje o kredytach i poŜyczkach zostały zaprezentowane w tabelach.
Wyszczególnienie
Kredyty
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Citibank Handlowy - Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Citibank Handlowy - Bank Handlowy w Warszawie S.A.
PoŜyczki
Kredyty i poŜyczki razem

Struktura zapadalności
Kredyty i poŜyczki krótkoterminowe
Kredyty i poŜyczki długoterminowe
- płatne powyŜej 1 roku do 2 lat
- płatne powyŜej 2 lat do 5 lat
- płatne powyŜej 5 lat
Kredyty i poŜyczki razem

Kwota
zobowiązania

Odsetki
2 453
135
181
1 727
410
0
2 453

54 443
5 000
4 102
36 000
9 341
0
54 443

na dzień
31.12.2009

31.12.2008

27 443
27 000
9 000
18 000
0
54 443

21 433
36 000
9 000
27 000
0
57 433
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na dzień
31.12.2009

Waluta

wartość
w walucie
PLN
Kredyty i poŜyczki razem

54 443
X

Wyszczególnienie

31.12.2008

wartość w
PLN

< 1 rok

54 443
54 443

1 - 5 lat

wartość
w walucie

wartość w
PLN

57 433
X

> 5 lat

57 433
57 433

Razem

W podziale na kategorie wiekowe według stanu na dzień 31.12.2009 roku
Kredyty
Raiffeisen Bank Polska S.A.
4 102
Raiffeisen Bank Polska S.A.
5 000
Citibank Handlowy - Bank Handlowy w Warszawie S.A.
9 341
Citibank Handlowy - Bank Handlowy w Warszawie S.A.
9 000
27 000
W podziale na kategorie wiekowe według stanu na dzień 31.12.2008 roku
Kredyty
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Citibank Handlowy - Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Citibank Handlowy - Bank Handlowy w Warszawie S.A.

3 654
5 000
3 779
9 000

36 000

-

4 102
5 000
9 341
36 000

-

3 654
5 000
3 779
45 000

Za wartość godziwą kredytów przyjęto wartość księgową, gdyŜ spółka nie zamierzała zbywać tych
kredytów.
Na dzień 31 grudnia 2009 roku Spółka APATOR S.A. posiadała zadłuŜenie z tytułu kredytów w wysokości
54.443 tys. zł.
Warunki kredytu w rachunku bieŜącym na mocy umowy zawartej w dniu 27 maja 2004 roku oraz aneksu z
dnia 17 kwietnia 2008 roku z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.:


Kwota kredytu




Termin spłaty kredytu
Rodzaj zabezpieczenia




Oprocentowanie
Prowizje i koszty



BieŜące zaangaŜowanie

7.000 tys. zł w okresie od 17 kwietnia 2008 roku do 20
kwietnia 2008 roku;
12.000 tys. zł w okresie od 21 kwietnia 2008 roku do dnia
20 kwietnia 2010 roku
20 kwiecień 2010 rok
Hipoteka kaucyjna w wysokości 15.000 tys. zł
Cesja wierzytelności w wysokości 2.800 tys. zł
Cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości
WIBOR 1M + marŜa 0,5625% w stosunku rocznym
0,3% kwoty kredytu – I rata prowizji przygotowawczej
0,3% kwoty kredytu – II rata prowizji przygotowawczej
płatna w dniu 21 kwietnia 2009 roku
0,4% kwoty niewykorzystanego kredytu – prowizja od
zaangaŜowania
0,1% kwoty udzielonego kredytu – prowizja za zmianę
warunków
9.341 tys. zł

Warunki kredytu długoterminowego na mocy umowy zawartej w dniu 17 kwietnia 2008 roku z Bankiem
Handlowym w Warszawie S.A.:



Kwota kredytu
Termin spłaty kredytu



Rodzaj zabezpieczenia

45.000 tys. zł
9.000 tys. zł do 30 czerwca 2009 roku - spłacono
9.000 tys. zł do 30 czerwca 2010 roku
9.000 tys. zł do 30 czerwca 2011 roku
9.000 tys. zł do 30 czerwca 2012 roku
9.000 tys. zł do 30 czerwca 2013 roku
Hipoteka zwykła w łącznej wysokości 45.000 tys. zł
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Hipoteka kaucyjna do kwoty 11.250 tys. zł
Poręczenia prawno-cywilne spółek: Apator-Mining Sp. z
o.o., Apator-Metrix S.A. i FAP Pafal SA
WIBOR 1M + marŜa 0,3% w stosunku rocznym
0,1% kwoty kredytu – prowizja przygotowawcza
36.000 tys. zł

Oprocentowanie
Prowizje i koszty
BieŜące zaangaŜowanie

Warunki kredytu w rachunku bieŜącym oraz kredytu rewolwingowego na mocy umowy o limit
wierzytelności zawartej w dniu 16 czerwca 2005 oraz aneksu z dnia 14 grudnia 2009 roku z Raiffeisen
Bank Polska S.A.:


Kwota limitu




Termin spłaty kredytu
Rodzaj zabezpieczenia



Oprocentowanie




Prowizje i koszty
BieŜące zaangaŜowanie

12.500 tys. zł:
- 7.500 tys. zł – kredyt w rachunku bieŜącym
- 5.000 tys. zł – kredyt rewolwingowy
- 1.500 tys. zł – limit na akredytywy „bez pokrycia z góry”
- 1.500 tys. zł – limit na gwarancje bankowe
7 grudzień 2010 rok
Pełnomocnictwo do rachunku bieŜącego
Cicha cesja wierzytelności w wysokości min. 40%
wszystkich obrotów handlowych
- WIBOR 1M + marŜa 1,5% w stosunku rocznym – kredyt
w rachunku bieŜącym
- WIBOR 1M + marŜa 1,5% w stosunku rocznym – kredyt
rewolwingowy
0,75% w skali roku – prowizja z tytułu zaangaŜowania
4.102 tys. zł – rachunek bieŜący
5.000 tys. zł – kredyt rewolwingowy

Zgodnie z Umową Ramową o Współpracy z Zakresie Transakcji Terminowych i Pochodnych zawartą w
dniu 21 września 2009 roku z Raiffeisen Bank Polska S.A. Spółka APATOR S.A. na dzień 31 grudnia 2009
roku miała do dyspozycji limit na walutowe transakcje terminowe i pochodne w wysokości 7.300 tys. zł.
NOTA NR 21.
ZOBOWIĄZANIA I AKTYWA WARUNKOWE
Leasing operacyjny i dzierŜawa
Na dzień 31 grudnia 2009 roku spółka APATOR S.A. posiadała zobowiązania z tytułu zawartych umów na
dzierŜawę sprzętu informatycznego oraz dzierŜawę samochodów.
Umowa zawarta ze spółką IBM Polska Sp. z o.o. określa miesięczny czynsz z tytułu eksploatacji serwera
w wysokości 10 tys. zł . Wartość dzierŜawionego sprzętu na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 351 tys.
zł. Umowa jest waŜna do 30 czerwca 2011 roku.
W dniu 15 września 2009 roku została zawarta umowa najmu samochodu z firmą Arpol Motor Company
Sp. z o.o. Przedmiotem umowy najmu jest samochód Seat Leon, umowa została zawarta na okres 36
miesięcy. Miesięczny czynsz najmu został określony w wysokości 1.900 zł plus dodatkowa kwota (0,45 zł
za kilometr) za przekroczony limit kilometrów (50.000 km rocznie). Spółka APATOR S.A. na mocy zawartej
umowy ma prawo pierwokupu wynajmowanego samochodu, w dowolnym terminie z zachowaniem 3
miesięcznego okresu wypowiedzenia za cenę brutto 70.000 zł pomniejszoną o 1.500 zł za kaŜdy miesiąc
zapłaconego najmu.
W dniu 1 października 2009 roku została zawarta umowa najmu samochodu Mitsubishi Outlander z firmą
Arpol Motor Company Sp. z o.o.. Umowa zawarta na okres 36 miesięcy, określa miesięczny czynsz najmu
w wysokości 3.550 zł plus dodatkowa kwota (0,65 zł za kilometr) za przekroczony limit kilometrów (50.000
km rocznie). Spółka APATOR S.A. na mocy zawartej umowy ma prawo odkupu wynajmowanego
samochodu po upływie terminu umowy za cenę 37.800 zł.
Gwarancje
W dniu 25 lipca 2007 roku Spółka zawarła porozumienie z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. w
sprawie udzielenia gwarancji. Na mocy zawartego porozumienia Bank udzielił gwarancji bankowej na
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kwotę 51 tys. zł na rzecz Koncernu Energetycznego ENERGA S.A. w celu zagwarantowania właściwego
wykonania przez APATOR zobowiązań. Gwarancja jest waŜna do dnia 24 lipca 2010 roku.
Zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest hipoteka.
W dniu 31 lipca 2009 roku Spółka zawarła porozumienie z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. w
sprawie udzielenia gwarancji bankowej. Na mocy zawartego porozumienia Bank udzielił gwarancji
bankowej na kwotę 100 tys. zł na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. w celu zagwarantowania
właściwego wykonania przez Konsorcjum firm APATOR S.A. i PAFAL S.A. zobowiązań. Gwarancja jest
waŜna do 4 września 2010 roku. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest hipoteka.
W dniu 3 sierpnia 2009 roku Spółka zawarła porozumienie z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. w
sprawie udzielenia gwarancji. Na mocy zawartego porozumienia Bank udzielił gwarancji bankowej na
kwotę 30 tys. zł na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. w celu zagwarantowania właściwego wykonania
przez Konsorcjum firm APATOR S.A. i PAFAL S.A. zobowiązań. Gwarancja jest waŜna do 19 września
2015 roku. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest kwota w wysokości 36 tys. zł zdeponowana na
rachunku banku.
W dniu 19 września 2009 roku Spółka zawarła porozumienie z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. w
sprawie udzielenia gwarancji. Na mocy zawartego porozumienia Bank udzielił gwarancji bankowej na
kwotę 65 tys. zł na rzecz RWE STOEN OPERATOR Sp. z o.o. w celu zagwarantowania właściwego
wykonania przez Konsorcjum firm APATOR S.A. i PAFAL S.A. zobowiązań. Zgodnie z zawartą umową
gwarancja była waŜna do 5 grudnia 2009 roku i została przedłuŜona w dniu 20 listopada do dnia 31
grudnia 2009 roku. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest hipoteka.
W dniu 9 października 2009 roku Spółka zawarła porozumienie z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
w sprawie udzielenia gwarancji. Na mocy zawartego porozumienia Bank udzielił gwarancji bankowej na
kwotę 140 tys. zł na rzecz ENEA – OPERATOR Sp. z o.o. w celu zagwarantowania właściwego
wykonania przez APATOR S.A. zobowiązań. Gwarancja jest waŜna do 31 grudnia 2009 roku.
Zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest hipoteka.
W dniu 20 października 2009 roku Spółka zawarła porozumienie z Bankiem Handlowym w Warszawie
S.A. w sprawie udzielenia gwarancji. Na mocy zawartego porozumienia Bank udzielił gwarancji bankowej
na kwotę 13 tys. zł na rzecz PGE Dystrybucja Warszawa - Teren Sp. z o.o. w celu zagwarantowania
właściwego wykonania przez APATOR S.A. zobowiązań. Gwarancja jest waŜna do 31 grudnia 2010 roku.
Zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest hipoteka.
W dniu 21 października 2009 roku Spółka zawarła porozumienie z Bankiem Handlowym w Warszawie
S.A. w sprawie udzielenia gwarancji. Na mocy zawartego porozumienia Bank udzielił gwarancji bankowej
na kwotę 260 tys. Euro na rzecz REGIE DE PRODUCION (BURUNDI) w celu zagwarantowania zwrotu
zaliczki. Gwarancja jest waŜna do 28 lutego 2010 roku. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest
hipoteka.
W dniu 21 października 2009 roku Spółka zawarła porozumienie z Bankiem Handlowym w Warszawie
S.A. w sprawie udzielenia gwarancji. Na mocy zawartego porozumienia Bank udzielił gwarancji bankowej
na kwotę 87 tys. Euro na rzecz REGIE DE PRODUCION (BURUNDI) w celu zagwarantowania właściwego
wykonania przez APATOR S.A. zobowiązań. Gwarancja jest waŜna do 31 października 2010 roku.
Zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest hipoteka.
W dniu 4 listopada 2009 roku Spółka zawarła porozumienie z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. w
sprawie udzielenia gwarancji. Na mocy zawartego porozumienia Bank udzielił gwarancji przetargowej na
kwotę 10 tys. USD na rzecz RECO (RWANDA). Gwarancja jest waŜna do 13 marca 2010 roku.
Zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest hipoteka.
W dniu 12 listopada 2009 roku Spółka zawarła porozumienie z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. w
sprawie udzielenia gwarancji. Na mocy zawartego porozumienia Bank udzielił gwarancji przetargowej na
kwotę 329 tys. zł na rzecz ENEA – OPERATOR Sp. z o.o. Zgodnie z zawartym porozumieniem gwarancja
była waŜna do 14 stycznia 2010 roku i w dniu 23 grudnia 2009 roku została przedłuŜona do dnia 15 marca
2010 roku. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest hipoteka.
W dniu 20 listopada 2009 roku Spółka zawarła porozumienie z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. w
sprawie udzielenia gwarancji. Na mocy zawartego porozumienia Bank udzielił gwarancji przetargowej na
kwotę 76 tys. zł na rzecz PGE DYSTRYBUCJA ŁÓDŹ - TEREN S.A. Zgodnie z zawartym porozumieniem
gwarancja jest waŜna do 29 stycznia 2010 roku. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest hipoteka.
W dniu 17 grudnia 2009 roku Spółka zawarła porozumienie z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. w
sprawie udzielenia gwarancji. Na mocy zawartego porozumienia Bank udzielił gwarancji bankowej na
kwotę 727 tys. zł na rzecz RWE STOEN OPERATOR Sp. z o.o. w celu zagwarantowania właściwego
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wykonania przez APATOR S.A. zobowiązań. Zgodnie z zawartą umową gwarancja jest waŜna do 14
stycznia 2011 roku. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest hipoteka.
Poręczenia
Spółka APATOR S.A. udzieliła poręczenia z tytułu udzielonego kredytu na mocy umowy zawartej w dniu 4
listopada 2008 roku z ING Bankiem Śląskim S.A. oraz aneksu do umowy z dnia 18 grudnia 2009 roku w
rachunku bieŜącym APATOR MINING Sp. z o.o. w wysokości 2.300 tys. zł. Poręczenie do kwoty 3.450
tys. zł obejmujące zobowiązania wynikające z umowy kredytowej, a w szczególności zobowiązania z tytułu
kredytu, odsetek, prowizji i innych kosztów egzekucji jest waŜne do dnia 30 czerwca 2013 roku.
Spółka APATOR S.A. udzieliła poręczenia na mocy umowy poręczenia zawartej w dniu 15 maja 2009 roku
z Bankiem Handlowym S.A. Umowa została zawarta w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności z tytułu
udzielonego w dniu 15 maja 2009 roku kredytu w rachunku bieŜącym APATOR MINING Sp. z o.o. w
wysokości 5.000 tys. zł. Poręczenie do kwoty 6.000 tys. zł obejmujące zobowiązania wynikające z umowy
kredytowej, a w szczególności zobowiązania z tytułu kredytu, odsetek, prowizji i innych kosztów egzekucji
jest waŜne do dnia 30 listopada 2010 roku (bankowy tytuł egzekucyjny waŜny do 30 listopada 2012 roku).
Zobowiązania warunkowe
Na mocy umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 30 sierpnia 2007 roku z Przedsiębiorstwem Techniczno –
Handlowym RECTOR Spółka jawna reprezentowanym przez wspólników Spółka APATOR SA zakupiła
70% udziałów w przekształconej spółce RECTOR Sp. z o.o. za kwotę 21.000 tys. zł.
Po okresie trzech lat APATOR S.A. zobowiązał się do dopłaty do ceny nabywanych 70% udziałów pod
warunkiem osiągnięcia przez spółkę przekształconą RECTOR załoŜonych zysków netto za lata 20082010. Zgodnie z umową wysokość dopłaty nie przekroczy 5.000 tys. zł.
Jednocześnie Spółka APATOR S.A. zobowiązała się do zakupu pozostałych 30% udziałów po upływie
trzech lat za cenę określoną na podstawie wartości firmy.
NOTA NR 22.
PODATEK DOCHODOWY
Specyfikację podatku dochodowego za okres sprawozdawczy prezentuje tabela.
za okres
Główne składniki obciąŜenia podatkowego:

od 01.01.2009
do 31.12.2009

Rachunek zysków i strat
BieŜący podatek dochodowy
BieŜące obciąŜenie z tytułu podatku dochodowego (działalność kontynuowana)
Korekty dotyczące podatku bieŜącego z lat ubiegłych
Odroczony podatek dochodowy
Związany z powstaniem i odwróceniem się róŜnic przejściowych
Związany z obniŜeniem stawek podatku dochodowego
ObciąŜenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat

od 01.01.2008
do 31.12.2008
-

2 874
2 874
(1 086)
(1 086)

1 001
1 001
1 001

1 788

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
BieŜący podatek dochodowy
BieŜący podatek dochodowy z tytułu róŜnic kursowych od poŜyczki
Odroczony podatek dochodowy
Strata netto z tytułu aktualizacji wyceny zabezpieczeń przepływów środków pienięŜnych
Niezrealizowany zysk z tytułu aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy
Odroczony podatek dochodowy netto ujęty w kapitale rezerwowym przy pierwszym
zastosowaniu MSR 39
Odroczony podatek dochodowy netto od zabezpieczeń przepływów środków pienięŜnych
rozliczonych w ciągu roku obrotowego
Odroczony podatek dochodowy netto od dostępnych do sprzedaŜy aktywów finansowych
sprzedanych w ciągu roku obrotowego
Korzyść podatkowa wykazana w kapitale własnym

-

-

-

-

-

-

-

-

NOTA NR 23.
ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY
Odroczony podatek dochodowy prezentuje tabela.
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Bilans
na dzień

Wynik finansowy

Wyszczególnienie
31.12.2009

31.12.2008

od 01.01.2009
do 31.12.2009

od 01.01.2008
do 31.12.2008

Rezerwy z tytułu podatku odroczonego
- naliczone odsetki od naleŜności, poŜyczek i zaliczki
na udziały
- Naliczone dyskonto od weksli
- Wycena dewiz
- Przyszłe przychody podatkowe
- Amortyzacja bilansowa inna od podatkowej
- Wycena instrumentów pochodnych
- koszty zastępstwa procesowego
- wycena nieruchomości

12
1 396
66
27

18
1 312
1
24

(6)
84
66
(1)
3

9
(1)
142
(86)
24

- nadwyŜka wartości nominalnej nad wartością
księgową aportu
Rezerwy brutto z tytułu podatku odroczonego

238
1 739

238
1 593

146

88

Aktywa z tytułu podatku odroczonego
- Odpisy aktualizujące zapasy
150
96
- Na pozostałe RMK bierne
30
55
- Niewypłacone wynagrodzenia, składki ZUS, urlopy
34
238
- Od rezerwy na naprawy gwarancyjne
128
112
- Na świadczenia pracownicze
979
1 012
- Wycena - ujemne róŜnice kursowe
- Koszty bkup w okresie sprawozdawczym
11
- Odpisy netto aktualizujące naleŜności
36
54
- Niezapłacone odsetki od kredytu
6
- Na marŜę przychodów
1
12
- Na stratę podatkową
211
-

54
(25)
(204)
16
(33)
(11)
(18)
6
(11)
211

13
42
58
12
(136)
11
(18)
(5)

268
(1 108)
(855)

1 197
1 174

- Odpisy aktualizujące aktywa finansowe
długoterminowe
- Wycena instrumentów pochodnych
Aktywa brutto z tytułu podatku odroczonego
ObciąŜenie z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego
Aktywa netto z tytułu podatku odroczonego

268
95
1 938
X

1 203
2 793
X

1 739
1 938

1 001
1 593
2 793

(1 086)

X
X

X
X

NOTA NR 24.
PRZYCHODY ZE SPRZEDAśY OSIĄGNIETE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
Przychody ze sprzedaŜy Spółki APATOR S.A. zostały zaprezentowane bezpośrednio w rachunku zysków i
strat. Dodatkowe informacje zawarte są w nocie dotyczącej segmentów operacyjnych.

NOTA NR 25.
PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE
Przychody operacyjne i koszty operacyjne zostały zaprezentowane w tabeli.
za okres
Wyszczególnienie

od 01.01.2009
do 31.12.2009

Przychody operacyjne
Przychody ze sprzedaŜy środków trwałych
Rozwiązanie odpisów na zapasy
SprzedaŜ wyrobów deprecjonowanych
Wykorzystanie rezerw na świadczenia pracownicze
Otrzymane odszkodowania

od 01.01.2008
do 31.12.2008

1 806
315
89
31
1 020
117

3 874
1 409
146
106
1 680
107

Nazwa jednostki:

APATOR SA

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2009 – 31.12.2009

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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za okres
Wyszczególnienie

od 01.01.2009
do 31.12.2009

Rozwiązanie rezerwy na marŜę
Refundacja kosztów targi
Rozwiązanie rezerwy na naprawy gwarancyjne
Otrzymane darowizny
Zwrot podatku VAT
Wycena nieruchomości
Pozostałe przychody
Koszty operacyjne

od 01.01.2008
do 31.12.2008

88
11
109
26
2 053

96
11
17
98
164
40
2 312

207
290
115
846
86
109
149
82
27
96
46

445
295
25
964
31
81
249
82
68
36
36

(247)

1 562

Wartość netto sprzedanych środków trwałych i koszty związane ze sprzedaŜą
Dokonanie odpisów na zapasy
Dokonanie odpisów na środki trwałe
OstroŜna wycena zapasów
Utworzenie rezerw na świadczenia pracownicze
Szkody w składnikach majątku
Przekazane darowizny
Złomowanie zapasów
Niezrealizowane prace rozwojowe
Utworzenie rezerwy na naprawy gwarancyjne
Utworzenie rezerwy na marŜę
Wycena nieruchomości
Pozostałe koszty
Przychody (koszty) operacyjne netto

NOTA NR 26.
PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE
Przychody finansowe i koszty finansowe zostały zaprezentowane w tabeli.
za okres
Wyszczególnienie
Przychody finansowe
Dywidendy (od jednostek powiązanych)
Odsetki od poŜyczki
Odsetki (od pozostałych jednostek)
SprzedaŜ udziałów
SprzedaŜ papierów wartościowych
Odpisy aktualizujące finansowy majątek obrotowy
Otrzymane dyskonto
Dodatnie róŜnice kursowe
Przychody z tytułu kontraktów terminowych
realizacja
wycena na koniec okresu
wycena na początek okresu
Wycena naleŜności - wartość bieŜąca
Odpisy aktualizujące wartość udziałów
Pozostałe
Koszty finansowe
Odsetki od kredytów i poŜyczek
Gwarancje i prowizje bankowe
Cena nabycia sprzedanych udziałów
Odsetki od zobowiązań
Odsetki karne do budŜetu
Odsetki - zakupy ratalne

od 01.01.2009
do 31.12.2009

od 01.01.2008
do 31.12.2008

24 511
18 073
36
94
3 010
22
2 062
1 214
867
347
12 708
2 453
241
3 041
2
6

44 587
27 641
30
223
12 596
209
15
2 541
1 332
1 784
(452)
20 199
3 097
192
7 176
7
2
-

Nazwa jednostki:

APATOR SA

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2009 – 31.12.2009

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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za okres
Wyszczególnienie

od 01.01.2009
do 31.12.2009

od 01.01.2008
do 31.12.2008

Płacone dyskonto
Ujemne róŜnice kursowe
Koszty z tytułu kontraktów terminowych i opcji
realizacja
wycena na koniec okresu
wycena na początek okresu
Utworzone odpisy aktualizujące finansowy majątek obrotowy
Umorzone odsetki
Odpisy aktualizujące wartość udziałów
Pozostałe

4 076
1 396
7 225
500
(6 329)
72
10
1 409
2

3 019
6 524
228
6 329
(33)
169
13
-

Przychody (koszty) finansowe netto

11 803

24 388

Zyski (straty) z tytułu róŜnic kursowych (netto) – zaprezentowano w tabeli.
za okres
Wyszczególnienie

od 01.01.2009
do 31.12.2009

Przychody ze sprzedaŜy
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Koszty sprzedaŜy
Koszty ogólnego zarządu
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Razem

od 01.01.2008
do 31.12.2008

2 062
(4 076)
(2 014)

2 541
(3 019)
(478)

NOTA NR 27.
WYNIK DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ
Wyniki działalności zaniechanej zostały zaprezentowane w tabeli.
za okres
Wyszczególnienie

od 01.01.2009
do 31.12.2009

od 01.01.2008
do 31.12.2008

Przychody
Koszty
Zysk przed opodatkowaniem

-

1 233
(893)
340

Podatek dochodowy dotyczący działalności zaniechanej
Strata na sprzedaŜy działalności zaniechanej
Podatek dochodowy
Zysk (Strata) netto dotycząca działalności zaniechanej

-

(65)
275

Do działalności zaniechanej Spółka Apator S.A. zakwalifikowała produkcję i sprzedaŜ aparatury górniczej.
Działalność ta została przeniesiona do jednostki zaleŜnej Apator Mining Sp. z o.o.
NOTA NR 28.
ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ
Informacje o zysku przypadającym na jedną akcję zostały zaprezentowane w tabeli.
za okres
Zysk

od 01.01.2009
do 31.12.2009

Zysk netto z działalności kontynuowanej przypadający na zwykłych
akcjonariuszy spółki dominującej

od 01.01.2008
do 31.12.2008
34 332

21 333

Nazwa jednostki:

APATOR SA

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2009 – 31.12.2009

Poziom zaokrągleń:
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za okres
Zysk

od 01.01.2009
do 31.12.2009

Zysk (strata) na działalności zaniechanej przypadający na zwykłych
akcjonariuszy jednostki dominującej
Zysk netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy spółki dominującej
Odsetki od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje
zwykłe
Zysk netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy spółki dominującej
skorygowany o efekt zamiennych akcji uprzywilejowanych

od 01.01.2008
do 31.12.2008

21 333

275
34 607

-

-

21 333

34 607

na dzień

Średnia waŜona liczba akcji

31.12.2009

Wyemitowane akcje
Akcje własne
Średnia waŜona liczba wyemitowanych akcji (bez akcji własnych)
Wpływ rozwodnienia
Średnia waŜona liczba wyemitowanych akcji (bez akcji własnych)
skorygowana o efekt rozwodnienia
Zakup akcji własnych

35 107 028
35 116 158
-

31.12.2008
35 293 500
127 658
35 253 261
-

35 116 158

35 253 261

ilość sztuk

Stan

kwiecień-2008
maj-2008
czerwiec-2008
lipiec-2008
sierpień-2008
wrzesień-2008
październik-2008
listopad-2008
grudzień-2008
Razem rok 2008
styczeń-2009
luty-2009
marzec-2009
kwiecień-2009
maj-2009
czerwiec-2009
lipiec-2009
sierpień-2009
wrzesień-2009
październik-2009
listopad-2009
grudzień-2009
Razem rok 2009

528
12 860
17 703
17 462
15 148
22 840
11 480
29 637
127 658
22 382
22 164
14 268
58 814

35 292 972
35 280 112
35 280 112
35 262 409
35 244 947
35 229 799
35 206 959
35 195 479
35 165 842
35 165 842
35 143 460
35 121 296
35 107 028
35 107 028
35 107 028
35 107 028
35 107 028
35 107 028
35 107 028
35 107 028
35 107 028
35 107 028
35 107 028

OGÓŁEM

186 472

35 107 028

Średnią waŜoną liczbę akcji za okres dwunastu miesięcy obliczono w następujący sposób:
35.165.842 /12 + 35.143.460 /12 + 35.121.296 /12 + (35.107.028 /12)*9 = 35.116.158

NOTA NR 29.
POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH
W Spółce APATOR S.A. nie miały miejsca połączenia jednostek gospodarczych.

NOTA NR 30.
INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW POWIĄZANYCH
Informacje na temat podmiotów powiązanych zostały zaprezentowane w tabeli.
Nazwa jednostki:

APATOR SA

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2009 – 31.12.2009

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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za okres
Świadczenia na rzecz personelu kierowniczego

od 01.01.2009
do 31.12.2009

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze
Świadczenia po okresie zatrudnienia
Pozostałe świadczenia długoterminowe
Świadczenia z tyt. rozwiązania stosunku pracy
Płatności w formie akcji własnych
Wartość brutto na dzień 31.12.2009 roku
Rodzaj transakcji jednostki dominującej
/ salda jednostki dominującej
SprzedaŜ produktów i usług
SprzedaŜ towarów i materiałów
SprzedaŜ środków trwałych i wnip
SprzedaŜ udziałów i akcji
Koszt dotyczący transakcji sprzedaŜy
Koszt dotyczący transakcji sprzedaŜy udziałów
NaleŜności z tytułu dostaw, robót i usług
Inne naleŜności
Udzielone poŜyczki
Spłata udzielonych poŜyczek
Otrzymane odsetki od udzielonych poŜyczek
Naliczone odsetki od udzielonych poŜyczek
NaleŜności z tytułu udzielonych poŜyczek
Dywidendy od jednostek powiązanych
Wypłacona dywidenda do jednostek powiązanych
Zakup produktów, usług, towarów i materiałów
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług

od 01.01.2008
do 31.12.2008
2 147
51
2 198

Jednostki
zaleŜne

2 159
57
2 216

Jednostki
stowarzyszone

33 148
611
114
3 010
26 483
3 041
1 026
9
137
454
35
926
18 073
2 970
5 105
2 366

Razem

5 010
75
2 987
1 731
-

38 158
686
114
3 010
29 470
3 041
2 757
9
137
454
35
926
18 073
2 970
5 105
2 366

Zgodnie z MSR 24 Spółka APATOR S.A. dokonała identyfikacji podmiotów powiązanych. Za podmioty
powiązane uznano:
a. jednostki zaleŜne
•
Apator-Control Sp. z o.o.
•
Apator-Mining Sp. z o.o.
•
FAP Pafal S.A.
•
Apator Metrix S.A.
•
Apator GmbH
•
Apator Rector Sp. z o.o.
•
Apator PoWoGaz SA
b. jednostki zaleŜne pośrednio
•
Apator-Kfap Sp. z o.o.
•
Wodpol Sp. z o.o.
•
Apator Telemetria Sp. z o.o.
•
Apator Metrotex
c. jednostkę stowarzyszoną Apator-Elektro S.A. Moskwa
d. jednostki stowarzyszone pośrednio
•
Tiepłowodomier – Rosja
•
Metcom KFT - Węgry
e. członków Rady Nadzorczej
f. członków kluczowego personelu kierowniczego
g. bliskich członków rodziny członków Rady Nadzorczej i personelu kierowniczego pozostających
we wspólnym gospodarstwie domowym
h. podmioty kontrolowane przez osoby określone w punktach e i f.
Zarząd APATOR S.A. stwierdził, Ŝe w skład najwyŜszego kierownictwa Spółki APATOR S.A. wchodzą
następujące osoby:
•
Janusz Niedźwiecki – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Nazwa jednostki:

APATOR SA

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2009 – 31.12.2009

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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•
•
•
•
•

Tomasz Habryka – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Marketingu i SprzedaŜy Aparatury
Łącznikowej (od 1 stycznia 2010 roku Członek Zarządu, Dyrektor ds. Aparatury Łącznikowej)
Jerzy Kuś – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Marketingu i SprzedaŜy Aparatury Pomiarowej i
Systemów (od 1 stycznia 2010 roku Członek Zarządu, Dyrektor ds. Aparatury i Systemów
Pomiarowych)
Janina Karaszewska-Zandrowicz – Prokurent, Dyrektor ds. Finansowych
Zbigniew Baranowski – Prokurent, Dyrektor ds. Produkcji
Tomasz Piasecki –Dyrektor ds. Techniki i Rozwoju (do 26 stycznia 2010 roku)

Nie stwierdzono transakcji z podmiotami powiązanymi określonymi w punktach e – h, poza wypłacaniem
wynagrodzeń z tytułu pełnionych funkcji i świadczeń z tytułu pracy.
Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w jednostce dominującej
prezentuje tabela:
Wynagrodzenie
zasadnicze

Wyszczególnienie

Inne
świadczenia

Razem

Wynagrodzenia członków Zarządu
Janusz Niedźwiecki
Tomasz Habryka
Jerzy Kuś
Razem
Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
Danuta Guzowska
Mariusz Lewicki
Janusz Marzygliński
Ryszard Wojnowski
Krzysztof Kwiatkowski
Mariusz Pawlak
Razem

630
383
57

-

630
383
57

1 070

-

1 070

101
54
60
54
54
31
354

-

101
54
60
54
54
31
354

Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w jednostkach zaleŜnych i
stowarzyszonych prezentuje tabela:
Wynagrodzenie
zasadnicze

Wyszczególnienie

Inne
świadczenia

Razem

Wynagrodzenia członków Zarządu
Janusz Niedźwiecki
Tomasz Habryka
Jerzy Kuś
Razem
Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
Danuta Guzowska
Mariusz Lewicki
Janusz Marzygliński
Ryszard Wojnowski
Krzysztof Kwiatkowski
Mariusz Pawlak
Razem

72
24
289
385

-

72
24
289
385

72
89
36
197

-

72
89
36
197

NOTA NR 31.
CELE I ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM
Poza instrumentami pochodnymi, do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Spółka,
naleŜą kredyty bankowe, kredyty w rachunku bieŜącym. Spółka posiada teŜ aktywa finansowe, takie jak
naleŜności z tytułu dostaw i usług, weksle obce, środki pienięŜne, które powstają bezpośrednio w toku
prowadzonej przez nią działalności oraz inne naleŜności i udzieloną poŜyczkę.

Nazwa jednostki:

APATOR SA

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2009 – 31.12.2009

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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Spółka zawiera równieŜ transakcje z udziałem instrumentów pochodnych, w skład których wchodzą
przede wszystkim walutowe kontrakty terminowe typu forward oraz opcje walutowe. Celem tych transakcji
jest zarządzanie ryzykiem walutowym powstającym w toku działalności Spółki.
Umowy na kontrakty terminowe typu forward oraz opcje walutowe zawierane są na podstawie aktualnej
sytuacji, prognoz kształtowania się kursów walut.
Zasadą stosowaną przez Spółkę jest nieprowadzenie obrotu instrumentami finansowymi.
Ryzyko, na które naraŜona jest Spółka obejmuje ryzyko rynkowe (przede wszystkim ryzyko walutowe i w
mniejszym stopniu ryzyko stopy procentowej), a takŜe ryzyko kredytowe i ryzyko płynności.
Ryzyko walutowe
Spółka naraŜona jest na ryzyko walutowe z tytułu zawieranych transakcji. Ryzyko takie powstaje w wyniku
dokonywania przez Spółkę sprzedaŜy i zakupów w walutach innych niŜ waluta funkcjonalna (pln).
Stan naleŜności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz udzielonej poŜyczki i środków pienięŜnych w
podziale na waluty.
Na dzień 31-12-2009
Waluta
PLN

Wyszczególnienie
NaleŜności z tytułu dostaw i usług
NaleŜności wyraŜone w tys. EUR
NaleŜności wyraŜone w tys. CZK
NaleŜności wyraŜone w tys. USD
NaleŜności z udzielonej poŜyczki
PoŜyczka udzielona w tys. EUR
Przekazane zaliczki na zakup materiałów i usług
Zaliczki w tys. USD
Zaliczki w tys. EUR
Środki pienięŜne
Środki pienięŜne w tys. EUR
Środki pienięŜne w tys. CZK
Środki pienięŜne w tys. USD
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania wyraŜone w tys. EUR
Zobowiązania wyraŜone w tys. USD
Zobowiązania wyraŜone w tys. NOK
Zobowiązania wyraŜone w tys. CZK
Otrzymane zaliczki na wyroby i towary
Zaliczki w tys. EUR

x
1 895
913
2
x
232
x
87
124
x
210
0
1
x
192
325
186
130
x
18

Na dzień 31-12-2008
Waluta
PLN
7 698
7 557
137
4
926
926
734
241
493
840
837
0
3
1 885
815
954
95
21
76
76

x
1 496
945
0
x
310
x
200
133
x
543
502
2
x
101
259
91
0
x
0

6 178
6 035
143
0
1 250
1 250
1 114
578
536
2 276
2 194
76
6
1 267
432
795
40
0
0

Zgodnie z przyjętą w dniu 26 maja 2009 roku wytyczną „regulacje w zakresie kontraktów terminowych” do
zabezpieczania wpływów eksportowych przewyŜszających wydatki z tytułu importu stosuje się kontrakty
terminowe typu forward (od 2010 roku równieŜ zwykłe opcje kosztowe). Do zawierania kontraktów
terminowych wymagana jest zgoda Zarządu w formie uchwały, w której określany jest maksymalny
nominał zabezpieczeń, określony na podstawie planu bilansu handlu zagranicznego i poziomu
dotychczasowych zabezpieczeń. Zawarcie złoŜonej struktury zabezpieczającej następuje po uzyskaniu
pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, która podejmuje decyzję po przedstawieniu przez Zarząd przyczyn
zamiaru zastosowania takiego zabezpieczenia oraz jego potencjalnego wpływu na wyniki finansowe.
PoniŜsza tabela przedstawia wraŜliwość wyniku finansowego brutto na racjonalnie moŜliwe wahania kursu
EUR przy załoŜeniu niezmienności innych czynników.

Wyszczególnienie

Zmiana kursu

Wpływ na
wynik finansowy
brutto

Analiza wraŜliwości w okresie 01.01.2009 - 31.12.2009
+5%

461

Nazwa jednostki:

APATOR SA

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2009 – 31.12.2009
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wszystkie kwoty wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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Wyszczególnienie

Zmiana kursu

Wpływ na
wynik finansowy
brutto

-5%

-663

+5%
-5%

421
-469

Analiza wraŜliwości w okresie 01.01.2008 - 31.12.2008

Ryzyko stopy procentowej
Spółka jest naraŜona na ryzyko stóp procentowych, poniewaŜ poŜycza środki pienięŜne oprocentowane
według zmiennych stóp procentowych. Spółka nie stosuje zabezpieczeń w postaci swapów i forwardów
stóp procentowych z uwagi na małą zmienność stóp WIBOR, na których oparte są stopy oprocentowania
kredytów.
Gdyby stopy procentowe były o 50 punktów bazowych wyŜsze / niŜsze, a wszystkie inne zmienne
zachowały stałą wartość, to:
•
zysk Spółki APATOR SA za okres zakończony 31 grudnia 2009 roku zmniejszył się / zwiększył
się o 275 tys. zł;
•
zysk Spółki APATOR S.A. za okres zakończony 31 grudnia 2008 roku zmniejszył się / zwiększył
się o 286 tys. zł.
Dla potrzeby analizy, zakłada się, Ŝe kwota zobowiązań niespłaconych na dzień bilansowy była
niezapłacona cały rok.

Ryzyko kredytowe
Ryzyko kredytowe polega na tym, Ŝe kontrahent nie wywiąŜe się ze swoich zobowiązań wynikających z
instrumentu finansowego lub umowy, co spowoduje poniesienie przez drugą stronę straty finansowej.
Spółka jest naraŜona na ryzyko kredytowe wynikające z jej działalności operacyjnej, głównie z naleŜności
z tytułu dostaw i usług.
Spółka zawiera transakcje wyłącznie z renomowanymi firmami o dobrej zdolności kredytowej. Wszyscy
klienci, którzy pragną skorzystać z odroczonych terminów płatności, podlegają wstępnej weryfikacji. W
Spółce funkcjonuje instrukcja finansowej kontroli zleceń sprzedaŜy. Spółka dąŜy do tego, aby współpraca
ze wszystkimi klientami odbywała się na podstawie umów handlowych. Ponadto, dzięki bieŜącemu
monitorowaniu stanów naleŜności, naraŜenie Spółki na ryzyko nieściągalnych naleŜności jest nieznaczne.
Na naleŜności z tytułu dostaw i usług składają się kwoty naleŜne od duŜej liczby klientów, rozłoŜone
między róŜne branŜe i obszary geograficzne. Spółka APATOR S.A. nie jest naraŜona na istotne ryzyko
kredytowe wobec pojedynczego klienta.
Na koniec 2009 roku dwóch klientów wykazywało saldo naleŜności powyŜej 2 milionów złotych (naleŜności
bieŜące), co stanowiło 21% całkowitego salda naleŜności z tytułu dostaw, robót i usług.
Pierwsza z naleŜności – 11% całkowitego salda naleŜności z tytułu dostaw, robót i usług dotyczy dostawy
liczników przedpłatowych do zakładu energetycznego w Burundi, a druga (10%) dotyczy dostawy
liczników do krajowego lidera z branŜy energetycznej. NaleŜności te do dnia sporządzenia raportu zostały
uregulowane.
Ryzyko kredytowe dotyczące środków pienięŜnych i instrumentów pochodnych jest ograniczone, poniewaŜ
kontrahentami Spółki APATOR S.A. są banki o wysokim ratingu przyznawanym przez międzynarodowe
agencje ratingowe.

Ryzyko związane z płynnością
Spółka monituje ryzyko braku funduszy, tworząc miesięczne plany wydatków oraz tygodniowe sytuacje
finansowe. Celem Spółki jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania.
W celu finansowania bieŜącej działalności Spółka korzysta głównie z kredytu w rachunku bieŜącym.
Na działalność inwestycyjną (zakup akcji Fabryki Wodomierzy Powogaz S.A.) Spółka zaciągnęła kredyt
długoterminowy na kwotę 45 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2009 roku zadłuŜenie z tytułu tego kredytu
wynosi 36 mln zł.
PoniŜsza tabela przedstawia informację o terminach umownej wymagalności zobowiązań.
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do 1
miesiąca

Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2009
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług
Pochodne instrumenty finansowe
Pozostałe zobowiązania
Kredyt
Razem

Od 1
miesiąca
do 3
miesięcy

7 432
240
2 919
33
10 624

Od 3
miesięcy
do 12
miesięcy

1 598
260
6
0
1 864

Od 1 roku
do 5 lat

0
0
32
27 410
27 442

PowyŜej
5 lat

0
0
15
27 000
27 015

Razem

0
0

9 030
500
2 972
54 443
66 945

0
0

Aktywa i zobowiązania finansowe według wartości godziwej
PoniŜsza tabela przedstawia analizę instrumentów finansowych mierzonych w wartości godziwej,
pogrupowanych według trzypoziomowej hierarchii, gdzie:
•
Poziom 1 – wartość godziwa oparta jest o ceny giełdowe (niekorygowane) oferowane za
identyczne aktywa lub zobowiązania na aktywnych rynkach;
•
Poziom 2 – wartość godziwa ustalana jest na bazie wartości obserwowanych na rynku, jednakŜe
nie będących bezpośrednim kwotowaniem rynkowym;
•
Poziom 3 – wartość godziwa ustalana jest na bazie róŜnych technik wyceny nie opierających się
jednakŜe o jakiekolwiek obserwowalne dane rynkowe.
Wyszczególnienie

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Razem

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez
wynik finansowy
Instrumenty pochodne
Inne

0
0
0

347
347
0

0
0
0

347
347
0

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej
przez wynik finansowy
Instrumenty pochodne
Inne

0
0
0

500
500
0

0
0
0

500
500
0

W okresie bieŜącym transfery pomiędzy poziomem 1 i poziomem 2 nie wystąpiły.

Zarządzanie kapitałem
Głównym celem zarządzania kapitałem Spółki jest utrzymanie dobrego ratingu kredytowego i
bezpiecznych wskaźników kapitałowych, które wspierałyby działalność operacyjną Spółki i zwiększały
wartość dla jej akcjonariuszy.
Spółka zarządza strukturą kapitałową i w wyniku zmian warunków ekonomicznych wprowadza do niej
zmiany. W celu utrzymania lub skorygowania struktury kapitałowej, Spółka moŜe wypłacać dywidendę dla
akcjonariuszy, zwrócić kapitał akcjonariuszom lub wyemitować nowe akcje.
Spółka monitoruje stan kapitałów stosując wskaźnik dźwigni, który jest liczony jako stosunek zadłuŜenia
netto do sumy kapitałów powiększonych o zadłuŜenie netto.
Do zadłuŜenia netto Spółka wlicza oprocentowane kredyty i poŜyczki, zobowiązania z tytułu dostaw i usług
i inne zobowiązania z wyłączeniem instrumentów pochodnych, pomniejszone o środki pienięŜne i ich
ekwiwalenty.
Kapitał własny obejmuje kapitał własny wykazany w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.
na dzień

Wskaźnik dźwigni

31.12.2009

ZadłuŜenie
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty
ZadłuŜenie netto
Kapitał własny
Kapitał i zadłuŜenie netto
Wskaźnik dźwigni

31.12.2008
67 503
(2 671)
64 832
120 448
185 280
35%

66 445
(863)
65 582
125 426
191 008
34%
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NOTA NR 32.
OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH
Spółka APATOR S.A. wykazuje przepływy pienięŜne z działalności operacyjnej posługując się metodą
pośrednią, za pomocą której zysk koryguje się o skutki transakcji mających bezgotówkowy charakter,
zmiany stanu zapasów, naleŜności i zobowiązań oraz inne pozycje, w przypadku których skutkami
pienięŜnymi są przepływy pienięŜne z działalności finansowej lub inwestycyjnej.
1.

Niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu
tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływu środków pienięŜnych.
Zmiana stanu naleŜności

NaleŜności z tytułu dostaw i usług
NaleŜności z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych
NaleŜności długoterminowe
Pozostałe naleŜności
Przedpłaty - zaliczki na zakup usług
Korekta o naleŜności z tytułu sprzedaŜy udziałów
Korekta o naleŜności z tytułu dywidendy
Korekta o naleŜności z tytułu podatku dochodowego
Korekta o naleŜności inwestycyjne (bez podatku VAT)
Razem zmiana stanu

(3 373)
(392)
(36)
(284)
1
633
5
(3 446)

Zmiana stanu zobowiązań
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ZUS
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
Zobowiązania pozostałe
Zobowiązania finansowe
Zaliczki
Korekta o zobowiązania z tytułu dywidendy
Korekta o zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Korekta o wycenę instrumentów pochodnych
Korekta o zobowiązanie z tytułu zakupu oprogramowania
Korekta o zobowiązanie z tytułu zakupu akcji własnych
Korekta o zobowiązania inwestycyjne (bez podatku VAT)
Razem zmiana stanu

2 664
(31)
(172)
(537)
(5 892)
71
(7)
5 829
39
24
427
2 415

Zmiana stanu rezerw
Rezerwa długoterminowa na świadczenia pracownicze
Rezerwa krótkoterminowa na świadczenia pracownicze
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe
Razem zmiana stanu

7
(117)
(198)
(308)

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Rozliczenia czynne krótkoterminowe
Rozliczenia czynne długoterminowe
Rozliczenia bierne
Razem zmiana stanu

2.

(263)
1
(262)

Wyjaśnienie kwot ujętych jako inne korekty i inne wydatki (wpływy)
na dzień

Inne korekty - działalność operacyjna
31.12.2009
Rozliczenie dotacji
RóŜnice kursowe od poŜyczki
Dyskonto odsetek od lokaty
Wycena kontraktów terminowych

31.12.2008

(8)
8
(6 176)

(9)
(150)
6 748
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na dzień

Inne korekty - działalność operacyjna
31.12.2009
Wycena i dyskonto weksli
Szkody, likwidacja środków trwałych
(Zysk) strata z tytułu wcześniejszego rozliczenia opcji
Odpisy aktualizujące wartość udziałów
Zysk (strata) brutto na działalności zaniechanej
Razem

31.12.2008

16
2 631
1 409
(2 120)

Inne korekty - działalność operacyjna, po uwzględnieniu zmian w kapitale
obrotowym

na dzień
31.12.2009

NaleŜności spłacone wekslami
Razem

31.12.2008
(915)
(915)

na dzień

Inne wpływy (wydatki) - działalność inwestycyjna
31.12.2009
Zaliczki na środki trwałe w budowie
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Koszty poniesione przy sprzedaŜy udziałów
Wydatki związane z kontraktami terminowymi i opcjami
Odsetki od zobowiązania za zakup oprogramowania
Koszty poniesione przy sprzedaŜy środków trwałych
Razem

3.

(15)
3
340
6 917

31.12.2008

(1 616)
(13)
(2 631)
(6)
(13)
(4 279)

(791)
(1)
(5)
(28)
(825)

Informacje o transakcjach niewymagających płatności pienięŜnych
na dzień

Wyszczególnienie
31.12.2009
NaleŜności spłacone wekslami
Kompensaty

31.12.2008

8 098

915
8 500

NOTA NR 33.
ZATRUDNIENIE
PoniŜsza tabela prezentuje stan średniorocznego zatrudnienia w etatach w Spółce APATOR S.A.
na dzień

Zatrudnienie
31.12.2009
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych
Razem

31.12.2008
219
175
394

237
179
416

NOTA NR 34.
ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOŚCI
W roku 2009 Spółka APATOR S.A. nie wprowadziła zmian w stosowanych zasadach rachunkowości.

NOTA NR 35.
ZDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
Do dnia sporządzenia raportu, tj. 9 kwietnia 2010 roku pozostałe do rozliczenia operacje walutowe strategii
opcyjnej zgodnie z zawartą umową w dniu 25 sierpnia 2008 roku z ING Bankiem Śląskim zostało rozliczonych
stratą w wysokości -362 tys. zł. Wycena ujęta w cięŜar kosztów roku 2009 wynosiła -500 tys. zł. Wpływ na wynik
roku 2010 ma róŜnica w wysokości 138 tys. zł (zysk w bieŜącym wyniku finansowym).
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W dniu 4 stycznia 2010 roku Spółka APATOR S.A. zawarła umowę o współpracy z jednostką zaleŜną FAP
PAFALA S.A., przedmiotem której jest sprzedaŜ produktów jednostki zaleŜnej, obsługa posprzedaŜna oraz
świadczenie usług konstrukcyjnych na rzecz FAP PAFAL S.A. Szacowane wzajemne obroty z tytułu powyŜszej
umowy na 2010 rok wynoszą 50.000 tys. zł.
Zarząd Spółki w dniu 25 lutego 2010 roku poinformował, Ŝe deklarowany poziom dywidendy za rok obrotowy
2009 wynosi 0,50 zł brutto na akcję, natomiast deklarowany poziom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
z zysku za rok obrotowy 2010 wynosi 0,25 zł brutto na akcję. Na poczet dywidendy z zysku za rok obrotowy 2009
została w grudniu 2009 roku wypłacona zaliczka w wysokości 0,20 zł na akcję. Pozostała deklarowana kwota
dywidendy, w wysokości 0,30 zł brutto na akcję zostanie wypłacona po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy APATOR S.A.
Na dzień 31 marca 2010 roku zakończono procedurę przymusowego skupu akcji APATOR POWOGAZ S.A.
Wobec powyŜszego, na ten dzień jednostka dominująca APATOR S.A. posiada 100 % akcji w jednostce zaleŜnej
APATOR POWOGAZ S.A.
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7.

PODPISY
Podpisy Zarządu
Data 2010-04-09

Janusz Niedźwiecki
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Data 2010-04-09

Tomasz Habryka
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Aparatury Łącznikowej

Data 2010-04-09

Jerzy Kuś
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Aparatury i Systemów Pomiarowych

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Data 2010-04-09

Janina Karaszewska – Zandrowicz
Dyrektor ds. Finansowych
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List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo,
Nasi Akcjonariusze, Klienci i Współpracownicy,

W imieniu Zarządu Apator SA mam przyjemność przedstawić Państwu sprawozdanie
finansowe i sprawozdanie zarządu zawierające podsumowanie najwaŜniejszych osiągnięć
minionego roku oraz główne zadania, jakie wyznaczyliśmy sobie na lata przyszłe.

W 2009 roku Grupa Apator realizowała strategię rozwoju, zakładającą uzyskanie pozycji
lidera w Europie Środkowo-Wschodniej zarówno w zakresie aparatury pomiarowej jak
i łącznikowej.

Pomimo światowego kryzysu gospodarczego ubiegły rok Grupa Apator zakończyła wyŜszymi
niŜ w 2008 roku, przychodami ze sprzedaŜy, które ukształtowały się na poziomie 368 mln zł.
Zysk na sprzedaŜy osiągnął poziom 49 mln zł, natomiast zysk netto 31 mln zł. Obydwie
kategorie wyniku finansowego były wyŜsze niŜ w 2008 roku. Ponadto zysk netto uwzględnia
dodatkowe koszty poniesione przez Grupę Apator w związku z

rozliczeniem transakcji

terminowych zawartych w 2008 roku.

Do ubiegłorocznych sukcesów Grupa APATOR zalicza dalszy wzrost poziomu eksportu.
Pomimo kryzysu był on wyŜszy o 15 mln zł w odniesieniu do 2008 roku, a jego udział
w przychodach ogółem wyniósł 28%. Na rynkach zagranicznych nie tylko zwiększyliśmy
poziom

sprzedaŜy

naszych

tradycyjnych

„eksportowych”

produktów,

ale

równieŜ

przedpłatowych liczników energii elektrycznej, które plasujemy na nowym dla nas rynku
afrykańskim w takich państwach jak Sierra Leone, Burundi, Malawi, czy Ruanda. Istotny
wpływ na dalszy wzrost eksportu Grupy Apator miała równieŜ większa sprzedaŜ realizowana
przez Apator Powogaz S.A. w zakresie wodomierzy oraz Apator Metrix S.A. w zakresie
gazomierzy.

W minionym okresie kontynuowano program restrukturyzacji spółek Grupy Apator. Efektem
tych

prac

było

obniŜenie

kosztów

bieŜącej

działalności,

usprawnienie

procesów

produkcyjnych, poprawa wydajności pracy oraz wdroŜone w styczniu 2010 roku zmiany w
zakresie organizacji sprzedaŜy kredytowych liczników elektronicznych.

Niezmiennie od lat dzielimy się z naszymi Akcjonariuszami zyskami, jakie udało nam się
wypracować

w

ciągu

roku.

Pomimo

ogólnoświatowego

kryzysu

gospodarczego,

zadeklarowaliśmy wyŜszy niŜ za 2008 rok poziom dywidendy - 0,50 zł na jedną akcję.

W zeszłym roku Spółka Apator S.A. otrzymała wysoką ocenę w ratingu giełdowych spółek
odpowiedzialnych społecznie Respekt Rating. Tym samym Apator dołączył do elitarnego
grona 16 spółek, wchodzących w skład indeksu Respekt Index. Spółka została doceniona za
zaangaŜowanie

w

wypełnianiu

swoich

zadań

zgodnie

z

zasadami

społecznej

odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Pod koniec 2009 roku dokonaliśmy oceny skuteczności strategii rozwoju Grupy Apator
realizowanej w latach 2007-2009 roku oraz skoncentrowaliśmy się na wyznaczeniu dalszych
strategicznych kierunków do 2012 roku. Zaktualizowaną strategię rozwoju zaprezentujemy
w 2010 roku.

Pragnę Państwa zapewnić, Ŝe Grupa APATOR, niezmiennie od wielu lat, koncentruje się na
realizacji strategii ciągłego wzrostu wartości firmy. Jednocześnie chciałbym podziękować
Akcjonariuszom, Radzie Nadzorczej, Kontrahentom oraz innym Interesariuszom za
współpracę i zaufanie, jakim obdarzyli spółkę Apator SA i Grupę Apator w 2009 roku.

Z powaŜaniem

Janusz Niedźwiecki

Prezes Zarządu APATOR S.A.
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1.

Informacje ogólne

Firma Apator została załoŜona w 1949 roku. Zajmowała się produkcją aparatury łącznikowej i górniczej oraz
produkcją urządzeń rozdzielczo-sterowniczych. Od 1993 roku funkcjonuje w formie spółki akcyjnej
utworzonej przez pracowników zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego. Obecny przedmiot
działalności spółki Apator SA obejmuje projektowanie, produkcję i sprzedaŜ systemów i aparatury
pomiarowej oraz aparatury łącznikowej. Apator SA wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru
Przedsiębiorców pod nr KRS 0000056456. Siedziba spółki zlokalizowana jest w Toruniu przy
ul. śółkiewskiego 21/29. Apator SA jest właścicielem prawa uŜytkowania wieczystego gruntu, na którym
prowadzi działalność oraz właścicielem znajdujących się na tym gruncie budynków i budowli.
W Apator SA funkcjonuje System Zarządzania oparty na normach:
− PN-EN-ISO 9001 - systemy zarządzania jakością,
− PN-EN-ISO 14001 - systemy zarządzania środowiskowego,
− PN-N-18001- systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Od 24 kwietnia 1997 roku akcje spółki Apator SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie SA. Obrót akcjami odbywa się w systemie notowań ciągłych. Spółka zaklasyfikowana jest
do sektora przemysłu elektromaszynowego i notowana jest w segmencie spółek sWIG 80.
W okresie objętym niniejszym raportem (rok sprawozdawczy 2009) spółka Apator SA nie dokonywała emisji
papierów wartościowych.
W dniu 9 kwietnia 2009 r. firma Apator obchodziła 60 lecie swojego powstania na mocy
Zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 grudnia 1948 r.

2.

Wizja i strategia działania

Wizja spółki Apator SA jest bezpośrednio wkomponowana w wizję Grupy Apator: Grupa Apator dąŜy do
uzyskania pozycji lidera regionu Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie rozwoju i sprzedaŜy
zarówno systemów i aparatury pomiarowej, jak i aparatury łącznikowej.
Strategicznym celem Apator SA oraz Grupy Apator jest budowa polskiej grupy technologicznej w oparciu
o silną markę Apator i skierowanej na wzrost sprzedaŜy na rynkach zagranicznych. Spółka Apator SA oraz
Grupa Apator skupia swoją działalność w dwóch segmentach branŜy elektromaszynowej: pomiarowym
i łącznikowym.
W skład Grupy Apator wchodzą poniŜsze spółki:
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W segmencie opomiarowania mediów działają spółki: Apator SA, FAP Pafal SA, Apator Metrix SA, Apator
Rector sp. z o. o., Grupa Apator Powogaz, Apator GmbH.
Segment pomiarowy oferuje zaawansowane usługi, produkty jak i kompleksowe wdroŜenia obejmujące
między innymi produkcję "inteligentnych" liczników (smart meters) energii elektrycznej, gazu, wody i ciepła,
jak i uruchamianie i obsługę systemów klasy AMM (Automated Meter Management) oraz systemów
przedpłatowych. Kompleksowa i szeroka oferta obejmuje zarówno hardware jak i software wchodzący w
skład zintegrowanych systemów "smart metering umoŜliwiających aktywne zarządzanie popytem (Demand
Side Management), optymalizację zuŜycia energii, jak równieŜ paszportyzację i inwentaryzację majątku
sieciowego dystrybutorów mediów i innych przedsiębiorstw o rozbudowanej strukturze terenowej. Oferta
obejmuje zarówno pomiarowe systemy mobilne jak i stacjonarne systemy akwizycji danych pomiarowych
z dwukierunkową komunikacją i zaawansowaną analizą danych oraz analizą na bazie warstw GIS
zintegrowaną ze zdalnymi odczytami i sterowaniem licznikami mediów. Systemy pomiarowe oferowane
przez Grupę Apator pomagają bardziej efektywnie zarządzać dystrybucją i sprzedaŜą mediów
energetycznych jak równieŜ tworzą trzon technicznej infrastruktury która w najbliŜszej przyszłości umoŜliwi
realizację ambitnych celów pakietu energetycznego UE sprzyjając realizacji idei zrównowaŜonego rozwoju
i zeroenergetycznego wzrostu wspieranych przez kraje członkowskie UE. Oferta w pomiarach jest
kompleksowa i pokrywa cały łańcuch wartości od produkcji urządzeń pomiarowych do analityki, wizualizacji
i udostępniania danych pomiarowych.
W segmencie zabezpieczania i łączenia obwodów elektrycznych Grupa Apator posiada silną pozycję
i wieloletnie doświadczenia. Działają tutaj spółki Apator SA, Apator Mining sp. z o.o., Apator
Control sp. z o.o., Apator Elektro SA oraz Apator GmbH. W przeciwieństwie do „spółek pomiarowych” wyŜej
wymienione podmioty działają w niezaleŜnych segmentach rynków. Realizowana tutaj strategia zakłada
utrzymanie silnej pozycji na krajowym rynku oraz wzrost eksportu.

3. Informacja o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych Apator SA z innymi
podmiotami
Apator SA jest podmiotem dominującym Grupy Apator. Koordynuje i nadzoruje działalność spółek zaleŜnych
i spółki stowarzyszonej:
−

Apator Mining sp. z o. o. – w Grupie od 1995 r.,

−

Apator Elektro SA – w Grupie od 1998 r.,

−

Apator Control sp. z o. o. – w Grupie od 2000 r.,

−

FAP Pafal SA – w Grupie od 2004 r.,

−

Apator Metrix SA – w Grupie od 2005 r.,

−

Apator GmbH – w Grupie od 2006 r.,

−

Apator Rector sp. z o. o. – w Grupie od 2008 r.,

− Apator Powogaz SA – w Grupie od 2008 r.
Apator SA jest inwestorem strategicznym we wszystkich spółkach zaleŜnych (posiada stuprocentowe lub
prawie stuprocentowe pakiety akcji/udziałów). Pomiędzy spółkami zaleŜnymi nie istnieją powiązania
kapitałowe. Powiązania kapitałowe nie istnieją równieŜ pomiędzy spółkami zaleŜnymi a spółką
stowarzyszoną.
Spółkami z Grupy Apator (oprócz podmiotu dominującego), które posiadają udziały w innych podmiotach są
Apator Metrix SA oraz Apator Powogaz SA.
Apator Metrix SA posiada 24% udziałów w węgierskiej spółce Metcom KFT (załoŜonej w lutym 2006 r. w celu
zwiększania eksportu gazomierzy).
Z kolei Apator Powogaz SA posiada 100% udziałów w spółce Apator Kfap sp. z o. o., 77,33% udziałów w
spółce Wodpol sp. z o. o., 44,06% udziałów w spółce Teplovodomer SA w Rosji. W dniu 28 stycznia
2009 roku Apator Powogaz SA nabył 50,8% udziałów w spółce WMC Telemetria Sp. z o.o. z siedzibą w
Słupsku. Firma ta jest producentem i dostawcą bezprzewodowych systemów telemetrycznych dla liczników
ciepła i wody. W dniu 4 listopada 2009 r. Apator Powogaz SA nabył 61% udziału spółki Apator Metroteks
sp. z o. o. z siedzibą w Kijowie(Ukraina). Firma zajmuje się dystrybucją produktów Grupy Apator Powogaz
na rynku ukraińskim.
Apator Powogaz SA wraz ze spółkami Apator Kfap sp. z o. o., Wodpol sp. z o. o., Teplovodomer SA w Rosji,
WMC Telemetria Sp. z o.o. i Apator Metroteks sp. z o. o. tworzą grupę kapitałową w ramach Grupy Apator.
Udział spółki Apator SA w kapitale zakładowym poszczególnych spółek na dzień 31 grudnia 2009 r. oraz
zakres działalności tych spółek przedstawiają poniŜsze tabele.
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Nazwa spółki

Siedziba

Charakter powiązania

Udział w kapitale

FAP PafalSA
Świdnica
spółka zaleŜna
100,00%
Apator Metrix SA
Tczew
spółka zaleŜna
100,00%
Apator Powogaz SA
Poznań
spółka zaleŜna
99,40%*)
Apator Rector Sp. z o. o.
Zielona Góra
spółka zaleŜna
70,00%
Apator Control Sp. z o. o.
Toruń
spółka zaleŜna
100,00%
Apator Mining Sp. z o. o.
Katowice
spółka zaleŜna
99,89%**)
Apator Elektro SA
Moskwa
spółka stowarzyszona
50,00%
Apator GmbH
Berlin
spółka zaleŜna
100,00%
*) w Apator Powogaz SA zakończono procedurę przymusowego skupu akcji - na dzień 31 marca 2010 r. Apator SA posiada 100%
kapitału tej spółki.
**) w okresie od stycznia 2010 r. do lutego 2010 roku Apator SA nabyła 16 udziałów spółki Apator Mining Sp. z o.o. - w związku z tym
na moment przekazania niniejszego raportu spółka Apator SA posiada 99,95% udziałów w Apator Mining Sp. z o. o.

Zakres działalności spółek Grupy Apator w 2009 r.
SEGMENT: OPOMIAROWANIE NOŚNIKÓW ENERGII
Nazwa spółki

Siedziba

Zakres działalności

Apator SA

Toruń

przedpłatowe liczniki energii elektrycznej, systemy pomiarowe

FAP Pafal SA

Świdnica

kredytowe liczniki energii elektrycznej (indukcyjne i elektroniczne),

Apator Metrix SA

Tczew

gazomierze domowe i przemysłowe, systemy pomiarowe

Poznań

wodomierze domowe i przemysłowe, ciepłomierze, czujniki temperatury,
systemy pomiarowe

Zielona Góra

systemy informatyczne dla zarządzania dystrybucją w energetyce,
ciepłownictwie, wodociągach i kanalizacji, gazownictwie, telekomunikacji,
ratownictwie i administracji samorządowej

Berlin

eksport produktów Grupy Apator na rynek niemiecki

Grupa
Apator Powogaz
Apator Rector
Sp. z o. o.
Apator GmbH

SEGMENT: ZABEZPIECZANIE I ŁĄCZENIE OBWODÓW ENERGETYCZNYCH
Toruń

aparatura łącznikowa niskiego napięcia słuŜąca do załączania i rozłączania
oraz zabezpieczania obwodów elektrycznych; ograniczniki przepięć niskiego i
średniego napięcia

Toruń

napędy i aplikacje napędów, aparatura rozdzielczo-sterownicza

Katowice

aparatura górnicza

Apator Elektro SA

Moskwa

eksport aparatury łącznikowej na rynek rosyjski

Apator GmbH

Berlin

eksport produktów Grupy Apator na rynek niemiecki

Apator SA
Apator Control
Sp. z o. o.
Apator Mining
Sp. z o. o.

4. Oświadczenie Zarządu spółki Apator SA w zakresie sporządzenia sprawozdania
finansowego i sprawozdania Zarządu.
Zarząd Apator SA w składzie:
− Janusz Niedźwiecki – Prezes Zarządu,
− Tomasz Habryka – Członek Zarządu,
− Jerzy Kuś – Członek Zarządu
oświadcza, Ŝe zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu, sprawozdanie finansowe spółki Apator SA i dane
porównywalne sporządzone zostały zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR),
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Spółka Apator SA stosuje przepisy
ustawy o rachunkowości oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, w zakresie nieuregulowanym
przez MSR/MSSF.
Sprawozdanie to odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową spółki
Apator SA oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Apator zawiera prawdziwy
obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji Grupy, w tym opis podstawowych ryzyk i zagroŜeń.
Szczegółowe zasady sporządzenia sprawozdania zawarte zostały w notach objaśniających do sprawozdania
finansowego.
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5. Wskazanie biegłego rewidenta oraz oświadczenie Zarządu spółki Apator SA w zakresie
biegłego rewidenta.
Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego dokonane zostało przez podmiot uprawniony do
badania sprawozdań finansowych – firmę Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zawarta została w dniu 14 maja
2009 r. Zgodnie z tą umową wynagrodzenie podmiotu uprawnionego wynosi 89 tys. zł plus VAT i obejmuje
badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 rok, badanie
jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego oraz przegląd skonsolidowanego półrocznego
sprawozdania finansowego. Ponadto spółka Apator SA pokrywa koszty noclegów, przejazdów oraz
przesyłek kurierskich. Za rok obrotowy 2008 wynagrodzenie to wynosiło 82 tys. zł plus VAT.
Apator SA w przeszłości korzystał z usług firmy Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o.
Zarząd Apator SA oświadcza, Ŝe podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, firma Korycka,
Budziak & Audytorzy Sp. z o.o., która dokonała badania rocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego została wybrana zgodnie z przepisami prawa.
Firma Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. – wpisana do rejestru podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych pod numerem 84, a takŜe członkowie jej Zarządu i organów nadzorczych oraz
biegli rewidenci wykonujący czynności rewizji finansowej na rzecz Apator SA i jednostek z nią powiązanych,
spełniają warunki bezstronności i niezaleŜności określone w art. 56 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych
rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz
nadzorze publicznym.

6.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

6.1 Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega spółka Apator SA oraz miejsca, gdzie tekst
zbioru zasad jest publicznie dostępny
Zarząd Apator SA zadeklarował przestrzeganie wszystkich zasad ładu korporacyjnego i podał do publicznej
wiadomości informację o jednorazowym niezastosowaniu w 2009 roku zasady Dobrych Praktyk dotyczącą
prowadzenia transmisji obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy w dniu 8 czerwca 2009
roku.
Zbiór zasad ładu korporacyjnego zamieszczony jest na stronie internetowej: www.corp-gov.gpw.pl oraz na
stronie internetowej spółki Apator SA: www.apator.eu w sekcji Serwis Inwestorski.
6.2

Stosowanie zasad ładu korporacyjnego

W dniu 9 czerwca 2009 roku Zarząd Apator SA podał do publicznej wiadomości informację, Ŝe od dnia 8
czerwca 2009 tj. od Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka stosuje Zasadę Dobrych Praktyk nr III.6,
zgodnie z którą przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezaleŜności od
spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką.
Jednocześnie Zarząd Apator SA poinformował, Ŝe kryteria niezaleŜności o których mowa w Zasadzie
Dobrych Praktyk nr III.6 spełniają: nowo powołany członek Rady Nadzorczej pan Mariusz Pawlak oraz pan
Krzysztof Kwiatkowski.
W związku z powyŜszym Apator SA przestrzega wszystkie zasady Dobrych Praktyk spółek notowanych na
GPW.
W wyniku rozszerzenia składu Rady Nadzorczej, w której działa obecnie dwóch członków niezaleŜnych,
Rada Nadzorcza Apator SA w dniu 23 września 2009 r. powołała Komitet Audytu Rady Nadzorczej Apator
SA. Dwóch Członków Komitetu Audytu spełnia kryteria niezaleŜnych od spółki Apator SA członków Rady
Nadzorczej. Poprzez powołanie Komitetu Audytu spółka Apator SA stosuje zasadę III pkt 7 Dobrych Praktyk
Spółek Notowanych na GPW. Podstawowym zadaniem Komitetu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej
w kwestiach właściwego wdraŜania zasad sprawozdawczości budŜetowej i finansowej, kontroli wewnętrznej
Grupy APATOR oraz współpraca z biegłymi rewidentami Spółki. Szczegółowy opis dotyczący
funkcjonowania Komitetu Audytu zamieszczono w punkcie 6.11.3.
6.3 Opis głównych cech stosowanych w Apator SA systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania
ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych
sprawozdań finansowych
Sprawozdania finansowe sporządzane są przez Dział Księgowości spółki Apator SA. Dział ten stanowi
wyodrębnioną jednostkę organizacyjną działającą w pionie Dyrektora ds. Finansowych Apator SA. Spółka
sporządza skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi
5
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Standardami Rachunkowości („MSR”) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
(„MSSF”). MSR oraz MSSF obejmują interpretacje zaakceptowane przez Komisję ds. Interpretacji
Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej. Ponadto sporządzane sprawozdania finansowe oparte są
o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie
informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim. Sprawozdawczość i księgowość w spółkach Apator SA, FAP Pafal SA, Apator
Metrix SA, Apator Powogaz SA i Apator Control sp. z o. o. odbywa się z wykorzystaniem Zintegrowanego
Systemu Zarządzania BaaN IV.
KaŜda ze spółek prowadzi politykę rachunkowości w oparciu o wspólne zasady przyjęte w grupie Apator.
Określają one główne zasady ewidencji zdarzeń. JednakŜe podstawowymi elementami procesu
sporządzania sprawozdań są przyjęte dla wszystkich podmiotów Grupy Apator wspólne zasady
rachunkowości, oparte głównie o rozwiązania stosowane w podmiocie dominującym Apator SA.
W konsekwencji prowadzonej ewidencji powstają księgi rachunkowe poszczególnych spółek grupy, będące
w dalszej kolejności podstawą sporządzenia jednostkowych sprawozdań finansowych przez wszystkie
podmioty grupy. Jednostkowe sprawozdania finansowe są podstawą do sporządzania skonsolidowanych
sprawozdań Grupy Apator.
W procesie sporządzania sprawozdań finansowych zidentyfikowano następujące ryzyka:
− błędnych danych wejściowych,
− niewłaściwej prezentacji danych,
− efektów błędnych szacunków dokonanych przez niezaleŜnych doradców (aktuariusze,
rzeczoznawcy),
− na etapie konsolidacji danych finansowych Grupy Apator - niewłaściwej integracji danych
pochodzących ze spółek, które nie posiadają wdroŜonego zintegrowanego systemu zarządzania
BaaN IV z danymi spółek, w których system ten funkcjonuje.
Wszystkie wymienione obszary ryzyka minimalizowane są przez systemy wewnętrznej i zewnętrznej kontroli
oraz przez wspólne dla wszystkich spółek Grupy Apator zasady prowadzonej rachunkowości. Bezpośrednio
odpowiedzialnym za minimalizowanie poziomu istniejącego ryzyka, a takŜe za identyfikację nowych
zagroŜeń jest Zarząd Spółki Apator SA wraz z Dyrektorem ds. Finansowych, który na bieŜąco ocenia
skuteczność systemu kontroli wewnętrznej w procesie sporządzania sprawozdań finansowych. ZałoŜeniem
efektywnego systemu kontroli wewnętrznej w sprawozdawczości finansowej jest zapewnienie poprawności
informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych oraz poprawność sposobu ich prezentacji.
Poprawność ta realizowana jest poprzez badanie zgodności z przepisami i wytycznymi prawa finansowego
oraz z regulacjami wewnętrznymi, a takŜe poprzez audyt oparty o normy ISO 9001:2000. Kontrola
wewnętrzna sprawowana jest takŜe bezpośrednio przez kaŜdego pracownika (w tym przez system
samooceny), jego zwierzchnika i osoby z nim współpracujące oraz przez kierowników jednostki
organizacyjnej w zakresie jakości i poprawności wykonywania przez poszczególnych pracowników ich
czynności. Celem jest zapewnienie zgodności tych czynności z procedurami i mechanizmami kontroli
wewnętrznej.
Na kaŜdym etapie sporządzania sprawozdań finansowych jednym z podstawowych mechanizmów
kontrolnych (zewnętrznych) jest okresowa weryfikacja sprawozdań finansowych przez niezaleŜnego biegłego
rewidenta, a w szczególności przegląd sprawozdań półrocznych oraz badanie sprawozdań rocznych.
Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w spółce Apator SA i Grupie Apator jest wybierany
w taki sposób, aby zapewniona była niezaleŜność przy realizacji powierzonych mu zadań. Wyboru biegłego
rewidenta dokonują rady nadzorcze poszczególnych spółek, z grona renomowanych firm audytorskich,
gwarantujących wysokie standardy usług i niezaleŜność. Wszystkie spółki Grupy Apator są badane przez ten
sam podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
W procesie monitorowania skuteczności systemu kontroli wewnętrznej uczestniczy powołany 23 września
2009 r. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Apator SA. Podstawowym zadaniem Komitetu jest doradztwo na
rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach dotyczących jednostkowej i skonsolidowanej sprawozdawczości
finansowej, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz współpraca z biegłymi rewidentami (więcej w
pkt. 6.11.3).
Dane finansowe, które są podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych, słuŜą takŜe do
comiesięcznej sprawozdawczości finansowej i operacyjnej. Po zamknięciu księgowym miesięcznego okresu
rozliczeniowego, kierownictwo wyŜszego szczebla (zarząd, dyrekcja) pod nadzorem rady nadzorczej
dokonuje comiesięcznej analizy wyników finansowych spółki Apator SA, poszczególnych spółek Grupy
Apator oraz skonsolidowanych wyników Grupy Apator. Analiza osiąganych rezultatów dokonywana jest
poprzez porównanie ich do przyjętych załoŜeń biznesowych zawartych w budŜecie rocznym i w strategii
rozwoju. Zidentyfikowane odchylenia są na bieŜąco analizowane przez pryzmat ich wpływu na bieŜące
wyniki Grupy Apator oraz podejmowane są w związku z tym ewentualne działania korygujące. Ponadto
w Grupie Apator dokonuje się corocznych przeglądów planów biznesowych, zarówno w odniesieniu do
wszystkich jednostek z grupy kapitałowej oraz całej Grupy Apator. W proces budŜetowania, obejmującym
6
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wszystkie obszary funkcjonowania, zaangaŜowane jest całe kierownictwo wyŜszego i średniego szczebla.
Przygotowany budŜet jest przyjmowany przez zarząd spółki oraz zatwierdzany przez radę nadzorczą.
Na podstawie przeprowadzonej oceny stosowanych procedur, zarząd spółki stwierdza, Ŝe na dzień
31 grudnia 2009 roku nie istniały okoliczności, które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na skuteczność
kontroli wewnętrznej w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych.

6.4 Wskazanie akcjonariuszy Apator SA posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne
pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego
udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w
ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
6.4.1 Akcjonariusze posiadający powyŜej 5% głosów na walnym zgromadzeniu
PoniŜej przedstawiono zestawienie akcjonariuszy posiadających powyŜej 5% głosów na WZA:
Stan na 31 grudnia 2009 roku

Wyszczególnienie
akcje
Apator Mining Sp. z o. o.
Mariusz Lewicki*)
Tadeusz Sosgórnik
Danuta Guzowska*)
Zbigniew Jaworski
Janusz Marzygliński
Podsumowanie
*) wraz ze współmałŜonkiem

głosy

6 600 000
2 014 000
1 900 503
1 520 279
1 327 107
1 060 568
14 422 457

6 600 000
5 507 776
4 879 809
4 382 921
3 609 651
3 514 844
28 495 001

%akcji
18,80%
5,74%
5,41%
4,33%
3,78%
3,02%
41,08%

%głosów
11,28%
9,42%
8,34%
7,49%
6,17%
6,01%
48,71%

6.4.2 Udział poszczególnych grup akcjonariuszy w ogólnej liczbie akcji
PoniŜszy wykres przedstawia udział poszczególnych grup akcjonariuszy w kapitale zakładowym (stan na
podstawie wypłaty zaliczki na dywidendę za 2009 r.)

Apator Mining
19%
Inw estorzy
instytucjonalni
28%

Osoby fizyczne
(pakiety pow yŜej 5%
głosów )
22%

Pozostali
31%

Udział inwestorów instytucjonalnych ustabilizował się w 2009 r. osiągając poziom 28%. Fundusze nabywają
akcje zwykłe na okaziciela w związku z tym ich udział w kapitale zakładowym jest wyŜszy niŜ udział
w głosach. Na poniŜszym wykresie przedstawiono udział inwestorów instytucjonalnych w kapitale Spółki za
ostatnie sześć lat.
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Udział inwestorów instytucjonalnych w kapitale APATOR SA
33%

31%

29%

27%

28%

25%

20%

21%

17%

15%

13%

9%
9%

5%
2004 r.

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

6.4.3 Kurs akcji
Początek roku 2009 to kontynuacja długookresowego trendu spadkowego na akcjach spółki Apator SA,
zapoczątkowanego bessą na giełdzie w 2008 roku. Trend ten utrzymywał się jeszcze przez pierwsze trzy
miesiące 2009 roku, gdzie ceny akcji pozostawały poniŜej 10 zł. Po tym okresie wraz ze stabilizacją indeksu
WIG, kurs akcji spółki zaczął wzrastać i w lipcu osiągnął poziom 19,88 zł. W drugiej połowie roku kurs lekko
spadł i ustabilizował się na średnim poziomie 16,00 zł, kończąc rok na poziomie 15,91 zł za akcję.

Kurs akcji (zł) i wolumen obrotów (szt.)
350 000

25

250 000
200 000
150 000

15

cena akcji

20

10

100 000
5
50 000
0

0

20
09
-0
105
20
09
-0
202
20
09
-0
302
20
09
-0
330
20
09
-0
420
29
09
-0
528
20
09
-0
626
20
09
-0
724
20
09
-0
821
20
09
-0
918
20
09
-1
016
20
09
-1
116
20
09
-1
214

wolumen obrotów

300 000
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Kurs Apator SA

sWIG80

25
11 000
20

15

9 000

10
7 000
5

7

9
20
0

912
-1

911
-0

1
20
0

910
-0

5
20
0

908
-2
20
0

907
-1

7

9
20
0

906
-0
20
0

20
0

903
-2

904
-3

0

1
20
0

902
-1
20
0

901
-0
20
0

0

5 000

5

0

PoniŜsza tabela przedstawia wybrane dane giełdowe spółki Apator SA z 2009 r.
Data

J. m.

Kurs zamknięcia z pierwszego dnia notowań w 2009 r.

05.01.2009 r.

zł

9,90

Wycena wartości spółki na początku okresu

05.01.2009 r.

zł

349 405 650

Kurs zamknięcia z ostatniego dnia notowań w 2009 r.

31.12.2009 r.

zł

15,91

Wycena wartości spółki na koniec okresu

31.12.2009 r.

zł

558 552 815

NajniŜszy kurs

15.01.2009 r.

zł

8,21

NajwyŜszy kurs

22.07.2009 r.

zł

19,88

Transakcje pakietowe

-

zł

458 009

Średni wolumen obrotu na sesję

-

szt.

23 741

Wyszczególnienie

2009 r.

6.4.4 Polityka dywidendy
Nadrzędnym celem Zarządu Apator SA jest wzrost satysfakcji akcjonariuszy z inwestycji w akcje spółki. Cel
ten jest realizowany poprzez:
−

rozwój Grupy Apator, w wyniku którego budowana jest długoterminowa wartość dla akcjonariuszy,

−

politykę wypłaty dywidendy.

W dniu 16 marca 2007 roku Zarząd Spółki określił politykę dywidendy Apator SA, w której zdeklarowano
coroczną wypłatę dywidendy w wysokości 75% zysku netto spółki Apator SA wypracowanego za dany rok
obrotowy. Wypłata dywidendy następować będzie w dwóch częściach: w formie zaliczki w danym roku
obrotowym oraz pozostała część po zatwierdzeniu ostatecznej wysokości dywidendy przez Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy. Jednocześnie Zarząd Apator SA zastrzegł, Ŝe w przypadku realizacji istotnych
zamierzeń inwestycyjnych, spółka moŜe podjąć decyzję o innym podziale zysku za dany rok obrotowy.
PowyŜsza polityka dywidendy zaczęła obowiązywać od podziału zysku za rok obrotowy 2007.
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W dniu 8 czerwca 2009 roku Walne Zgromadzenie zatwierdziło wypłatę dywidendy z zysku wypracowanego
w 2008 roku w wysokości 0,35 zł na akcję. Na poczet tej dywidendy wypłacona została w dniu 12 grudnia
2008 roku zaliczka w wysokości 0,10 zł na 1 akcję (łącznie 3.519.547,90 zł). Pozostała kwota dywidendy
w wysokości 0,25 zł na akcję (łącznie 8.776.757,00 zł), została wypłacona w dniu 14 lipca 2009 roku.
Uprawnieni do wypłaty dywidendy byli akcjonariusze posiadający akcje w dniu 29 czerwca 2009 roku.
NiŜszy poziom dywidendy za 2008 r. w stosunku do poprzednich dwóch lat jest zgodny z polityką dywidendy
Spółki i uwzględnia wydatki inwestycyjne w kwocie 93.658 tys. zł na rozszerzenie w 2008 r. grupy Apator
o spółki Apator Powogaz SA i Apator Rector sp. z o. o.
W dniu 28 października 2009 r. Zarząd Apator SA podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet
przewidywanej dywidendy z zysku za 2009 rok w łącznej wysokości 7.021.405,60 zł, czyli 0,20 zł brutto na
jedną akcję. Do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2009 uprawnionych
było 35.107.028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C. Prawo do wypłaty zaliczki na
poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2009 uzyskali akcjonariusze posiadający akcje
spółki Apator SA w dniu 4 grudnia 2009 roku, natomiast wypłata nastąpiła w dniu 11 grudnia 2009 roku.
RóŜnica w zadeklarowanym w dniu 3 marca 2009 r. (raport bieŜący nr 50/2009) poziomie zaliczki
w wysokości 0,25 zł na jedną akcję a kwotą zaliczki, która została wypłacona w wysokości 0,20 zł na jedną
akcję, wynika z przepisów prawnych. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych kwota zaliczki na poczet
przewidywanej dywidendy nie moŜe przekroczyć połowy wypracowanego przez spółkę zysku netto za
I półrocze 2009 r.
Poziom dywidendy na 1 akcję Apator SA
0,90 zł

0,80 zł
0,80 zł
0,70 zł

0,64 zł

0,60 zł

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

0,36 zł

0,40 zł

0,35 zł

0,30 zł
0,20 zł
0,10 zł

0,03 zł

0,14 zł

0,15 zł

2002 r.

2003 r.

0,05 zł

0,00 zł
2000 r.

2001 r.

2004 r.

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

deklaracja
dywidendy
za 2009 r.

6.5 Wykazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia
kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień
śaden z posiadaczy papierów wartościowych wyemitowanych przez Apator SA nie posiada specjalnych
uprawnień kontrolnych wobec Spółki.
Na dzień 31 grudnia 2009 roku kapitał zakładowy spółki składał się z 35.107.028 akcji o wartości nominalnej
0,10 zł kaŜda i dzielił się na:
Akcje i głosy
Akcje imienne

Liczba akcji

Struktura akcji
%

Liczba głosów

Struktura głosów
%

7 796 749

22,21%

31 186 996

53,31%

Akcje na okaziciela

27 310 279

77,79%

27 310 279

46,69%

Ogółem akcje

35 107 028

100,00%

58 497 275

100,00%
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KaŜda akcja na okaziciela daje prawo do jednego głosu, natomiast akcje imienne są akcjami
uprzywilejowanymi w ten sposób, Ŝe jedna akcja daje prawo do czterech głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania (9 kwietnia 2010 r.) po konwersji akcji
w dniu 12 stycznia 2010 r., akcje uprzywilejowane stanowią 22,21% kapitału zakładowego oraz 53,31%
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Apator SA. Zasady zbywania akcji imiennych reguluje
Statut Apator SA.
Akcje na okaziciela

Struktura akcji i głosów - stan na 31 grudnia 2009 r.

58 497 275

Akcje imienne

27 310 279
60 000 000

50 000 000

35 107 028
27 310 279

40 000 000

31 186 996

30 000 000

20 000 000

7 796 749
10 000 000

0
Liczba akcji

Liczba głosów

6.6 Wykazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie
wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia
czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki,
prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów
wartościowych
Nie występują jakiekolwiek ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu przez akcjonariuszy Apator
SA.
W ciągu 2009 r. spółka Apator SA była posiadaczem 186.472 akcji własnych (zwykłych na okaziciela)
skupionych w celu umorzenia. Akcje te stanowiły 0,5283% kapitału zakładowego i dawały 186.472 głosów
(0,3178%) na WZA. Średnia jednostkowa cena zakupionych akcji własnych wynosiła 10,86 zł. Zgodnie z art.
364 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Spółka nie wykonywała z nich prawa głosu na WZA oraz nie
uczestniczyły one w wypłacie dywidendy. Na podstawie Uchwały nr 16/2009 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Apator SA z dnia 8 czerwca 2009 r. przeprowadzona została procedura umorzenia
powyŜszych akcji. W dniu 18 listopada 2009 r. spółka Apator SA otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego
w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie którego, nastąpiła
rejestracja w dniu 13 listopada 2009 r. obniŜenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 3.529.350,00 zł do
kwoty 3.510.702,80 zł, tj. o kwotę 18.647,20 zł. ObniŜenie kapitału zostało dokonane w trybie art. 359 §1 i §2
Kodeksu spółek handlowych oraz §11 Statutu Apator SA i uchwały ZWZA poprzez umorzenie 186.472 akcji
własnych Spółki nabytych w celu umorzenia.
Ponadto w dniu 13 listopada 2009 r. nastąpiła rejestracja zamiany 9.680 akcji imiennych uprzywilejowanych
co do głosu w stosunku 1:4 na akcje zwykłe na okaziciela. Zamiana ta nastąpiła w dniu 5 stycznia 2009 r
Walne Zgromadzenie spółki w dniu 8 czerwca 2009 r. uchwaliło Program skupu akcji własnych w celu
umorzenia. Od 8 czerwca 2009 r. (rozpoczęcie skupu akcji własnych) do momentu sporządzenia niniejszego
sprawozdania spółka Apator SA nie nabyła Ŝadnych akcji własnych.
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6.7 Wykazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów
wartościowych spółki Apator SA
Akcje imienne uprzywilejowane podlegają ograniczeniom w ich zbywaniu. Akcje te mogą być zbywane przez
akcjonariuszy oraz ich spadkobierców lub następców prawnych jedynie na rzecz akcjonariuszy
posiadających akcje imienne Zbycie akcji imiennych na rzecz innych osób niŜ akcjonariusze posiadający
akcje imienne wymaga zezwolenia Zarządu. JeŜeli Zarząd nie wyrazi zgody na przeniesienie akcji powinien
w terminie 60 dni: wskazać innego nabywcę, określić cenę zgodną z kursem akcji na okaziciela z dnia
złoŜenia wniosku. JeŜeli Zarząd w ciągu 60 dni od dnia pisemnego złoŜenia wniosku o zezwolenie na zbycie
akcji nie zajmie stanowiska, to zbycie akcji nie podlega Ŝadnym ograniczeniom.
Akcje na okaziciela nie podlegają Ŝadnym ograniczeniom w zakresie przenoszenia prawa własności.
6.8 Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień,
w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji
Zgodnie ze Statutem spółki Apator SA, prawo do podjęcia decyzji o:
− emisji akcji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
− wykupie akcji i ich umorzeniu,
− podwyŜszeniu lub obniŜeniu kapitału zakładowego
naleŜy wyłącznie w kompetencjach do Walnego Zgromadzenia Apator SA.
6.8.1 Rada Nadzorcza
Członkowie Rady Nadzorczej Apator SA powoływani są i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Apator SA.
Walne Zgromadzenie ustala takŜe liczbę członków Rady Nadzorczej oraz ich wynagrodzenie. Członkowie
Rady Nadzorczej powinni posiadać naleŜytą wiedzę i doświadczenie. Rada Nadzorcza moŜe składać się z 5
do 7 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie, na okres 5 lat. Członków Rady Nadzorczej
powołuje się na wspólną kadencję. Zmniejszenie się liczby Członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji do
nie mniej niŜ 5 członków nie powoduje konieczności uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę
Przewodniczącego.
Członków Rady Nadzorczej wiąŜe zakaz konkurencji. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być: Członek
Zarządu, Prokurent, Likwidator, Kierownik oddziału lub zakładu, zatrudniony w spółce Główny Księgowy,
Radca Prawny lub Adwokat osoby, które podlegają bezpośrednio Członkowi Zarządu. Ponadto Członkami
Rady Nadzorczej nie mogą być Członkowie Zarządu oraz Likwidator spółki lub spółdzielni zaleŜnej.
Do waŜności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich jej członków i obecność:
−

przy składzie pięcioosobowym Rady co najmniej 3 członków,

− przy składzie powyŜej pięciu osób co najmniej 4 członków.
Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku równości głosów,
decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza nie ma uprawnień do podejmowania decyzji o emisji lub wykupie akcji.
6.8.2 Zarząd
Członkowie Zarządu Apator SA są powoływani i odwoływani zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek
Handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki. Zarząd Apator SA składa się z jednego do trzech
członków powołanych na trzy lata przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję. Rada Nadzorcza podejmuje
uchwały w sprawie:
−

ustalenia liczby członków Zarządu Spółki,

−

powoływania i odwoływania Zarządu Spółki,

−

mianowania Prezesa Zarządu,

−

zawieszania w czynnościach z waŜnych powodów wszystkich lub poszczególnych członków
Zarządu,

−

delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego, wykonywania czynności członków Zarządu,

−

ustalenia dla Zarządu wynagrodzenia z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego.
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Członkowie Zarządu mogą być w kaŜdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
Nie uchybia to ich roszczeniom z umowy o pracę.
Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki, reprezentuje Spółkę na zewnątrz, zarządza jej majątkiem
i wszelkimi sprawami nie zastrzeŜonymi dla innych organów, odpowiada za naleŜyte prowadzenie
księgowości Spółki oraz ściśle przestrzega postanowień Statutu, Regulaminu Zarządu i uchwał władz Spółki.
Zarząd w swych działaniach ma na względzie przede wszystkim interes Spółki. Pracami Zarządu kieruje
Prezes Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki i składania podpisów
upowaŜnieni są kaŜdy członek Zarządu samodzielnie lub Prokurent. KaŜdy z członków Zarządu ma prawo
i obowiązek prowadzenia spraw Spółki, nie przekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki.
Członków Zarządu oraz Prokurentów wiąŜe zakaz konkurencji.
Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Zarządu.
Zarząd Spółki nie ma uprawnień do podejmowania decyzji o emisji lub wykupie akcji.
6.9

Opis zasad zmiany Statutu Apator SA

Zmiana Statutu Apator SA naleŜy zgodnie z par. 14 pkt 14 Statutu Spółki do kompetencji Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA. Zmiana statutu moŜe być uchwalona przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy większością trzech czwartych głosów. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu, w ogłoszeniu
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powołuje się dotychczas obowiązujące postanowienia, jak
równieŜ treść projektowanych zmian. W uchwale zmieniającej Statut, Walne Zgromadzenia moŜe upowaŜnić
Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia innych zmian
o charakterze redakcyjnym.
Zmiana Statutu staje się skuteczną z chwilą wpisu zmian do KRS. Obowiązek zgłoszenia zmian Statutu
spoczywa na Zarządzie Spółki. Zarząd zobowiązany jest zgłosić zmianę Statutu w ciągu 3 miesięcy od
powzięcia odpowiedniej uchwały.
6.10 Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw
akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu
walnego zgromadzenia, jeŜeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie
wynikają wprost z przepisów prawa
Struktura władz Spółki przedstawia się następująco:

WALNE ZGROMADZENIE
Rada Nadzorcza
Janusz Marzygliński, Ryszard Wojnowski, Danuta Guzowska,
Mariusz Lewicki, Krzysztof Kwiatkowski, Mariusz Pawlak

Zarząd
Janusz Niedźwiecki,
Tomasz Habryka, Jerzy Kuś

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych,
Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Apator SA. Walne Zgromadzenia są zwyczajne
i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się corocznie, najpóźniej do końca miesiąca
czerwca.
Walne Zgromadzenia zwołuje się przez ogłoszenie w sposób określony w Kodeksie spółek handlowych dla
spółek publicznych, co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia
w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego
Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu):
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−

uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i uŜytkownicy, którym
przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeŜeli są wpisani do
księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
− listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na
podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA na
zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą:
− Ŝądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad tego Zgromadzenia. śądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia naleŜy
złoŜyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej;
− Ŝądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliŜszego Walnego Zgromadzenia.
śądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niŜ na 21 dni przed wyznaczonym
terminem Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 18 dni
przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad,
wprowadzone na Ŝądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania
Walnego Zgromadzenia;
− przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad
Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka
niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. KaŜdy z akcjonariuszy moŜe podczas
Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
obrad.
Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni:
− członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki w składzie umoŜliwiającym udzielenie merytorycznej
odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia,
− biegły rewident, jeŜeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.
Walne Zgromadzenie jest waŜne bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych na nim
akcji chyba, Ŝe przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej
Walne Zgromadzenie moŜe podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, za
wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych, które mogą dotyczyć tylko kwestii związanych
z prowadzeniem obrad. Uchwala o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad moŜe
zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie
musi być szczegółowo umotywowany. Walne Zgromadzenie nie moŜe podjąć uchwały o zdjęciu z porządku
obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.
Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba Ŝe przepisy Statutu Spółki lub Kodeksu spółek
handlowych stanowią inaczej. Głosowania są jawne za wyjątkiem sytuacji określonych w art. 420 KSH,
tj. tajne głosowania zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie Członków organów Spółki,
wnioskami o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak równieŜ w sprawach osobowych oraz na Ŝądanie
choćby jednego akcjonariusza lub pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
W dniu 8 czerwca 2009 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA, które:
− zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008;
− zatwierdziło sprawozdanie finansowe spółki Apator SA i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008;
− udzieliło absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku
obrotowym 2008;
− zatwierdziło sprawozdanie rady nadzorczej spółki za rok obrotowy 2008;
− udzieliło absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku
obrotowym 2008;
− podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008 oraz wypłaty dywidendy;
− podjęło uchwałę w sprawie podziału niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych;
− podjęło uchwałę w sprawie zwiększenia liczby członków rady nadzorczej do 6 osób;
− podjęło uchwałę w sprawie powołania pana Mariusza Pawlaka na członka rady nadzorczej;
− podjęło uchwałę w sprawie zamknięcia Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia
i obniŜenia kapitału zakładowego z dnia 9 lipca 2008 roku;
− podjęto uchwałę w sprawie umorzenia 186.472 akcji na okaziciela serii A, B i C;
− podjęto uchwałę w sprawie obniŜenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji oraz
zmiany § 7 Statutu Apator SA;
− podjęto uchwałę w sprawie zmiany § 6 Statutu Apator SA;
− podjęto uchwałę w sprawie zmiany § 14 Statutu Apator SA;
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−
−
−

podjęto uchwałę w sprawie Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniŜenia
kapitału zakładowego;
podjęto uchwałę w sprawie upowaŜnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.
podjęto uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń Apator S.A.

6.11 Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis
działania organów zarządzających i nadzorujących Apator SA
6.11.1 Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza obecnej wspólnej kadencji została powołana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu
6 czerwca 2005 roku na pięcioletnią kadencję, która trwa do 2010 r. (do dnia odbycia Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2010 r.).
W okresie od dnia 1 stycznia do 8 czerwca 2009 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:
− Janusz Marzygliński
Przewodniczący Rady Nadzorczej,
− Ryszard Wojnowski
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
− Danuta Guzowska
Członek Rady Nadzorczej,
− Mariusz Lewicki
Członek Rady Nadzorczej,
− Krzysztof Kwiatkowski
Członek Rady Nadzorczej.
Od 8 czerwca 2009 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzą:
− Janusz Marzygliński
Przewodniczący Rady Nadzorczej,
− Ryszard Wojnowski
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
− Danuta Guzowska
Członek Rady Nadzorczej,
− Mariusz Lewicki
Członek Rady Nadzorczej,
− Krzysztof Kwiatkowski
Członek Rady Nadzorczej,
− Mariusz Pawlak
Członek Rady Nadzorczej.
W dniu 8 czerwca 2009 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 14/2009 powołało na członka
Rady Nadzorczej Apator SA Pana Mariusza Pawlaka.
Pan Mariusz Pawlak jest drugim obok Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego członkiem Rady Nadzorczej
spełniającym kryteria niezaleŜności od Spółki opisane w Zasadzie nr III.6 Dobrych Praktyk.
Rada Nadzorcza Apator SA działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz
Regulaminu Rady Nadzorczej Apator SA. Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej Apator SA
dostępne są na stronie internetowej Apator SA pod adresem: www.apator.eu w sekcji Serwis Inwestorski.
Zgodnie ze Statutem Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, wybieranych przez Walne
Zgromadzenie, na okres 5 lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję. Zmniejszenie
się liczby Członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji do nie mniej niŜ 5 członków nie powoduje
konieczności uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Do waŜności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest
zaproszenie wszystkich jej Członków i obecność: przy składzie pięcioosobowym Rady co najmniej trzech
członków, a przy składzie powyŜej pięciu osób co najmniej czterech członków. Uchwały Rady zapadają
bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku równości głosów, decyduje głos
Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Stan posiadania akcji przez Członków Rady Nadzorczej kształtował się następująco:
Stan na 31 grudnia 2009 roku
Wyszczególnienie
akcje

głosy

% akcji

% głosów

Mariusz Lewicki*)

2 014 000

5 507 776

5,74%

Danuta Guzowska*)

1 520 279

4 382 921

4,33%

9,42%
7,49%

Ryszard Wojnowski

1 145 334

1 145 334

3,26%

1,96%

Janusz Marzygliński

6,01%

1 060 568

3 514 844

3,02%

Krzysztof Kwiatkowski

0

0

0,00%

0,00%

Mariusz Pawlak

0

0

0,00%

0,00%

5 740 181

14 550 875

16,35%

24,88%

Podsumowanie
*) wraz ze współmałŜonkiem

Członkowie Rady Nadzorczej Apator SA pełnią funkcje w organach nadzorujących spółek zaleŜnych:
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−

Mariusz Lewicki

-

−

Janusz Marzygliński

-

−

Ryszard Wojnowski

-

Przewodniczący Rady Nadzorczej Apator Mining sp. z o.o.,
Przewodniczący Rady Nadzorczej Apator Metrix SA;
Przewodniczący Rady Nadzorczej Apator Rector sp. z o. o.,
Przewodniczący Rady Nadzorczej Apator Powogaz S.A.
Przewodniczący Rady Nadzorczej FAP Pafal SA do 19 czerwca 2009
r.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Apator Control sp. z o. o.

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej nie stanowiły istotnej pozycji kosztów działalności Spółki i nie
wpływały w powaŜny sposób na jej wynik finansowy. Wynagrodzenie uzyskane w 2009 roku kształtuje się
następująco:

Wynagrodzenie
Apator SA

Wynagrodzenie
spółki zaleŜne

Łączne wynagrodzenie

tys. zł
101

tys. zł
0

tys. zł
101

Mariusz Lewicki
Janusz Marzygliński
Ryszard Wojnowski
Mariusz Pawlak
Krzysztof Kwiatkowski

54
60
54
31
54

72
89
36
0
0

126
149
90
31
54

Suma

354

197

551

Imię i Nazwisko
Danuta Guzowska

Według postanowień Statutu Apator SA Rada zbiera się raz na kwartał lub w miarę potrzeb częściej, na
zaproszenie Przewodniczącego Rady. W 2009 r. odbyło się 9 posiedzeń Rady Nadzorczej Apator SA.
Uczestniczyli w niej członkowie Zarządu Apator SA. Zarząd dostarczał Radzie Nadzorczej wyczerpujących
informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki Apator SA i Grupy Apator.
Na posiedzeniach Rady Nadzorczej zapadały uchwały w sprawach, które były wymieniane w porządku obrad
przesłanym członkom Rady Nadzorczej w zawiadomieniu o posiedzeniu.
Działalność Rady Nadzorczej koncentrowała się wokół spraw mających istotne znaczenie dla działalności
spółki Apator SA i Grupy Apator.
6.11.2 Zarząd
Od dnia 1 stycznia 2009 roku Zarząd Apator SA działa w składzie trzyosobowym. Rada Nadzorcza Apator
SA powołała z dniem 1 stycznia 2009 roku pana Jerzego Kusia w skład Zarządu Apator SA, na wspólną
kadencję 2007 - 2009 kończącą się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Apator SA
w 2010 roku. Rada Nadzorcza powierzyła panu Jerzemu Kusiowi funkcję Członka Zarządu – Dyrektora ds.
Marketingu i SprzedaŜy Aparatury Pomiarowej i Systemów.
Zarząd spółki Apator SA działał w 2009 r. w następującym składzie:
− Janusz Niedźwiecki
Prezes Zarządu,
− Tomasz Habryka
Członek Zarządu,
− Jerzy Kuś
Członek Zarządu.
Zarząd Apator SA działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statut Spółki oraz Regulamin
Zarządu Apator SA. Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu Apator SA dostępne są na stronie internetowej
Apator SA pod adresem: www.apator.eu w sekcji Serwis Inwestorski.
Członkowie Zarządu wchodzą w skład organów nadzorujących spółek zaleŜnych (stan na 31 grudnia
2009 r.):
− Janusz Niedźwiecki Zastępca Przewodniczącego RN w FAP Pafal SA i Apator Metrix SA,
Członek RN Apator Powogaz SA,
− Tomasz Habryka
Zastępca Przewodniczącego RN w Apator Control sp. z o. o.
− Jerzy Kuś
Członek Zarządu FAP Pafal SA do końca 2009 r.,
Członek RN Apator Rector sp. z o. o.,
Wynagrodzenia Członków Zarządu były ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad,
z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania
Spółką. Wynagrodzenia odpowiadały kryteriom zakresu odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji,
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pozostając w rozsądnej relacji do poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach
na porównywalnym rynku. Wynagrodzenie Członków Zarządu uzyskane w 2009 r. kształtuje się następująco:

Imię i Nazwisko
Janusz Niedźwiecki
Tomasz Habryka
Jerzy Kuś
Suma

Wynagrodzenie
Apator SA
w tys. zł

Premia / nagroda
Apator SA
w tys. zł
118
65
21
204

512
318
36
866

Wynagrodzenie
spółki zaleŜne
w tys. zł
72
24
289
385

Łączne wynagrodzenie
w tys. zł
702
407
346
1 455

Stan posiadania akcji spółki Apator SA przez Członków Zarządu przedstawia się następująco:
Stan na 31 grudnia 2009 roku
Wyszczególnienie
akcje
Janusz Niedźwiecki
Tomasz Habryka
Jerzy Kuś
Podsumowanie

434 570
0
200
434 770

głosy
1 732 691
0
200
1 732 891

%akcji
1,24%
0,00%
0,00057%
1,24057%

%głosów
2,96%
0,00%
0,00034%
2,96034%

Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki członkowie Zarządu działają w granicach uzasadnionego
ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w ocenie Zarządu
powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki. Przy ustaleniu interesu
Spółki brali pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli,
pracowników oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie działalności
gospodarczej, a takŜe interesy społeczności lokalnych. Zarząd działał ze szczególną starannością, aby
wszelkie transakcje z osobami, których interesy wpływały na interes Spółki, były dokonywane na warunkach
rynkowych.
6.11.3 Komitet Audytu Rady Nadzorczej Apator SA
Rada Nadzorcza Apator SA w dniu 23 września 2009 r. powołała Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki.
Komitet Audytu składa się przynajmniej z trzech członków w tym Przewodniczącego, powoływanych przez
Radę Nadzorczą na okres jej kadencji spośród jej członków. Obecnie w skład Komitetu wchodzą:
− pan Mariusz Lewicki – przewodniczący Komitetu,
− pan Mariusz Pawlak – członek komitetu,
− pan Krzysztof Kwiatkowski – członek Komitetu.
Dwóch Członków Komitetu Audytu spełnia kryteria niezaleŜnych od spółki Apator SA, członków Rady
Nadzorczej. Posiedzenia Komitetu powinny się odbywać nie rzadziej niŜ dwa razy do roku, przed
opublikowaniem przez Spółkę sprawozdań finansowych (półrocznych i rocznych).
Celem funkcjonowania Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach dotyczących
jednostkowej i skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem
oraz współpraca z biegłymi rewidentami. Do głównych zadań Komitetu Audytu naleŜy:
− monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej (badanie przyjętych standardów
rachunkowości, obiegu informacji, sporządzanych dokumentów i planowanych zmian w tym
zakresie);
− monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz
zarządzania ryzykiem;
− monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
− monitorowanie niezaleŜności biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych.
Szczegółowe zasady pracy Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Apator
SA dostępny jest na stronie internetowej Apator SA pod adresem: www.apator.eu w sekcji Serwis
Inwestorski.
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6.11.4 Umowy zawarte między spółką Apator SA a osobami zarządzającymi przewidujące
rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez waŜnej
przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki przez
przejęcie
W spółce Apator SA nie występują Ŝadne nietypowe umowy pomiędzy Spółką a osobami zarządzającymi
w zakresie rekompensaty w przypadku rezygnacji lub zwolnienia ich z zajmowanego stanowiska bez waŜnej
przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie.
Osoby zarządzające spółką Apator SA są pracownikami Spółki na podstawie umowy o pracę. W przypadku
rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska strony regulują swoje zobowiązania na podstawie
obowiązujących w tym zakresie przepisów, w tym w szczególności prawa pracy.

7. Informacje o znanych emitentowi umowach (w tym równieŜ zawartych po dniu
bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach
posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy
Apator SA nie posiada wiedzy o tego typu umowach.

8.
8.1

Nagrody, działania promocyjno-marketingowe, społeczna odpowiedzialność biznesu
Nagrody i wyróŜnienia

Spółka Apator w 2009 roku otrzymała następujące nagrody i wyróŜnienia:
− Medal Acanthus Aureus – Firma Apator SA otrzymała medal Acanthus Aureus za najciekawszy projekt
stoiska na Międzynarodowych Targach Energetyki EXPOPOWER 2009. Ekspozycja znalazła uznanie
Kapituły Konkursu za najlepsze dopasowanie stoiska do realizacji strategii marketingowej firmy.
− Lider Polskiego Biznesu – IV Diament do Złotej Statuetki BCC - Firma Apator SA otrzymała czwarty
Diament do statuetki Lidera Polskiego Biznesu przyznawanego przez Business Centre Club. Diamenty
przyznawane są tym przedsiębiorcom, którzy po otrzymaniu Lidera Polskiego Biznesu nadal utrzymują
wysoką dynamikę rozwoju, dobre wyniki finansowe oraz dobrą opinię w środowisku biznesowym
i otoczeniu społecznym.
− Lider Polskiego Eksportu 2009 – Apator SA został uhonorowany Medalem Stowarzyszenia
Eksporterów Polskich i tytułem „Lider Polskiego Eksportu 2009”. Stowarzyszenie Eksporterów Polskich
jest organizacją zrzeszającą ponad 300 polskich eksporterów ze wszystkich branŜ i regionów naszego
kraju.
− Laureat programu EU Standard 2009 – W ramach programu wyróŜniane są podmioty, które osiągnęły
wysoki, ustabilizowany poziom jakości we wszystkich sferach działalności, produktu, usług, a takŜe
relacji B2B. Godło EU Standard przyznawane jest przedsiębiorstwom, które mocno inwestują w jakość
i innowacyjność.
− Perły Polskiej Gospodarki 2009 – firma Apator SA dołączyła do grona najbardziej efektywnych
polskich przedsiębiorstw w rankingu i wyróŜniona została w kategorii Perły DuŜe, obejmującej
przedsiębiorstwa, których przychody przekraczają 100 mln zł rocznie. Tytuł przyznany został za
konsekwentną realizację polityki i strategii oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych
przedsiębiorstw w Polsce. Ranking „Perły Polskiej Gospodarki" organizowany jest przez miesięcznik
gospodarczy Polish Market oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.
− Wybitny Eksporter Roku 2009 – firma Apator SA została uhonorowana tytułem i medalem „Wybitnego
Eksportera Roku 2009". To prestiŜowe wyróŜnienie przyznane zostało za osiągnięcia w zakresie rozwoju
eksportu, które sprzyjają budowaniu pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.
− Medal pamiątkowy im. Prof. Stanisława Szpora – Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział
w Gdańsku przyznało firmie Apator SA medal pamiątkowy im. Profesora Stanisława Szpora jako wyraz
uznania za wybitną, uczciwą i twórczą pracę na rzecz szeroko rozumianej elektryki o wysokich walorach
etycznych oraz doskonalenie metod naukowo-technicznych.
8.2

Działania promocyjno-marketingowe i sponsoring

2009 rok to prowadzenie działań promocyjno-marketingowych ukierunkowanych na ciągłe wzmacnianie
pozytywnego wizerunku marki Apator i kojarzenia jej z podstawowymi wartościami elastyczności,
innowacyjności, nowoczesności i kompetencjami technicznymi. Apator SA uczestniczy w największych
wydarzeniach pomiarowych w całej Europie. Wystawia swoje produkty i rozwiązania na róŜnych imprezach
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branŜowych, konferencjach czy teŜ targach. Zwiększa równieŜ budŜet na reklamy swojej aparatury oraz
całych systemów pomiarowych.
Kontynuując rozwój na rynkach zagranicznych i mając na celu osiągnięcie pozycji lidera Europy ŚrodkowoWschodniej na swoich głównych rynkach Grupa Apator (w tym spółka Apator SA) w 2009 roku brała udział
w następujących targach krajowych i zagranicznych:
− Targi WIN Automation 2009 – Stambuł,
− VII Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA
– Warszawa,
− Targi WETEX 2009 – Dubaj,
− Targi Automaticon 2009 – Warszawa,
− Targi Wasser-Berlin 2009 – Berlin,
− XVII Międzynarodowe Targi Elektrotechniczne i Elektroniczne AMPER 2009 – Praga,
− "Smart Metering Central & Eastern Europe" – Warszawa,
− Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS – Kielce,
− Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki Ukraine 2009 – Kijów,
− Targi Techniczne – Technical Fair Belgrade 2009 – Belgrad,
− Targi Zählen-Messen-Prüfen 2009 – Norymberga,
− Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER 2009 – Poznań,
− XVII Targi maszyn i urządzeń dla wodociągów i kanalizacji „WOD-KAN" 2009 – Bydgoszcz,
− Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego "KATOWICE 2009" –
Katowice,
− Targi Elektrotechnik 2009 – Dortmund,
− Międzynarodowe Targi Energetyki i Automatyki IEAS 2009 – Bukareszt,
− Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2009 – Bielsko-Biała,
− Międzynarodowe Targi GAT/WAT – Lipsk,
− Międzynarodowe Targi Techniczne 2009 – Plovdiv,
− Metering & Billing/CRM Europe 2009 – Barcelona,
− Międzynarodowe Targi Infrastruktura Wodno-Ściekowa TIWS – Kielce,
− Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ELO SYS – Trenczy.
Apator SA uczestniczył takŜe w następujących konferencjach:
− Konferencje na targach Elektrotechnika 2009 – Warszawa:
o „Instalacje teletechniczne i teleinformacyjne oraz pomiary instalacji elektrycznych”, Systemy
zdalnego odczytu, w tym równieŜ gazu i wody,
o „Ochrona przed poraŜeniem w instalacjach niskiego i średniego napięcia oraz instalacji
elektrycznych w obiektach zagroŜonych wybuchem”, Ograniczniki przepięć.
− VII Konferencja Naukowo - Techniczna "Woda - Człowiek - Środowisko" – Licheń,
− III Ogólnopolska konferencja "Polska elektroenergetyka - realia - problemy – dylematy” – Warszawa
− Międzynarodowa Konferencja EUROPOWER 2009 – Warszawa,
− 24th World Gas Conference – Buenos Aires,
− Międzynarodowa Konferencja Elektrotechniczna CIGRE – Podgorica,
− IV Konferencja „Systemy Informatyczne w Energetyce Siwe” – Wisła,
− Seminarium „Internet, Intranet w Energetyce” – „Czysta informatyka” – Bielsko-Biała,
− Ogólnopolska Konferencja Instal-Wod-Kan – Kielce.
Jednym z kontynuowanych strategicznych celów z 2008 roku jest promocja nowoczesnych,
energooszczędnych rozwiązań w segmencie aparatury pomiarowej. Mając na uwadze promowanie idei
zrównowaŜonego rozwoju wdraŜanej przez wszystkie kraje Unii Europejskiej (dyrektywa 3x20) Apator SA
podjął współpracę z Urzędem Regulacji Energetyki oraz Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej w celu
propagowania „oszczędności zuŜycia mediów energetycznych dzięki zastosowaniu inteligentnych systemów
pomiarowych”.
Dzięki wspólnym przedsięwzięciom marketingowym obejmującym wszystkie elementy marketing-mix spółka
osiągnęła efekt synergii oraz integracji nowych podmiotów w ramach Grupy Apator. Poprzez wdroŜenie
systemu identyfikacji wizualnej opartego na wspólnym symbolu i kolorystyce, osiągnięto wspólny wizerunek
nowych podmiotów, zgodny ze strategią marketingową Grupy.
W 2009 roku podjęto działania mające na celu ujednolicenie działań marketingowych Grupy Apator.
NajwaŜniejsze z nich to zaprojektowanie nowej szaty katalogów oraz prace nad nowym portalem
internetowym (uruchomienie nastąpiło w marcu 2010 r). Portal jest wspólny dla wszystkich spółek Grupy
Apator i obejmuje trzy odrębne serwisy:
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-

produktowy – przedstawiający ofertę Grupy,
korporacyjny – obejmujący wszystkie informacje dotyczące Grupy Apator oraz spółek wchodzących
w jej skład,
- inwestorski – będący bazą informacji dla inwestorów.
Grupowy portal internetowy dostępny jest pod adresem z rozszerzeniem *.eu (www.apator.eu).

8.3

Społeczna odpowiedzialność biznesu

8.3.1 Kultura
Sponsoring spółki koncentruje się na promowaniu kultury. Wspierane są przedsięwzięcia waŜne społecznie.
Apator SA jest mecenasem wielu znaczących wydarzeń artystycznych o charakterze lokalnym, jak i zasięgu
ogólnopolskim.
W 2009 roku Apator SA postanowił wesprzeć Toruń w staraniach o miano Europejskiej Stolicy Kultury 2016
poprzez sponsoring Międzynarodowego Festiwalu Światła SKYWAY ‘09. To wyjątkowy festiwal, który
rozświetlił Toruń instalacjami i artystycznymi happeningami przygotowanymi przez uznanych twórców z całej
Europy.
W 2009 roku firma Apator SA była równieŜ sponsorem VI Debaty Kopernikańskiej, której tematem był polski
show-biznes. Debaty Kopernikańskie to cykl spotkań z wybitnymi postaciami polskiego Ŝycia publicznego,
którego celem jest oŜywienie debaty dotyczącej kluczowych, dla zrozumienia procesów mających wpływ na
dzisiejszą rzeczywistość, tematów z dziedziny polityki, gospodarki oraz kultury.
Apator SA wspiera takŜe waŜne wydarzenia związane z muzyką powaŜną. W 2009 roku był to sponsoring
Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich "Probaltica".
Jedną z inicjatyw kulturalnych jest równieŜ prowadzenie na terenie firmy - Galerii "A". Na wystawach
prezentowane są róŜne dziedziny sztuki: malarstwo, grafika, fotografia, rzeźba, wzornictwo przemysłowe.
8.3.2 Sport
Jednym z filarów strategii sponsoringowej jest sport, który dynamizuje obraz firmy. Podkreśla takie cechy,
jak: współpraca, zasady fair play, mobilność, siła, jak równieŜ umiejętność planowania strategii,
podejmowania szybkich i trafnych decyzji.
W 2009 roku Apator SA sponsorował:
− Klub Sportowy Marwit w Toruniu,
− Klub Sportowy Start-Wisła w Toruniu,
− Międzyszkolny Klub Sportowy „Axel”.
W 2009 roku do imprez sportowych sponsorowanych przez Apator SA naleŜały między innymi Turniej
Tenisowy Bella Cup 2009 oraz Gam Nestle Nesquik Cup 2009.
8.3.3 Działalność charytatywna
Firma Apator SA od lat współpracuje z hospicjum, szkołami podstawowymi i domami dziecka. Nasza pomoc
polega na wspieraniu finansowym placówek w zakresie zaspokojenia bieŜących potrzeb.
W 2009 roku Apator SA aktywnie wspierał działalność charytatywną na rzecz:
− Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Toruniu
− Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
− Fundacji „Światło”,
− Fundacji Społeczno-Charytatywnej "Pomoc Rodzinie i Ziemi",
− Fundacji Piękniejszego Świata Skłudzewo,
− Fundacji „Serce dla Dziecka”,
− Fundacji „Dorośli Dzieciom”,
− Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce,
− Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.
8.3.4 Edukacja
Współpraca z uczelniami pozwala na nawiązanie ściślejszych związków między nauką polską a przemysłem.
Spółka podpisała umowy z kilkoma polskimi uczelniami technicznymi. Współpraca z Politechniką
Wrocławską rozszerzyła się o członkostwo w Radzie Programowej uczelni. Jej celem jest stworzenie
platformy wymiany poglądów, dotyczących jakości kształcenia inŜynierów elektryków oraz stworzenia
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warunków głębszego powiązania środowiska naukowego i dydaktycznego z zakładami pracy i instytucjami
branŜowymi. Ponadto Apator SA współpracuje z Politechniką Łódzką, Uniwersytetem TechnologicznoPrzyrodniczym w Bydgoszczy i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przykładami działań mogą być
równieŜ fundowane nagrody za najlepsze prace dyplomowe i doktorskie oraz stypendia dla naukowców
prowadzących badania.
W 2009 roku Apator SA kontynuował wdroŜony w 2006 roku program o nazwie „Apator – dołącz do
najlepszych”, którego celem jest wzmocnienie wizerunku wśród młodej kadry elektryków polskich oraz
pozyskanie najzdolniejszych fachowców z tej dziedziny. Wśród celów strategicznych programu
najwaŜniejszym jest zbudowanie świadomości marki Apator wśród przyszłych pracowników i potencjalnych
klientów. Równie istotna jest bezpośrednia współpraca techniczna z nauką polską dotycząca wdroŜenia
innowacyjnych rozwiązań oraz zastosowania wyników badań podstawowych w zakresie elektrotechniki,
elektroniki i telekomunikacji.
Inne waŜne cele programu to:
• współpraca przy rozwiązywaniu istotnych dla obu stron problemów technicznych,
• unowocześnianie treści kształcenia zgodnie z postępami nauki i techniki,
• promowanie przez Grupę Apator nowoczesnych rozwiązań technicznych stanowiących wynik prac
studenckich i dyplomowych,
• współpraca w zakresie praktyk studenckich w podmiotach naleŜących do Grupy Apator,
• wspólne działania lobbyingowe.
Apator w ramach programu „Apator – dołącz do najlepszych” wspierał coroczną organizację Olimpiady
Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA. Firma zapewniła miesięczną praktykę zawodową dla
laureatów Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej. Celem Olimpiady jest pogłębianie wiedzy i umiejętności
zawodowych uczniów oraz lepsze przygotowanie do nauki w szkołach wyŜszych. Olimpiada sprzyja
nawiązywaniu współpracy oraz wymianie doświadczeń między nauczycielami, pracownikami naukowodydaktycznymi wyŜszych uczelni technicznych oraz pracownikami przemysłu.
Celem programu „Apator – dołącz do najlepszych” jest promocja marki Apator wśród elektryków
i elektroników na poziomie technikum elektrycznego.
Spółka włącza się równieŜ w dofinansowanie organizacji technicznych, organizowanie wycieczek
technicznych, fundowanie sprzętu sportowego i wsparcie finansowe dla szkół.
Apator SA od kilku lat jest partnerem programu wymiany studentów Toruńskiego Komitetu Lokalnego
AIESEC Polska.
W 2009 roku firma Apator po raz kolejny wsparła organizację Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, którego
celem jest popularyzacja nauki i sztuki wśród mieszkańców Torunia i okolic.
8.4

RESPECT Index

Prospołeczne działania firmy Apator zyskały uznanie komitetu projektu RESPECT Rating. Jest to projekt,
w ramach którego analizowana jest działalność spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych
w kontekście odpowiedzialnego społecznego zarządzania.
W badaniu wzięły udział 142 spółki notowane na GPW, 118 przeszło z sukcesem pierwszy etap badania
ankietowego i znalazło się w rankingu. Natomiast tylko 16 z nich zasłuŜyło na ocenę kwalifikującą do indeksu
RESPECT Index, będącego obok WIG narzędziem oceny koniunktury spółek giełdowych.
Firma Apator została doceniona za zaangaŜowanie w wypełnianiu swoich zadań zgodnie z zasadami
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR). RESPECT Index to projekt, który ma na celu
promowanie najwyŜszych standardów odpowiedzialnego zarządzania i powstał z inicjatywy Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie, miesięcznika Forbes oraz Kulczyk Investments. Partnerem audytującym jest
Deloitte.
8.5

60 lecie Apator SA

Uroczystości obchodów 60-lecia istnienia firmy Apator SA odbyła się 27 kwietnia 2009 roku w nastrojowych
wnętrzach Dworu Artusa w Toruniu. Sześćdziesiąta rocznica stworzyła moŜliwość do przeglądu sukcesów
firmy. Wielu pracowników zostało wyróŜnionych tytułem „Najlepszy z Dobrych” za szczególne osiągnięcia
techniczne, handlowe i organizacyjne. Wręczono takŜe statuetki „Najlepszy z Dobrych Przyjaciół”. Tytuł ten
otrzymują osoby, które w szczególny sposób zasłuŜyły się dla Apatora pomagając przy organizacji spółki,
wdraŜaniu nowych rozwiązań oraz konsultując waŜne dla firmy przedsięwzięcia. W tym roku statuetki
odebrali: Jan Motławski, Kazimierz Pfont oraz Jan Wyrowiński.
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Kolejnym wydarzeniem rocznicowym był piknik, podczas którego wielu pracowników spółki otrzymało
wyróŜnienia – wręczono nagrody „Po Prostu Dobry” za wkład wniesiony w rozwój firmy oraz nagrody za
najlepsze pomysły pracownicze zgłaszane w ramach Lean Manufacturing.

9.

Struktura organizacyjna spółki Apator SA

Apator SA w 2009 r. funkcjonował w oparciu o pięć pionów organizacyjnych:
− marketingu i sprzedaŜy aparatury łącznikowej,
− marketingu i sprzedaŜy aparatury pomiarowej i systemów,
− techniki,
− produkcji,
− finansów
− oraz komórki organizacyjne podlegające Dyrektorowi Generalnemu.
Z dniem 1 stycznia 2009 roku rozszerzono skład Zarządu spółki Apator SA poprzez powołanie na Członka
Zarządu Apator SA pana Jerzego Kusia pełniącego jednocześnie do końca 2009 roku funkcję Członka
Zarządu spółki FAP Pafal SA. Pozwoliło to na lepszą koordynację i organizację rozwoju oraz sprzedaŜy
systemów i liczników energii elektrycznej (przedpłatowych i kredytowych). Kontynuacją tych działań jest
zawarta w styczniu 2010 r. umowa o współpracy z podmiotem zaleŜnym FAP Pafal SA. Przedmiotem
współpracy jest prowadzenie przez spółkę Apator SA:
− sprzedaŜy produktów spółki zaleŜnej FAP Pafal SA,
− obsługi posprzedaŜnej,
oraz świadczenie usług konstrukcyjnych na rzecz FAP Pafal SA. Zawarcie tej umowy wynika z realizacji
strategii działania Grupy Apator, zgodnie z którą rozwój i sprzedaŜ elektronicznych liczników energii
elektrycznej (kredytowych i przedpłatowych) oraz systemów pomiarowych prowadzona jest przez spółkę
Apator SA.
W związku z wdroŜonymi zmianami w zakresie rozwoju i sprzedaŜy schemat struktury organizacyjnej
obowiązujący od 1 stycznia 2010 r. kształtuje się następująco:

Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny
Janusz Niedźwiecki

Dyrektor ds. Aparatury
Łącznikowej

Dyrektor ds. Aparatury i
Systemów Pomiarowych

Dyrektor ds. Produkcji

Tomasz Habryka

Jerzy Kuś

Zbigniew Baranowski

Dyrektor ds.
Finansowych
Janina KaraszewskaZandrowicz

Dyrektorzy czterech pionów podlegają Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Generalnemu, który ponadto
kieruje bezpośrednio komórkami zajmującymi się:
− systemem zarządzania i nadzorem korporacyjnym,
− zarządzaniem jakością i wdroŜaniem Dyrektywy MID,
− kadrami,
− informatyką,
− inwestycjami i administracją.

10. System zarządzania
W Apator SA funkcjonuje zintegrowany system zarządzania, który składa się z:
− systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2000,
− systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2004,
− systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N-18001:2004.
W dniu 17 czerwca 2009 roku spółka przeszła z pozytywnym wynikiem audit sprawdzający zintegrowany
system zarządzania, przeprowadzony przez Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków.
Zakończono prace nad wdroŜeniem wymagań Dyrektywy MID pod kątem modułu D (po wcześniejszym
uzyskaniu certyfikatu EC z badań typu - moduł B). W dniach 10-11 grudnia 2009 roku odbyła się wizytacja
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przedstawicieli Okręgowego Urzędu Miar w Katowicach. Miała ona na celu ocenę systemu jakości według
modułu D Dyrektywy MID dla licznika energii elektrycznej LEW 1... W wyniku przeprowadzonej wizytacji nie
stwierdzono niezgodności. Jednocześnie zespół wizytujący podjął decyzję o przyznaniu Spółce Apator
Certyfikatu Oceny Systemu Jakości. Przyznanie Modułu D daje następujące moŜliwości:
1. Samodzielnej oceny przez Spółkę o spełnieniu wymagań metrologicznych i jakościowych
produkowanego licznika bez udziału Urzędu Miar (sprzedaŜ w kraju i do krajów Unii Europejskiej). Fakt
ten to osiągnięcie prestiŜu wśród innych firm produkujących liczniki oraz wymierna korzyść finansowa,
gdyŜ brak opłaty za ocenę legalizacyjną pobieraną przez Urząd Miar znacznie zmniejszy koszt
wytworzenia licznika.
2. SprzedaŜy certyfikowanego licznika LEW 1.. na wszystkie rynki Unii Europejskiej bez konieczności
spełnienia dodatkowych wymogów lokalnych urzędów miar. Ta moŜliwość otwiera drogę do zwiększenia
sprzedaŜy w krajach, w których do tej pory tej sprzedaŜy nie było. Ponadto w efekcie nastąpi
zminimalizowanie czasu potrzebnego na spełnienie wymogów formalnych przy eksporcie do innych
krajów Unii Europejskiej.
Na początku IV kwartału 2009 roku uruchomiono obieg dokumentów systemu zarządzania poprzez
elektroniczną platformę Lotus Notes i jednocześnie wyłączono wewnętrzną stronę intranetową.
W ramach zarządzania środowiskiem:
− opracowano nową metodologię identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych,
− w związku z wejściem w Ŝycie Ustawy o bateriach i akumulatorach, spółka została zobowiązana do
zarejestrowania się w bazie podmiotów wprowadzających baterie na rynek krajowy prowadzonej przez
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
− w związku z wejściem w Ŝycie przepisów dyrektywy REACH w znaczący sposób uległa zmianie Ustawa
o substancjach i preparatach chemicznych oraz szereg towarzyszących rozporządzeń wydanych przez
Ministra Zdrowia.
Zgodnie z wymogami systemu zarządzania BHP, określone zostały zasady bezpiecznej pracy. Stosowne
procedury i instrukcje pracy określają normy bezpiecznego wytwarzania wyrobów. Oceniane jest równieŜ
ryzyko zawodowe pracowników Apator SA. W 2009 roku podczas kontroli Sanepidu i Państwowej Inspekcji
Pracy nie stwierdzono przekroczeń czynników szkodliwych. Podczas badań okresowych pracowników nie
stwierdzono przeciwwskazań, co do wykonywanych prac.

11. Zatrudnienie
11.1 Stan i struktura zatrudnienia
Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniosło 391 osób (w tym 119 kobiet), czyli zmniejszyło się
o 7 osób w stosunku do poziomu z dnia 31 grudnia 2008 r.
Średnie zatrudnienie w 2009 roku wyniosło 394 etaty i zmniejszyło się w stosunku do roku 2008 o 22 etaty.
Struktura wykształcenia pracowników kształtuje się następująco:

Średnie
33%

Struktura wykształcenia na 31.12.2009 r.

WyŜsze
35%

Podstaw ow e i
zasadnicze
32%
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Struktura wykształcenia na 31.12.2008 r.

Średnie
34%

WyŜsze
29%
Podstaw ow e i
zasadnicze
37%

W 2009 r. w stosunku do 2008 r. nastąpił wzrost udziału pracowników z wyŜszym wykształceniem (o 23
osoby) oraz spadek liczby pracowników z wykształceniem średnim, podstawowym i zasadniczym – łącznie
o 30 osób.
W przypadku struktury zatrudnienia pod względem rodzaju stanowiska nastąpił wzrost pracowników na
stanowiskach nierobotniczych i pośrednio produkcyjnych. Obrazuje to poniŜszy wykres.
31.12.2009 r.

Struktura zatrudnienia według rodzaju stanowisk (osoby)

31.12.2008 r.
240
200

196
175

172

181

160
120
80

35

30

40
0
nierobotnicze

bezpośrenio produkcyjne

pośrenio produkcyjne i
pracownicy pomocniczy

Według stanu na 31 grudnia 2009 r. w Apator SA zatrudnionych było łącznie 48 konstruktorów
i technologów oraz 32 sprzedawców (handlowców). W stosunku do końca 2008 r. oznacza to spadek o 5
osób z grupy konstruktorów i technologów oraz wzrost o 1 osobę w grupie sprzedawców.
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31.12.2009 r.

Struktura zatrudnienia według wieku pracownika (osoby)

31.12.2008 r.
180

152
147

160

136

133
140
120
100

64

80
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60

66

49

40
20
poniŜej 30 lat

od 30 do 39 lat

od 40 do 49 lat

50 i więcej lat

Koszty wynagrodzeń za 2009 r. wyniosły 18.340 tys. zł, co w stosunku 2008 r. oznacza spadek o 5,0%.
Spadek ten wynika głównie ze zmniejszenia średniego zatrudnienia w ciągu 2009 r. o 22 etaty.
11.2 Szkolenia
W 2009 r. na szkolenia wolnorynkowe wydano kwotę 227 tys. zł, co stanowi spadek o 12,4% w stosunku
do nakładów na szkolenia w 2008. Średni koszt szkolenia pracownika w analizowanym roku obrotowym
ukształtował się na poziomie 576 zł na osobę (w 2008 r.: 623 zł).

Wyszczególnienie

2009 r.

2008 r.

Dynamika

Zrealizowany budŜet szkoleniowy w tys. zł

227

259

87,6%

Zrealizowany budŜet na 1 osobę w zł (średnie
zatrudnienie za cały rok)

576

623

92,5%

Podnoszenie kwalifikacji realizowane było w ramach szkoleń zamkniętych dedykowanych wyłącznie dla
pracowników Apator SA oraz szkoleń otwartych. W ramach podnoszenia kwalifikacji pracownicy byli
kierowani na szkolenia z zakresu wykonywanych obowiązków. Podnoszenie kwalifikacji finansowane było ze
środków własnych oraz dofinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny. Ponadto pracownicy
uczestniczą w kursach językowych organizowanych na terenie Apator SA oraz poza firmą. Biorą udział w
otwartych specjalistycznych szkoleniach i sympozjach oraz podnoszą swoje kwalifikacje na studiach
dyplomowych i podyplomowych
Od stycznia 2009 roku Apator SA uczestniczy w projekcie szkoleniowym „Wzrost konkurencyjności Grupy
Apator poprzez rozwój kompetencji jej pracowników". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i realizowany jest pod nadzorem Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt ten:
− obejmuje 122 dni szkoleniowe,
− dotyczy 190 osób,
− realizowany jest w okresie od stycznia 2009 r. do października 2010 r.,
− prowadzony jest przez firmy: FPL Sp. z o.o. i Floppy Sp. z o.o.
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12. Technologia
12.1 Podział procesów produkcyjnych
W ramach procesów wytwarzania wyrobów wyodrębnione są procesy podstawowe, pomocnicze oraz
wykonywane u kooperantów.
Procesy podstawowe są to strategiczne procesy, które firma wykonuje samodzielnie. Wymagają one
stałego rozwoju technologicznego oraz nakładów inwestycyjnych i obejmują:
− obróbkę plastyczną części z materiałów nieŜelaznych (miedź i aluminium),
− przetwórstwo tworzyw sztucznych,
− montaŜ mechaniczny aparatów,
− tamponowanie i techniki nadruku tuszem,
− montaŜ elektroniki (techniki SMD oraz PTH),
− produkcję ograniczników,
− legalizację wyrobów.
Procesy pomocnicze dotyczą prostych operacji, wykonywanych zamiennie z kooperantami:
− obróbka plastyczna części ze stali,
− obróbka wiórowa części ze stali i materiałów nieŜelaznych (miedź i aluminium),
− spawanie i zgrzewanie części ze stali i materiałów nieŜelaznych,
− gratowanie detali.
Część procesów, niezbędnych w produkcji wyrobów firmy, wykonują kooperanci. Są to procesy, których
Apator SA nie wykonuje (np. pokrycia galwaniczne czy malowanie) oraz procesy występujące w Apator SA,
lecz w przypadkach braku mocy produkcyjnych zlecane kooperantom (przetwórstwo tworzyw sztucznych,
montaŜ elektroniki SMD i PTH czy montaŜ aparatury łącznikowej).
12.2 Nowe technologie
W roku 2009 spółka Apator SA ponosiła nakłady związane z rozwojem technologii umoŜliwiających
obniŜenie kosztów produkcji oraz dalszy rozwój.
Zmodernizowano proces wytwarzania szyn prądowych. W ramach tej modernizacji zakupiono i wdroŜono do
produkcji specjalistyczną prasę do wykrawania w/w szyn. Inwestycja ta pozwoliła znacznie skrócić proces
produkcji oraz obniŜyć TKW aparatury łącznikowej.
Dokonano równieŜ zakupu specjalistycznego urządzenia do nitowania szyn prądowych metodą TOX.
Urządzenie to pozwala zastąpić tradycyjne skręcanie szyn, technologią bardziej wydajną i lepszą
jakościowo. Zmiana technologii łączenia szyn będzie wykorzystana w wyrobach ARS i PBS.
Zakupiono i wdroŜono do produkcji drukarkę tuszową umoŜliwiającą nadruk strumieniowy na wyrobach
w kolorze białym.
WdroŜono do produkcji nową wersję aparatu RBK00.
Zakupiono urządzenia do smarowania taśm na prasach automatycznych. Zakup ten umoŜliwił
wyeliminowanie ręcznego smarowania taśm, a zarazem oszczędniejszego gospodarowania środkami
smarnymi.
Wykonano równieŜ prace przygotowawcze (opracowanie koncepcji, ofertyzacja), oraz złoŜono zamówienie
na urządzenie pozwalające na zmianę technologii montaŜu aparatów RBK00. Nowy proces będzie polegał
na automatyzacji w/w montaŜu i zostanie wdroŜony w I kwartale 2010.
Opracowano załoŜenia, konstrukcję oraz wykonano i wdroŜono (włączono w ciąg montaŜowy zgodny
z koncepcją Lean Manufacturing) stanowiska kontrolne do wyrobów RA/RAB.
Zmodernizowano równieŜ proces montaŜu powierzchniowego. Zakupiono i wdroŜono kolejne urządzenie do
montaŜu elementów elektronicznych w technologii SMD. Inwestycja ta pozwala na znaczne zwiększenie
moŜliwości produkcyjnych płytek elektroniki. W oparciu o technologię LabView opracowano i wdroŜono do
produkcji testery funkcjonalne dla produkowanych płytek elektroniki,
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WdroŜono system identyfikacji materiałów uŜywanych do produkcji płytek elektroniki. System ten pozwala na
tworzenie banku danych o uŜytych elementach elektronicznych do tej produkcji i gotowym wyrobie.
Wykonano formy wtryskowe związane z uruchomieniem produkcji nowej obudowy (wspólnej z firmą
Pafal SA) dla wybranych typów liczników elektronicznych.
Wykonano równieŜ formy związane z uruchomieniem produkcji nowej obudowy dla ciepłomierza ELF.
Zastosowana została tu (nowa dla firmy Apator) technologia wtrysku dwu-komponentowego.
12.3 Lean Manufacturing
W 2009 roku w ramach kontynuacji procesu restrukturyzacji firmy zgodnie z filozofią Lean Manufacturing
wprowadzono dwa nowe obszary działania PROGRAMU 5S tj. na magazynie kooperacyjnym obszar O-PL1
oraz na magazynie wyrobów gotowych obszar O-PL2.
Ponadto nadal aktywnie rozwija się Program Pomysłów Pracowniczych motywujący pracowników do
samodzielnego usprawniania pracy na odcinkach produkcyjnych. Obecnie zarejestrowane są 32 zespoły,
które w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 30 grudnia 2009 wdroŜyły 33 pomysły dające oszczędności na
kwotę około 95 tys. zł. WaŜniejsze zgłoszone i wdroŜone projekty dotyczyły:
− zaprojektowania i wykonania sortownika do płytki dejonizacyjnej wyrobu ARS,
− zmiany w konstrukcji ogranicznika ASM i ASW.
− wykonania urządzenia do malowania warystorów

13. Inwestycje
13.1 Inwestycje w niefinansowe aktywa trwałe
Wydatki inwestycyjne w 2009 r. osiągnęły poziom 6.377 tys. zł i kształtowały się następująco:
Wyszczególnienie

Wykonanie
2009 r.
(tys. zł)

Wykonanie
2008 r.
(tys. zł)

Dynamika
(%)

maszyny i urządzenia

3 317

1 672

198,39%

przyrządy

2 652

1 409

188,22%

250

919

27,20%

158
6 377

208

75,96%

4 208

151,54%

wartości niematerialne i prawne
zadania budowlane, pozostałe
Ogółem

Główne zadania inwestycyjne zrealizowane w 2009 r.:
1.
Maszyny i urządzenia, w tym:
− urządzenia dla wydziału elektroniki,
− urządzenia do produkcji części metalowych,
− urządzenia do montaŜu aparatury pomiarowej,
− sprzęt komputerowy,
− samochody,
− nowe uruchomienia – stanowiska.
2.
−
−
−
−

Oprzyrządowania w zakresie form wtryskowych i przyrządów:
do RBK00,
do liczników energii elektrycznej LEW,
do ciepłomierzy,
modernizacje przyrządów.

−
−

Wartości niematerialne i prawne, w tym:
prace badawczo – rozwojowe,
oprogramowanie dla biur rozwoju i licencje zintegrowanego systemu BaaN.

−

Pozostałe:
prace budowlane - modernizacja Ośrodka Wczasowego w Rowach.

3.

4.
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13.2 Ocena moŜliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w
porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem moŜliwych zmian w strukturze
finansowania tej działalności
Plan inwestycyjny spółki Apator SA na 2010 r. dotyczy wyłącznie nakładów na rzeczowe inwestycje. Są one
szacowane na poziomie 8.720 tys. zł. Plan nakładów inwestycyjnych obejmuje głównie:
− urządzenie do szlifowania warystorów - zakup związany z poprawą jakości ograniczników oraz
zmniejszeniem poziomu braków (międzyoperacyjnych);
− urządzenie do zakładania pierścieni (RBK000, ARS, PBS) - zakup związany z poprawą jakości oraz
usprawnienie procesu montaŜu (3 urządzenia);
− tamponiarka (umoŜliwiająca nanoszenie nadruku w jednym cyklu) - zakup związany z poprawą
jakości oraz ze skróceniem procesu nadruku i umoŜliwiający nadruk loga firmy w kolorach;
− automatyzacja procesu produkcji szyn prądowych (operacje wykonywane po EHRT) - skrócenie
procesu obróbki plastycznej szyn prądowych;
− nowy piec tunelowy do produkcji płytek elektroniki w technologii SMD oraz automat do montaŜu
elementów elektroniki dla produkcji prototypowej - zakup związany z poprawą organizacji pracy oraz
zwiększeniem moŜliwości wykonawczych z zakresie produkcji płytek elektroniki.
Podstawowym źródłem finansowania wymienionych inwestycji będą środki własne oraz kredyt bankowy.
Spółka Apator SA nie planuje w 2010 r. nakładów na aktywa finansowe.

14. Proces zakupów, źródła zaopatrzenia
W 2009 roku spółka Apator SA kontynuowała działania mające na celu utrzymywanie prawidłowej gospodarki
zaopatrzeniowej oraz dalsze obniŜanie kosztów zakupu materiałów, usług produkcyjnych i towarów.
W związku z tym:
− realizowano wraz ze spółkami zaleŜnymi wspólne zakupy wyrobów hutniczych, tworzyw sztucznych
i komponentów elektronicznych,
− renegocjowano warunki handlowe z dostawcami o duŜym wolumenie obrotów,
− prowadzono stały nadzór nad realizacją podpisanych umów,
− dokonywano cyklicznej oceny wiarygodności dostawców strategicznych,
− prowadzono ofertyzację oraz wybór dostawców.
W odniesieniu do miejsca zakupu materiałów, usług produkcyjnych i towarów 69% (wartościowo) zostało
nabytych w kraju, tj. od podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Polsce. Import bezpośredni stanowił
31% (17% z Unii Europejskiej i 14% spoza Unii Europejskiej).
W rzeczywistości wartość importu jest większa niŜ wskazane 31%, gdyŜ istnieje import pośredni, tzn. od firm
handlowych – importerów, jak równieŜ od wielu producentów krajowych, którzy importują surowce. Stąd kursy
walutowe, głównie EUR do PLN, mają znaczący wpływ na zmianę cen nabywanych dóbr. Apator SA w swojej
polityce zakupowej przyjął zasadę stałego nadzoru nad cenami w PLN, które oparte są o walutę obcą.
W przypadku zakupów od krajowych strategicznych producentów, kontrolowane są importowane składniki
wchodzące w skład kupowanych materiałów i w przypadku przekroczenia określonego progu korygowana
jest cena złotówkowa. W przypadku importu pośredniego ustalane są z dostawcami ceny w obcej walucie
(głównie EUR) i przeliczane w chwili zakupu na PLN według aktualnego kursu walutowego. Podejście takie
pozwala na zabezpieczenie interesów zarówno Apator SA (w przypadku aprecjacji złotego) jak i dostawców
(w przypadku deprecjacji złotego).
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Podział ze względu na miejsce zakupu materiałów w 2009 r.
Import
bezpośredni z
Europy
17%

Kraj
69%

Import
bezpośredni spoza
Europy
14%

Do największych dostawców spółki Apator SA w zakresie materiałów, usług i towarów naleŜały:
− SABIC INNOVATIVE PLASTICS – tworzywa sztuczne,
− EBV ELEKTRONIK – komponenty elektroniki,
− RELIANCE TECHNOLOGY DEVELOPMENT – komponenty elektroniki.
Największym dostawcą usług związanych z produkcją wyrobów była HANZA POLAND Sp. z o.o., która
wykonywała usługi montaŜu płyt elektroniki.
Obroty z Ŝadnym z wyŜej wymienionych dostawców nie przekroczyły 10% kapitałów własnych spółki
Apator SA.

Podział na główne grupy materiałowe w 2009 r.
Elektrotechnika
11%

Wyroby z tworzyw
sztucznych,
tworzywa sztuczne
i surowce
chemiczne (wraz z
pochodnymi)
14%

Elektronika
35%
Kooperacja
11%

Towary
9%
Wyroby z metali
nieŜelaznych (wraz
z pochodnymi)
14%

Materiały pozostałe
(w tym wyroby ze
stopów Ŝelaza)
6%

W odniesieniu do struktury kupowanych materiałów, towarów i usług, największą grupę wartościowo stanowią
komponenty elektroniczne, które wraz z elektrotechniką dają 48%. W tej grupie odnotowano największy
wzrost (w analogicznym okresie ubiegłego roku udział ten wynosił 43%), co związane jest ze zwiększeniem
produkcji aparatury pomiarowej. Ze względu na światową recesję ceny komponentów elektroniki w EUR
i USD ulegały obniŜce, natomiast terminy produkcji wydłuŜyły się nawet do kilkunastu tygodni. W związku
z tak drastycznym wydłuŜeniem terminów dostaw naleŜy spodziewać się wzrostu cen komponentów
elektroniki w 2010 roku.
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W pierwszym kwartale 2009 roku deprecjacja złotego wpłynęła na istotny wzrost kosztów (liczonych w PLN)
materiałów pochodzących z importu, tj.: elektroniki, elektrotechniki, wyrobów z metali nieŜelaznych i tworzyw
sztucznych. Dopiero w drugim półroczu złoty umocnił się i powrócił do warunków z początku roku.
NiezaleŜnie od wpływu samych kursów walutowych na ceny materiałów, w 2009 roku odnotowano istotne
wzrosty światowych cen surowców, głównie miedzi i ropy. Przeniosło się to głównie na wzrost kosztów metali
nieŜelaznych nabywanych z hut i wyrobów pochodnych. PoniŜej zaprezentowano wykres notowań miedzi
w USD/tonę w 2009 roku.

źródło: portal finansowy, http://www.money.pl/

PoniŜej zaprezentowano wykres notowań ropy w USD/baryłkę w 2009 roku.

źródło: portal finansowy, http://www.money.pl/

Komponenty elektroniki kupowane są od zakwalifikowanych producentów i dystrybutorów, głównie przy
wykorzystaniu aplikacji przetargowej Proffer. Dzięki temu Apator SA ma zagwarantowane u dostawców
zapasy bezpieczeństwa, co niweluje w znaczącym stopniu wydłuŜone terminy dostaw. Natomiast dostawcy
mogą on-line 24 godziny/dobę w aplikacji Proffer składać oferty, znając najniŜszą aktualną cenę, wymagania
jakościowe i logistyczne spółki. Dostawca po złoŜeniu najlepszej oferty i otrzymaniu pierwszego zamówienia
ma równieŜ dostęp w aplikacji Proffer do potrzeb materiałowych w całym horyzoncie planowania Apator SA.
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Podsumowując zakupy materiałów w 2009 roku naleŜy wskazać, iŜ:
− nastąpił znaczący wzrost cen metali nieŜelaznych i ich pochodnych;
− pogorszeniu uległa dostępność komponentów elektroniki.
W odniesieniu do 2010 roku naleŜy się spodziewać:
− utrzymania cen metali nieŜelaznych i ich pochodnych na wysokim poziomie z końca 2009 roku;
− ograniczonej dostępności (kilkanaście tygodni) i wzrostu cen komponentów elektroniki;
− wzrostu cen tworzyw sztucznych.

15. Informacje o rynkach zbytu
15.1 Atrakcyjność branŜ, w których działa Apator SA
W branŜy produkcji i dystrybucji aparatury elektrycznej w drugim półroczu 2009 roku spadało zatrudnienie
(1%). Zmiany cen w sektorze były nieco wolniejsze niŜ w całej gospodarce (2,5 %) i wolniejsze niŜ rok temu.
W 2009 roku produkcja przemysłowa była mniejsza o 3,2% niŜ rok wcześniej, ale nastąpiło wyhamowanie
dynamiki spadku (rok temu 4,3%). Jak podał GUS w 2009 roku wydano 178.801 pozwoleń na budowę czyli
o 22,3% mniej niŜ rok wcześniej – sytuacja w budownictwie nadal się pogarszała. Oddano o 3% mieszkań
mniej niŜ w roku poprzednim. Zła sytuacja w budownictwie pozwala sądzić, Ŝe rok 2010 będzie nadal
charakteryzował się spadkiem liczby oddanych mieszkań.
Wartość wskaźnika koniunktury w branŜy elektrotechnicznej była o 1% niŜsza niŜ przed rokiem.
Sytuacja w górnictwie pogorszyła się – wydobycie spadło o 12,9% co przełoŜyło się na mniejsze zamówienia
na maszyny dla przemysłu górniczego.
W segmencie aparatury łącznikowej w pierwszym półroczu odnotowano kilka negatywnych impulsów.
Pierwszym z nich był prawie 9% spadek sprzedaŜy kabli. Kolejnym gorsze niŜ rok temu wyniki
przedsiębiorstw zajmujących się integracją (budowa rozdzielnic, podstacji – spadek o 8%). Do negatywnych
tendencji naleŜy teŜ zaliczyć spadek ilości wydanych pozwoleń na budowę i spadek sprzedaŜy kabli (-8,1%).
Segment dystrybucji aparatury elektrycznej takŜe odczuwał wyraźne spowolnienie wzrostu przychodów.
W 2009 roku hurtownie elektryczne sprzedały towary za około 2 mld PLN notując spadek obrotów aŜ o 20%.
Niektóre sieci hurtowe odnotowały spadki sprzedaŜy sięgające 30%. Wyniki te świadczą o dalszym
wyraźnym pogorszeniu kondycji branŜy elektroenergetycznej.
Spadała takŜe sprzedaŜ energii elektrycznej (-10%) co przełoŜy się zapewne na gorszą sytuację sektora
dystrybucji energii.
BranŜa aparatury pomiarowej jest jednym z najbardziej perspektywicznych segmentów działalności spółki.
Segment liczników energii elektrycznej w Polsce rozwija się stabilnie, jednak w pierwszym półroczu nastąpiło
lekkie wyhamowanie związane z pogłębiającą się recesją w polskiej gospodarce (duŜe wahania nastrojów
i sprzedaŜy w poszczególnych miesiącach). Dynamika wzrostu rynku jest jednak nadal wysoka.
Wśród segmentów aparatury pomiarowej szybko rozwijają się segment oprogramowania do zarządzania
informacją o dystrybucji i pomiarach, który rośnie w tempie dwucyfrowym oraz niezwykle dynamiczny
segment systemów zdalnego odczytu (woda, ciepło, energia elektryczna), którego wzrost roczny sięga
kilkudziesięciu procent. Wśród liczniki mediów najszybciej rósł segment wodomierzy - 28%. W segmencie
gazomierzy zanotowano wzrost o 6%. Segment liczników energii elektrycznej pomimo złej sytuacji
w energetyce wzrósł o około 2%.
Szybko rozwija się segment związany z tzw. „inteligentnymi” licznikami energii elektrycznej („smart metres”),
których masową instalację w Polsce przewiduje Urząd Regulacji Energetyki w latach 2011 – 2020. Do
wymiany przewiduje się ponad 15,5 mln liczników energii elektrycznej w Polsce. Liczniki te będą pracowały
w systemach zdalnego odczytu AMR. Podobna liczba wodomierzy będzie prawdopodobnie wymieniana na
wodomierze ze zdalnym odczytem.
15.2 Strategia sprzedaŜy
Realizowane przez spółkę Apator SA działania handlowo-marketingowe skierowane są na:
− budowanie silnej marki Apator w oparciu o rozszerzoną Grupę Apator i jej marki firmowe/produktowe:
Pafal, Metrix, Powogaz, Rector, Kfap, Mining, Control, Telemetria,
− budowanie stabilnej bazy klientów – prowadzone są działania zmierzające do uruchomienia
długookresowego programu lojalnościowego,
− wzrost eksportu – zdobywanie nowych rynków takich jak Afryka, Azja i umocnienie się na
dotychczasowych,
− podkreślanie wizerunku nowoczesnej, elastycznej i kompetentnej technologicznie firmy działającej
w branŜy opomiarowania i aparatury łącznikowej,
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−
−

podtrzymanie wizerunku uczciwego partnera biznesowego,
utrzymanie wizerunku firmy dbającej o jakość wytwarzanych produktów oraz szanującej środowisko
i zasoby naturalne.
Strategicznym celem w zakresie aparatury pomiarowej jest przygotowanie polskiego odbiorcy do rozliczania
mediów przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa multienergetyczne oraz dostarczanie urządzeń
sprzyjających oszczędzaniu zuŜycia mediów energetycznych. W związku z powyŜszym prace rozwojowe w
tym segmencie skierowane są przede wszystkim na rozwój kompleksowych systemów pomiarowych,
nowoczesne rozwiązania w zakresie odczytu i przesyłu informacji dostosowanych do obsługi odbiorców na
zliberalizowanym konkurencyjnym rynku energii. Grupa Apator coraz mocniej angaŜuje się teŜ w inicjatywy
dotyczące zrównowaŜonego rozwoju, szczególnie w działania sprzyjające oszczędzaniu i inteligentnemu
zarządzaniu sieciami energetycznymi.
W zakresie aparatury łącznikowej Apator SA dąŜy do utrzymania pozycji waŜnego dostawcy dobrych
jakościowo produktów przy utrzymaniu niskich kosztów wytwarzania i szerokiej oferty wyrobów.
15.3 Struktura sprzedaŜy
Przychody ze sprzedaŜy ogółem spółki Apator SA ukształtowały się w 2009 r. na poziomie 107.225 tys. zł,
co oznacza wzrost o 7.194 tys. zł, czyli o 7,19% w stosunku do 2008 r., w tym:
− sprzedaŜ produktów: 98.022 tys. zł,
− sprzedaŜ towarów i materiałów: 9.203 tys. zł.
Struktura sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów w 2009 r. charakteryzuje się przewagą segmentu
pomiarowego, który stanowi 50% (w 2008 r. - 42%) całkowitej sprzedaŜy. Segment łącznikowy natomiast
ma 45% (w 2008 r. - 52%) udziału w obrotach firmy.

Segmenty sprzedaŜy w 2009 r.

Segm ent
pom iarow y
50%

Pozostała sprzedaŜ
5%

Segm ent
łącznikow y
45%

PoniŜsza tabela przedstawia strukturę sprzedaŜy produktów według grup asortymentowych w ujęciu
wartościowym:

Wyszczególnienie

Wykonanie

Wykonanie

Dynamika

2009 r.

2008 r.

(%)

(tys. zł)

(tys. zł)

segment pomiarowy

53 308

42 456

125,56%

segment łącznikowy

48 572

52 080

93,26%

pozostała sprzedaŜ

5 345

5 495

97,27%

107 225

100 031

107,19%

Ogółem

Głównym źródłem zmian w przychodach ogółem ze sprzedaŜy (wzrost o 7.194 tys. zł) spółki Apator SA w
2009 r. w stosunku 2008 r. jest:
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wzrost przychodów ze sprzedaŜy w segmencie pomiarowym z tytułu sprzedaŜy eksportowej –
głównie przez realizację dostaw systemu przedpłatowego energii elektrycznej do Burundi i Sierra
Leone – w efekcie nastąpił wzrost sprzedaŜy eksportowej całego segmentu pomiarowego do
poziomu 8.459 tys. zł (w 2008 r.: 4.164 tys. zł), tj. wzrost o 103,2%;
zmniejszenie sprzedaŜy w segmencie łącznikowym z tytułu sprzedaŜy eksportowej z 18.786 tys. zł
w 2008 r. do poziomu 17.533 tys. zł w 2009 r. – głównie w wyniku kryzysu, który dotknął przede
wszystkim rynki rosyjski, ukraiński, serbski i łotewski.

15.4 Segment pomiarowy
15.4.1 Rozwój systemów i aparatury pomiarowej
Rozwój systemów i aparatury pomiarowej spółki Apator SA jest ściśle powiązany z rozwojem tego segmentu
w Grupie Apator.
Grupa Apator posiada w swojej ofercie szereg liczników mediów energetycznych. Są to:
− liczniki energii elektrycznej zarówno elektroniczne jak i elektromechaniczne (Apator SA, FAP Pafal SA),
− ciepłomierze (Apator SA, Apator Powogaz SA),
− gazomierze (Apator Metrix SA),
− wodomierze (Apator Powogaz SA).
Wszystkie te urządzenia spełniają wymagane w Europie normy i posiadają odpowiednie certyfikaty.
Są równieŜ odporne na oddziaływanie silnymi zewnętrznymi polami magnetycznymi i wyposaŜone
w sygnalizatory obecności tego pola.
W dobie globalnej komunikacji od liczników mediów energetycznych wymagana jest, oprócz właściwości
metrologicznych, moŜliwość zdalnego przekazywania danych pomiarowych, zdalna parametryzacja
przyrządu lub sterowanie dopływem medium. W tym celu zaprojektowano liczniki wyposaŜone w interfejsy
komunikacyjne, za pomocą, których moŜna skomunikować się zdalnie z licznikiem. Za pomocą sieci
urządzeń tworzących tor komunikacyjny (koncentratory, repetery, konwertery mediów, protokołów) –
centralny element, jakim jest oprogramowanie AMRsystem Apator umoŜliwia odczyt i procesy zarządzania
wszystkimi rodzajami liczników (liczniki energii elektrycznej, wodomierze, gazomierze, ciepłomierze). Jest to
nowoczesny, autorski system spółki Apator SA. Podstawowe cechy tego systemu to: pełna
dwukierunkowość protokołu komunikacyjnego (pomiędzy licznikiem a dostawcą mediów energetycznych), co
pozwala na realizację przez system wielu zadań, w tym zdalny odczyt wskazań pomiarowych, zarządzanie
pracą stycznika (otwarcie/zamknięcie), zdalne konfigurowanie licznika, a w przypadku integracji z systemem
przedpłatowym LEWsystem Apator – zdalne doładowanie wartościami zakupionej energii (rozliczenie w
kWh) bądź kwoty wydatkowanej na zakup energii (rozliczenie w pieniądzu). MoŜliwa jest równieŜ obsługa
zgłoszeń sytuacji alarmowych inicjowanych ze strony licznika (powiadamianie on-line o zdarzeniu ingerencji
polem magnetycznym, monitoring linii zasilających: zanik którejkolwiek z faz czy teŜ odcięcie przewodu
„zerowego”).
Modemy komunikacyjne
Istotą zdalnego odczytu jest zbudowanie systemu wymiany informacji między centralnym systemem
a urządzeniem pomiarowym. Niezbędne do tego jest wyposaŜenie urządzenia pomiarowego w moŜliwość
komunikacji. Zaprojektowano następujące interfejsy komunikacyjne:
−

radio krótkiego zasięgu (SRD),

−

komunikacja poprzez sieć energetyczną (PLC),

−

magistrala MBUS,

−

modem GSM,

−

sieć Ethernet

KaŜdy licznik energii elektrycznej jest wyposaŜony w lokalny interfejs komunikacyjny – optozłącze. Jako
alternatywa do tej metody komunikacji powstała wersja licznika z modułem komunikacji Bluetooth, co
pozwala na lokalny dostęp do licznika z urządzeń powszechnego uŜytku jak palmtopy czy telefony
komórkowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu uŜytkownik końcowy (indywidualny konsument energii) moŜe
w prosty sposób odczytać dane z licznika, czy teŜ wprowadzić do licznika kod z energią elektryczną
(w przypadku licznika przedpłatowego).
Obecnie wdraŜany jest mutienergetyczny system odczytu i sterowania licznikami energii elektrycznej i gazu
na rzecz ENERGIA S.A. oraz Pomorskiej Spółki Gazownictwa SA.
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Inne prace
Kolejne działania koncentrowały się na obniŜeniu kosztów infrastruktury odczytowej przy zwiększeniu jej
niezawodności i funkcjonalności. Powstały nowe wersje tańszych modułów radiowych i PLC, trwają prace
nad nową platformą GSM.
NiezaleŜnie od tego zaimplementowano moduły bezprzewodowe w zastosowaniach bateryjnych (moduły
radiowe dla gazomierzy, ciepłomierzy i wodomierzy) zrealizowane w standardzie Wireless MBUS. Kolejne
prace w tym zakresie koncentrują się nad integracją urządzeń wykorzystujących ten rodzaj komunikacji
z pozostałymi strukturami systemu AMRsystem.
Finalizowane są prace nad nową wersją koncentratora danych. ZałoŜeniem tej konstrukcji jest jej
nowoczesna modularna konstrukcja, zwiększona elastyczność konfiguracji sprzętowej przy jednoczesnej
obniŜce kosztów. Rozbudowanie funkcjonalności urządzenia będzie mogło następować dynamicznie,
w trakcie pracy systemu – poprzez dołoŜenie lub wymianę odpowiedniego modułu.
Trwają prace nad dopasowaniem systemu i liczników odczytu do uniwersalnych protokołów
komunikacyjnych (np. W-Mbus, KNX, DLMS, SML) oraz nad integracją liczników róŜnych mediów w ramach
jednego systemu).
System przedpłatowy
Rozwojowi podlega teŜ sposób obróbki uzyskanych informacji w opracowanym przez Apator SA
i wyróŜnionym w 2006 roku Godłem „Teraz Polska” systemie LEWsystem Apator. Obecnie system ten
pozwala na współpracę z wszystkimi systemami bilingowymi uŜywanymi w Polsce. Jest z nimi w pełni
zintegrowany i umoŜliwia pełną obsługę liczników przedpłatowych i systemowych LEW wraz
z udostępnieniem zakupu energii poprzez telefon, e-mail, SMS czy w sklepowej kasie. Opracowany teŜ
został nowocześniejszy model Energomatu – automatu zapewniającego 24-godzinny zakup energii.
Równolegle do rozwoju rynku krajowego liczniki energii LEW zostały dopasowane do potrzeb nowych
klientów zagranicznych (Burundi, Sierra Leone) – udane wdroŜenia w 2009 roku (licznik z modułem OKO „smart button” i licznik „split”)
Podsumowanie
Wszystkie nowo opracowywane produkty i systemy mają na celu kompleksową obsługę dostawców mediów
energetycznych i dają w efekcie wysokowydajny, pewny i autonomicznie działający system. Za ich pomocą
moŜliwe stanie się budowanie duŜych systemów odczytu, rozliczania, analizowania i bilansowania
wszystkich nośników energii. Efektem tego będzie wzrost efektywności gospodarowania zasobami
energetycznymi zarówno w skali makro – widzianej od strony dostawców, jak i mikro – od strony końcowego
konsumenta.
15.4.2 SprzedaŜ systemów pomiarowych i przedpłatowych liczników energii elektrycznej
SprzedaŜ systemów i kredytowo - przedpłatowych liczników energii elektrycznej przyniosła w 2009 roku
spółce Apator SA przychody na poziomie 17.301 tys. zł. Jest to poziom niŜszy niŜ w analogicznym okresie
2008 roku o 1.359 tys. zł. Spadek spowodowany jest zmniejszeniem sprzedaŜy krajowej o 5.013 tys. zł.
Spadek ten został częściowo skompensowany wzrostem sprzedaŜy eksportowej.
W wielu miejscach Polski liczniki przedpłatowe znalazłyby dodatkowo klientów wśród właścicieli mieszkań
pod wynajem oraz domków letniskowych. Pojawiają się takŜe odbiorcy, dla których taka forma zakupu
energii elektrycznej pozwala oszczędzać. Te grupy jak dotychczas nie są obsługiwane przez Zakłady
Energetyczne (brak zgody na pokrywanie wyŜszych kosztów układu pomiarowego), co było przyczyną
spadku sprzedaŜy w 2009 roku. W Energa Obrót przygotowywana jest oferta dedykowana dla tego typu
odbiorców.
Dotychczas opracowano i wdroŜono następujące moduły LEWsystem Apator:
1. LEW-Terminal: sprzedaŜ energii poprzez sieć terminali w sklepach, hipermarketach i na stacjach
benzynowych,
2. LEW–Internet: sprzedaŜ energii poprzez stronę internetową,
3. LEW–Generator: sprzedaŜ energii w biurach obsługi klienta na podstawie kodów generowanych
centralnie w Apator SA,
4. LEW–Energomat: zakup energii w urządzeniu podobnym do bankomatu,
5. LEW–GSMserwis obsługujący wymianę legalizacyjną liczników z wykorzystaniem iPAQ (mobilnego
komputera typu palmtop).
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Do największych odbiorców systemów i liczników przedpłatowych naleŜała Energa KE SA. PoniŜsza tabela
przedstawia wdroŜenia LEWsystem Apator:

Moduł
LEW-Generator, LEW-Terminal, LEW-Internet, LEW-GSMserwis
LEW-Generator, LEW-Terminal, LEW-Internet, LEW-Energomat,
LEW-GSMserwis
LEW-GSMserwis

Miejsce wdroŜenia
Vattenfall
K.E. Energa SA
K.E. Enea SA

LEW-Energomat

Enion O/Częstochowa

LEW-Energomat

Enion O/Będzin

LEW-Energomat

EnergiaPro O/Wrocław

LEW-Energomat

Enea O/Szczecin

LEW-Energomat

Łódzki ZE
ZE Łódź Teren

LEW-Energomat

Prowadzone są równieŜ zaawansowane rozmowy na temat dalszych wdroŜeń w:
− PGE (LEW-Generator, LEW-Terminal, LEW-Internet, LEW-GSMserwis) – pilotaŜowa instalacja
zostanie wdroŜona w ZEŁ-T
− Enea (LEW-Generator, LEW-Terminal, LEW-Internet),
Spółka Apator SA prowadzi 24 godzinny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w zakresie LEWsystem Apator
i energomatów.
W latach poprzednich poza LEWsystem, rozpoczęto sprzedaŜ AMRsystem (technologia zdalnego odczytu).
Do chwili obecnej uruchomiono programy pilotaŜowe, które funkcjonują w KE Energa O/Gdańsk, O/Kalisz,
O/Elbląg, O/Koszalin, KE EnergiaPro O/Legnica, O/Opole.
15.4.3 SprzedaŜ liczników energii cieplnej
Przychody ze sprzedaŜy aparatury słuŜącej do pomiaru zuŜycia energii cieplnej osiągnęły w 2009 r. wartość
4.373 tys. zł i były zbliŜone do przychodów za 2008 r. (4.234 tys. zł). W skład tej aparatury wchodziły m.in.:
przeliczniki ciepła typu LQM III, interfejsy RS 485, lokalne i nadrzędne stacje danych, koncentratory
wodomierzy itd., za pomocą których moŜna realizować równieŜ zdalny odczyt wskazań przeliczników ciepła
i wodomierzy.
Jedynym odbiorcą tej aparatury jest spółka APATOR - KFAP sp. z o.o., która prowadzi kompletację,
legalizację i sprzedaŜ kompletnych urządzeń słuŜących do pomiaru zuŜycia energii cieplnej pobieranej z sieci
cieplnej.
Dla wody i ciepła realizowane są równieŜ projekty związane ze zdalnym odczytem. Główną technologią
komunikacyjną wykorzystywaną przy odczycie wskazań wodomierzy i ciepłomierzy jest technologia M-Bus.
15.4.4 SprzedaŜ płyt elektronicznych do liczników energii elektrycznej
Przychody ze sprzedaŜy kompletnych płytek elektroniki do kredytowych liczników energii elektrycznej
w 2009 r. osiągnęły wartość 26.613 tys. zł i były wyŜsze o 7.271 tys. zł od przychodów za 2008 r. Wzrost
wartości przychodów ze sprzedaŜy wynika ze wzrostu ilości sprzedanych płytek elektroniki o 246 tys. sztuk w
stosunku do roku 2008, jak równieŜ z faktu, iŜ Apator SA w całym 2009 r. był jedynym dostawcą kompletnych
płytek elektroniki. Płytki te sprzedawane są do spółki Pafal SA.
15.5 Segment łącznikowy
Apator SA produkuje aparaturę łącznikową niskiego napięcia z napędem ręcznym, która moŜe być
wyposaŜona w bezpieczniki topikowe w celu podniesienia parametrów zwarciowych. Aparaty te słuŜą do
załączenia i rozłączania oraz zabezpieczania obwodów elektrycznych i stosowane są w podstacjach
elektroenergetycznych, rozdzielnicach przemysłowych. Odbiorcami tych urządzeń są spółki dystrybucyjne
energii elektrycznej oraz przemysł. SprzedaŜ odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybutorów oraz
kontraktów realizowanych bezpośrednio do największych producentów rozdzielnic.
Pomimo faktu, Ŝe Apator SA jest jedynym liczącym się krajowym producentem aparatury łącznikowej to
działa na bardzo konkurencyjnym rynku. Apator SA konkuruje ze spółkami importującymi rozłączniki do
Polski (ABB, Legrand, GE, Schneider Electric, Jean Muller, Efen, Weber, ETI, M. Schneider).
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Spółka Apator SA posiada około 40% - 45% udział w rynku polskim, przy czym w zaleŜności od rodzaju
aparatury udział ten osiąga nawet poziom 80%. Mocna pozycja spółki Apator SA jest efektem:
− siły marki Apator,
− bezpośredniego kontaktu z producentami rozdzielnic i projektantami urządzeń rozdzielczo
sterowniczych,
− rozbudowanej sieci dystrybucji,
− dobrej współpracy z zakładami energetycznymi.
15.5.1 Rozwój aparatury łącznikowej i ograniczników przepięć
2009 rok to kontynuacja prac rozwojowych i wdroŜeń z 2008 roku. Głównym ich celem jest spełnianie
zmieniających się wymagań klientów, stosowanie nowych rozwiązań technicznych ułatwiających
eksploatację, podnoszących bezpieczeństwo obsługi oraz zmniejszających zuŜycie materiałów na jednostkę
wyrobu i zmniejszenie pracochłonności produkcji. W ramach rozwoju aparatury łącznikowej:
− zakończono wykonanie narzędzi i wyprodukowano serię próbną nowej konstrukcji rozłączników RBK 00
i przeprowadzono z wynikiem pozytywnym badania typu, ze względów marketingowych zmieniono
nazwę wyrobu na RBK 00 pro i RBK 00 plus dostosowując parametry elektryczne do wymagań róŜnych
odbiorców,
− kontynuowane są próby technologiczne i badania nowych tworzyw sztucznych, materiałów stykowych,
które mogłyby zastąpić dotychczas stosowane w celu obniŜki kosztów wytwarzania lub być alternatywą
w przypadku wzrostu cen materiałów,
− kontynuowane są prace konstrukcyjne i technologiczne zmierzające do obniŜenia kosztów wytwarzania
rozłączników,
− realizowany jest projekt techniczny nowego rozłącznika bezpiecznikowego typu RBK 1 posiadającego
rozwiązania techniczne zastosowane w nowych rozłącznikach RBK 000, RBK 2 i RBK 00,
− zakończono prace projektowe modernizujące rozłączniki typu ARS 00/100mm wprowadzające inną
konstrukcję obudowy oraz inny sposób obsługi aparatu, zlecono wykonanie narzędzi,
− rozpoczęto prace projektowe nad modernizacją rozłączników typu RBK 3, zakończenie tych prac oraz
wykonanie narzędzi ukończy modernizację całej rodziny rozłączników bezpiecznikowych typu RBK o
zakresie prądowym od 160A do 630A.
− kontynuowano prace konstrukcyjno-technologiczne zmierzające do obniŜenia kosztów wytwarzania
ograniczników przepięć niskiego i średniego napięcia. Wykonywano formę dla jednej z typowielkości
ogranicznika oraz przeprowadzono badania mechaniczne nowej konstrukcji ograniczników typu
ASM/ASW, badania elektryczne będą kontynuowane w 2010 r.
15.5.2 Krajowa sprzedaŜ aparatury łącznikowej i ograniczników przepięć
W 2009 r. wartość sprzedaŜy aparatury łącznikowej i ograniczników przepięć na terenie kraju osiągnęła
poziom 31.039 tys. zł, co oznacza spadek o 2.255 tys. zł ( o 6,77%) w porównaniu z 2008 r.
Spadek ten, z uwagi na spowolnienie gospodarcze, dotyczył przede wszystkim wyrobów stosowanych
w przemyśle: łączniki krzywkowe 4G, rozłączniki RA. W pozostałych oferowanych grupach wyrobów
aparatury łącznikowej spółka Apator SA utrzymała bądź teŜ zwiększyła swoje udziały rynkowe.
W 2009 r. przychód ze sprzedaŜy ograniczników przepięć średniego i niskiego napięcia wyniósł w kraju
3.004 tys. zł, a w 2008 r.: 2.526 tys. zł. Jest to wzrost sprzedaŜy o 18,92%.
Apator SA prowadzi intensywne działania marketingowe, mające na celu wpisywanie wyrobów Apator SA
z zakresu aparatury łącznikowej do standardów technicznych w skonsolidowanych zakładach
energetycznych. Apator SA kontynuuje równieŜ prace nad umieszczeniem wyrobów Apator SA jako
standardowo stosowanych w katalogach znaczących producentów rozdzielnic.

15.6 Eksport
Spółka Apator SA w 2009 r. uzyskała w wyniku sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów na rynkach
zagranicznych przychody na poziomie 26.276 tys. zł. Jest to wzrost o 2.792 tys. zł, czyli o 11,89%
w stosunku do 2008 r.

Struktura terytorialna przychodów

2009 r.
(tys. zł)

2008 r.
(tys. zł)

Dynamika
(%)

Kraj

80 949

76 547

105,75%

Eksport

26 276

23 484

111,89%
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2009 r.
(tys. zł)

Struktura terytorialna przychodów

2008 r.
(tys. zł)

Dynamika
(%)

Przychody ogółem

107 225

100 031

107,19%

Udział eksportu w przychodach ogółem

24,51%

23,48%

-

Eksport całej Grupy Apator jest zdominowany od paru lat przez aparaturę pomiarową. Natomiast
w przypadku spółki Apator SA aparatura łącznikowa stanowi znaczny udział w całości eksportu (w 2009 r.:
66,73%, w 2008 r.: 79,99%). Jednak dzięki nowym rynkom zbytu (kraje afrykańskie) rośnie eksport aparatury
pomiarowej. Udział aparatury pomiarowej w sprzedaŜy eksportowej wzrósł w 2009 r. do poziomu 32,19%
wobec 17,73% w 2008 r.
PoniŜsza tabela obrazuje segmenty branŜowe eksportu spółki Apator SA.
Segmenty eksportu spółki
Apator SA

2009 r.
(tys. zł)

2008 r.
(tys. zł)

Dynamika
(%)

Segment pomiarowy

8 459

4 164

203,15%

Segment łącznikowy

17 533

18 786

93,33%

Pozostała sprzedaŜ
Razem eksport

284

534

53,18%

26 276

23 484

111,89%

Na poniŜszym wykresie przedstawiono eksport spółki Apator SA do krajów o zrealizowanej sprzedaŜy
powyŜej 100 tys. zł łącznie w segmentach pomiarowym i łącznikowym.
Eksport spółki Apator SA wg krajów o zrealizowanej sprzedaŜy > 100 tys. zł
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15.6.1 Eksport aparatury pomiarowej
SprzedaŜ eksportowa w zakresie aparatury pomiarowej (przedpłatowe liczniki energii elektrycznej, systemy
oraz ciepłomierze) w 2009 roku wyniosła 8.459 tys. zł. (w 2008 r.: 4.164 tys. zł). Wzrost eksportu
w segmencie pomiarowym spółki Apator SA wynika z realizacji nowych kontraktów sprzedaŜy
przedpłatowych liczników energii elektrycznej do krajów afrykańskich.
W 2009 r. kontynuowane były dostawy do Sierra Leone zapoczątkowane w 2008 roku. Realizowanie dostaw
na rynek afrykański otworzyło nowy, interesujący rynek zbytu dla systemu przedpłatowego. Kontynuacja
działań promocyjnych, prezentacji oraz udziały w przetargach doprowadziły do podpisania kolejnego
kontraktu w Afryce (Burundi). Dostawa liczników do klienta rozpoczęła się w drugiej połowie 2009
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i kontynuowana jest w 2010 roku. W ciągu całego roku prowadzone były działania mające na celu udział w
kolejnych projektach na rynkach afrykańskich oraz Bliskiego Wschodu w zakresie liczników przedpłatowych
oraz systemów. W obecnej chwili Grupa Apator ubiega się o projekty przedpłatowe w Iraku (Kurdystan),
Kenii, Beninie, Togo, Nigerii i Liberii.
Kierunki dalszego rozwoju eksportu obejmą:
−

sprzedaŜ liczników energii elektrycznej w systemie przedpłatowym na rynki krajów Afryki, Europy
oraz Bliskiego Wschodu;

−

promocja systemów AMR;

−

występowanie pośrednio i bezpośrednio w przetargach międzynarodowych zarówno na liczniki
przedpłatowe jak i kredytowe oraz systemy przedpłatowe i systemy rozliczeń;

−

dalsze działania promocyjne (targi, prezentacje, wizyty w Zakładach Energetycznych, wizyty
u klientów) systemów opomiarowania w krajach Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu;

−

wdraŜanie projektów pilotaŜowych oraz prace nad pozyskaniem kolejnych rynków do wdroŜenie w/w
projektów;

−

prace nad rozwojem produktów Apatora oparte na informacjach, tendencjach i wymaganiach
rynkowych;

−

udział w działaniach zmierzających do obniŜenia kosztów produkcji liczników oraz systemów celem
lepszego dopasowania oferty do trudnych warunków rynkowych.

15.6.2 Eksport aparatury łącznikowej
W 2009 roku 17.533 tys. zł przychodów zostało uzyskane w wyniku sprzedaŜy produktów, towarów
i materiałów aparatury łączeniowej na rynkach zagranicznych.
Niestety sytuacja kryzysowa w Europie i na świecie odbiła się równieŜ i na wielkości sprzedaŜy eksportowej
aparatury łącznikowej, choć nie na wszystkich rynkach. Znaczny wzrost sprzedaŜy APATOR SA odnotował
w Bułgarii, gdzie bardzo dobrze sprzedają się aparaty listwowe ARS oraz w Czechach, gdzie cały czas
dostarczane są niskonapięciowe ograniczniki przepięcia. Ponadto wyróŜnia się tu równieŜ sprzedaŜ na teren
Węgier, która co roku wzrasta i to nie tylko w łącznikach krzywkowych, ale teŜ aparatach ARS i RBK.
Podjęto nowe działania na terenie Litwy, Białorusi, Ukrainy i całej części Europy Wschodniej. Dzięki temu
Apator SA zwiększył swoją sprzedaŜ na tym rynku w 2009 r.
Rozpoczęto takŜe sprzedaŜ aparatury łącznikowej na rynek Czarnogóry i Macedonii. Spółka Apator SA
utrzymała wysoką sprzedaŜ na rynkach Rumunii i Chorwacji, choć i tam pojawiły się problemy ze sprzedaŜą,
spowodowane brakiem środków finansowych miejscowej energetyki.
Kryzys, który był powodem gorszych wyników sprzedaŜy eksportowej w 2009 r., dotknął przede wszystkim
rynki rosyjski i kraje związane z Rosją. Jedynym wyjątkiem jest, niezwiązana z rosyjskim rynkiem Turcja,
która odnotowała niŜszą sprzedaŜ szczególnie aparatów listwowych ARS. Powodem jest silna, ale niestety
niska jakościowo konkurencja chińska i hinduska.
Na rok 2010 w zakresie aparatury łącznikowej Apator SA planuje następujące działania:
−

kontynuację sprzedaŜy ograniczników ASA dla koncernu CEZ w Czechach oraz lokalnego
producenta w Rumunii,

−

wzrost sprzedaŜy rozłączników ARS i RBK do Rosji i innych krajów WNP (Armenia, Kazachstan),

−

realizację kolejnych dostaw aparatów ARS, PBS i RBK na rynki byłej Jugosławii,

−

dalsza penetracja rynku Krajów Bałtyckich, w szczególności RBK, ARS,

−

działania promocyjne aparatów RBK na rynku rumuńskim i przede wszystkim dalszą promocję nowej
rodziny ARS 1, 2 i 3,

−

utrzymanie sprzedaŜy łączników krzywkowych, montowanych na terenie Rosji, Serbii, Ukrainy, ale
takŜe wzrost sprzedaŜy gotowych wyrobów 4G na Węgry i do Czech,

−

kontynuację dostaw nowych aparatów ARS do Bułgarii i Rumunii.
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16. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w
rocznym sprawozdaniu finansowym
16.1 Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Wyszczególnienie
Przychody ze sprzedaŜy

2009 r.
(tys. zł)

2008 r.
(tys. zł)

Dynamika
(%)

107 225

100 031

107,19%

Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów

70 692

63 547

111,24%

Zysk brutto na sprzedaŜy

36 533

36 484

100,13%

Koszty sprzedaŜy

10 727

10 564

101,54%

Koszty ogólnego zarządu

15 028

15 410

97,52%

Zysk na sprzedaŜy

10 778

10 510

102,55%

Pozostałe przychody operacyjne

1 806

3 874

46,62%

Pozostałe koszty operacyjne

2 053

2 312

88,80%

Zysk na działalności operacyjnej

10 531

12 072

87,23%

EBITDA

15 724

17 121

91,84%

Przychody finansowe

24 511

44 587

54,97%

Koszty finansowe

12 708

20 199

62,91%

Zysk brutto

22 334

36 460

61,26%

1 001

1 853

54,02%

21 333

34 607

61,64%

Podatek dochodowy
Zysk netto

16.1.1 Przychody i koszty działalności podstawowej
Przychody ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów w 2009 r. wyniosły 107.225 tys. zł i były wyŜsze
o 7.194 tys. zł w stosunku do przychodów w 2008 roku. Natomiast koszt sprzedanych produktów, towarów
i materiałów wyniósł 70.692 tys. zł i był wyŜszy o 7.145 tys. zł od kosztu w analogicznym okresie
poprzedniego roku obrotowego.
Wzrost poziomu obrotów (zarówno po przychodach jak i kosztach) wynika ze wzrostu obrotów w segmencie
pomiarowym (o 10.852 tys. zł, w tym wzrost eksportu o 4.295 tys. zł). Uzyskany został on głównie:
− zwiększeniem sprzedaŜy płyt elektronicznych do liczników energii elektrycznej o 7.271 tys. zł do
spółki zaleŜnej Pafal SA
− wzrostem przychodów ze sprzedaŜy na eksport przedpłatowych liczników energii elektrycznej
i systemów o 4.295 tys. zł (eksport do krajów afrykańskich).
W segmencie łącznikowym nastąpił spadek przychodów ze sprzedaŜy o 3.508 tys. zł, co wynika z:
− zakończenia sprzedaŜy górniczej aparatury łącznikowej, która w 2008 r. traktowana była jako
działalność zaniechana w związku z całkowitym przeniesieniem jej produkcji i sprzedaŜy do spółki
zaleŜnej APATOR MINING sp. z o. o. w Katowicach (spadek przychodów o 1.233 tys. zł);
− spadku sprzedaŜy w kraju (o 1.022 tys. zł) - spadek ten dotyczy przede wszystkim wyrobów
stosowanych w przemyśle: łączników krzywkowych 4G oraz rozłączników RA z uwagi na krajowe
spowolnienie gospodarcze w 2009 r.;
− spadku sprzedaŜy na eksport (o 1.253 tys. zł) – co jest efektem świadomego ograniczenia przez
Spółkę eksportu tej aparatury do krajów objętych spowolnieniem gospodarczym, ze względu na
realną groźbę niemoŜliwości ściągnięcia naleŜności z tytułu tej sprzedaŜy.
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Produkty (w tys. zł)

98 022 95 199
100 000
90 000
80 000

63 082

70 000

59 932

60 000
50 000
40 000
Przychody ze sprzedaŜy
produktów i usług

Koszt sprzedanych produktów i
usług

2009 r.
2008 r.

W 2009 roku 91,42% przychodów ogółem to przychody ze sprzedaŜy produktów (w 2008 roku było to
95,17%). Spadek udziału produktów wynika z rosnących przychodów ze sprzedaŜy elektronicznych liczników
energii elektrycznej (produkty spółki zaleŜnej Pafal SA) sprzedawanych jako towary Apator SA.
Zysk brutto na sprzedaŜy produktów spadł z kwoty 35.267 tys. zł w 2008 r. do kwoty 34.940 tys. zł w 2009 r.
(o 0,93% przy wzroście przychodów sprzedaŜy o 2,97%). Wpływ na tę sytuację miała głównie struktura
asortymentowa sprzedaŜy:
− znaczny udział przychodów ze sprzedaŜy z tytułu płyt elektronicznych do liczników energii
elektrycznej – produktów, które charakteryzują się niską marŜą;
− spadek przychodów ze sprzedaŜy w kraju przedpłatowych liczników energii elektrycznej (o 6,21%) –
produktów, które charakteryzują się wyŜszą marŜą.
W efekcie nastąpił spadek rentowności tego segmentu (aparatura pomiarowa) z 35,49% w 2008 r. do
24,20% w 2009 r.
Towary i materiały (w tys. zł)

9 203
10 000

7 610

8 000

4 832
6 000

3 615

4 000
2 000
0
Przychody ze sprzedaŜy towarów i
materiałów

Koszt sprzedanych materiałów i
towarów

2009 r.
2008 r.

Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów w 2009 r. wzrosły o 4.371 tys. zł, z czego 4.176 tys. zł
dotyczyło wzrostu sprzedaŜy z tytułu elektronicznych liczników energii elektrycznej (produkty spółki zaleŜnej
Pafal SA) sprzedawanych jako towary Apator SA.
Zysk brutto na sprzedaŜy towarów i materiałów wzrósł z kwoty 1.217 tys. zł w 2008 r. do kwoty 1.593 tys. zł
w 2009 r., czyli o 30,90% przy wzroście sprzedaŜy materiałów i towarów o 90,46%.

40

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI APATOR SA W 2009 ROKU

Koszty sprzedaŜy i ogólnego zarządu (w tys. zł)

15 028

15 410

16 000
14 000

10 727

10 564

12 000

10 000
8 000
2009 r.

6 000
Koszty sprzedaŜy

Koszty ogólnego zarządu

2008 r.

Koszty sprzedaŜy w 2009 r. wzrosły o 163 tys. zł (o 1,54%) w stosunku do 2008 r., natomiast koszty
ogólnego zarządu spadły o 382 tys. zł (o 2,48%). W obu przypadkach odnotowano w 2009 r. wysoką
dyscyplinę kosztową.
Koszty w układzie rodzajowym Spółki w 2009 r. wyniosły 90.676 tys. zł i były wyŜsze o 3.191 tys. zł (o
3,65%) od kosztów poniesionych w 2008 r.
Największy wzrost kosztów rodzajowych nastąpił w zakresie:
− zuŜycia materiałów i energii – o 5.913 tys. zł (o 16,06%), co wynika przede wszystkim ze wzrostu
przychodów ze sprzedaŜy produktów o 7.194 tys. zł (w tym głównie z tytułu sprzedaŜy
materiałochłonnych płyt elektronicznych do liczników energii elektrycznej – wzrost o 7.271 tys. zł),
− usług obcych o 756 tys. zł (o 6,28%), co wynika głównie ze wzrostu kosztów usług kooperacyjnych
w zakresie obróbki.
Wydatki na świadczenia pracownicze spadły o 1.291 tys. zł (o 5,48%), co jest wynikiem zmniejszenia
średniorocznego zatrudnienia o 22 etaty w 2009 r. w stosunku do 2008 r. Nastąpił takŜe spadek pozostałych
kosztów o 2.331 tys. zł (o 23,25%) w stosunku do roku poprzedniego.

Wyszczególnienie

2009 r.
(tys. zł)

2008 r.
(tys. zł)

Dynamika
(%)

Amortyzacja
ZuŜycie materiałów i energii
Usługi obce
Świadczenia pracownicze
Pozostałe koszty

5 193
42 736
12 786
22 267
7 694

5 049
36 823
12 030
23 558
10 025

102,85%
116,06%
106,28%
94,52%
76,75%

Ogółem

90 676

87 485

103,65%
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Koszty rodzajowe (w tys. zł)

42 736

45 000

36 823

40 000
35 000
30 000

22 267 23 558

25 000
20 000

12 786
12 030

15 000
10 000

7 694

5 193 5 049

10 025

5 000
0
2009 r.

Amortyzacja

2008 r.

ZuŜycie
materiałów i
energii

Usługi obce

Świadczenia
pracownicze

Pozostałe koszty

Zjawisko zanotowanego szybszego wzrostu kosztów niŜ przychodów w Apator SA jest rezultatem decyzji
strategicznych zmierzających do porządkowania zakresu odpowiedzialności poszczególnych spółek Grupy
Apator. Dlatego produkcja aparatury górniczej została w 2008 roku przeniesiona do Apator Mining sp. z o.o.,
a produkcja płyt elektroniki do elektronicznych liczników energii elektrycznej dla FAP Pafal, czy do
ciepłomierzy prowadzona jest w Apator SA. Celem podjętych decyzji w tym zakresie jest wzrost efektywności
działania Grupy Apator.
Usługi obce
14%

Struktura kosztów rodzajowych w 2009 r.

Św iadczenia
pracow nicze
25%

ZuŜycie m ateriałów
i energii
47%

Pozostałe koszty
8%

Am ortyzacja
6%

16.1.2 Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej zamknął się w 2009 r. stratą w wysokości 247 tys. zł.
Działalność operacyjna
Przychody operacyjne
Przychody ze sprzedaŜy środków trwałych

2009 r.
(tys. zł)

2008 r.
(tys. zł)

Dynamika
(%)

1 806

3 874

46,62%

315

1 409

22,36%

Rozwiązanie odpisów na zapasy

89

146

60,96%

SprzedaŜ wyrobów deprecjonowanych

31

106

29,25%

1 020

1 680

60,71%

117

107

109,35%

Wykorzystanie rezerw na świadczenia pracownicze
Otrzymane odszkodowania
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2009 r.
(tys. zł)

Działalność operacyjna
Rozwiązanie rezerwy na marŜę
Refundacja kosztów targi
Rozwiązanie rezerwy na naprawy gwarancyjne
Otrzymane darowizny
Zwrot podatku VAT
Wycena nieruchomości
Pozostałe przychody
Koszty operacyjne
Wartość netto sprzedanych środków trwałych i koszty związane
ze sprzedaŜą
Dokonanie odpisów na zapasy
Dokonanie odpisów na środki trwałe

2008 r.
(tys. zł)

Dynamika
(%)

88

96

91,67%

0

11

0,00%

0

17

0,00%

11

98

11,22%

0

0

0,00%

109

164

66,46%

26

40

65,00%

2 053

2 312

88,80%

207

445

46,52%

290

295

98,31%

0

0

0,00%
460,00%

OstroŜna wycena zapasów

115

25

Utworzenie rezerw na świadczenia pracownicze

846

964

87,76%

86

31

277,42%

Szkody w składnikach majątku
Przekazane darowizny

109

81

134,57%

Złomowanie zapasów

149

249

59,84%

Niezrealizowane prace rozwojowe

0

0

0,00%

Utworzenie rezerwy na naprawy gwarancyjne

82

82

100,00%

Utworzenie rezerwy na marŜę

27

68

39,71%

Wycena nieruchomości

96

36

266,67%

Pozostałe koszty

46

36

127,78%

-247

1 562

115,81%

Przychody (koszty) operacyjne netto

Przychody operacyjne w 2009 r. spadły o 2.068 tys. zł. Główny spadek nastąpił z tytułu przychodu ze
sprzedaŜy środków trwałych – o 1.094 tys. zł w stosunku do 2008 r. Wysoka wartość sprzedaŜy środków
trwałych w 2008 r. wynika z wymiany maszyn i urządzeń oraz ze sprzedaŜy wartości niematerialnych
i prawnych związanych z dokumentacją techniczną oraz logo firmy Apator Kfap sp. z o. o. do Apator
Powogaz SA.
Koszty operacyjne w 2009 r. roku spadły o 11,20% w porównaniu do analogicznego okresu roku
poprzedniego. Podobnie jak w przypadku przychodów operacyjnych, spadek kosztów operacyjnych
spowodowany był sprzedaŜą środków trwałych odniesionych po kosztach jako księgowa wartość tych
środków. Spadek kosztów operacyjnych wyniósł 259 tys. zł w stosunku do 2008 r., w tym o 238 tys. zł z tytułu
wartości netto sprzedanych środków trwałych.
16.1.3 Przychody i koszty działalności finansowej
Wynik na działalności finansowej zamknął się kwotą 11.803 tys. zł. Jest to spadek o 12.585 tys. zł, czyli
o 51,60%.
2009 r.
(tys. zł)

Działalność finansowa

2008 r.
(tys. zł)

Dynamika
(%)

Przychody finansowe

24 511

44 587

54,97%

Dywidendy (od jednostek powiązanych)

18 073

27 641

65,38%

Odsetki od poŜyczki

36

30

120,00%

Odsetki (od pozostałych jednostek)

94

223

42,15%

3 010

12 596

23,90%

0

0

0,00%

22

209

10,53%

SprzedaŜ udziałów
SprzedaŜ papierów wartościowych
Odpisy aktualizujące finansowy majątek obrotowy
Otrzymane dyskonto
Dodatnie róŜnice kursowe
Przychody z tytułu kontraktów terminowych

0

15

0,00%

2 062

2 541

81,15%

1 214

1 332

91,14%

realizacja

867

1 784

48,60%

wycena na koniec okresu

347

0

0,00%

wycena na początek okresu

0

-452

0,00%

Wycena naleŜności - wartość bieŜąca

0

0

0,00%

Odpisy aktualizujące wartość udziałów

0

0

0,00%
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2009 r.
(tys. zł)

Działalność finansowa
Pozostałe
Koszty finansowe
Odsetki od kredytów i poŜyczek
Gwarancje i prowizje bankowe
Cena nabycia sprzedanych udziałów

2008 r.
(tys. zł)

Dynamika
(%)

0

0

0,00%

12 708

20 199

62,91%

2 453

3 097

79,21%

241

192

125,52%
42,38%

3 041

7 176

Odsetki od zobowiązań

0

7

0,00%

Odsetki karne do budŜetu

2

2

100,00%

Odsetki - zakupy ratalne

6

0

0,00%

Płacone dyskonto
Ujemne róŜnice kursowe
Koszty z tytułu kontraktów terminowych i opcji

0

0

0,00%

4 076

3 019

135,01%

1 396

6 524

78,60%

realizacja

7 225

228

3168,86%

wycena na koniec okresu

500

6 329

-7,90%

wycena na początek okresu

-6 329

-33

-19078,79%

Utworzone odpisy aktualizujące finansowy majątek obrotowy

72

169

42,60%

Umorzone odsetki

10

13

76,92%

1 409

0

0,00%

2

0

0,00%

11 803

24 388

48,40%

Odpisy aktualizujące wartość udziałów
Pozostałe
Przychody (koszty) finansowe netto

Po stronie przychodów finansowych największe znaczenie miał:
− spadek przychodów ze sprzedaŜy udziałów – w 2008 r. nastąpiła sprzedaŜ spółki zaleŜnej Apator
Kfap sp. z o. o. na rzecz spółki Apator Powogaz SA oraz sprzedaŜ 1.050 akcji własnych Apator
Powogaz SA na rzecz Apator Powogaz SA w celu umorzenia (łączna kwota przychodów z tych
transakcji wyniosła w 2008 r. 12.596 tys. zł); w 2009 r. była to kwota 3.010 tys. i dotyczyła sprzedaŜy
akcji własnych Apator Powogaz SA na rzecz Apator Powogaz SA w celu umorzenia;
− spadek uzyskanych dywidend od jednostek powiązanych o 9.568 tys. zł.
W poniŜszej tabeli przedstawiono kształtowanie się wpływów z tytułu dywidend od spółek zaleŜnych za
2009 r. i 2008 r.
Dywidenda uzyskana przez Apator SA od
spółek Grupy Apator
Apator Control Sp. z o. o.
Apator Metrix SA
Apator Mining Sp. z o. o.
Apator Kfap Sp. z o. o.
Apator Rector Sp. z o. o.
FAP Pafal SA
Apator Powogaz SA
Apator GmbH
Apator Elektro SA
Dywidenda ogółem

2009 r.
(tys. zł)

2008 r.
(tys. zł)

Dynamika

1 650
1 001
8 932
0
3 987
2 503
0
0
0

2 000
3 002
11 033
1 606
0
10 000
0
0
0

82,50%
33,34%
80,96%
0,00%
0,00%
25,03%
0
0
0

18 073

27 641

65,38%

Po stronie kosztów finansowych istotnymi elementami powodującymi spadek całych kosztów o 7.491 tys. zł
(o 37,09%) w stosunku do 2008 r. były:
− spadek wartości nabycia sprzedanych udziałów o 4.135 tys. zł – w 2008 r. ta pozycja kosztowa
dotyczy sprzedaŜy spółki Apator Kfap sp. z o.o. oraz wartości sprzedanych akcji własnych Apator
Powogaz SA w celu umorzenia (łączna kwota kosztów z tych transakcji wyniosła w 2008 r. 7.176 tys.
zł); w 2009 r. była to kwota 3.041 tys. i dotyczyła kosztu nabycia akcji własnych Apator Powogaz SA
na rzecz Apator Powogaz SA w celu umorzenia;
− spadek kosztów odsetek od kredytów na sfinansowanie zakupu spółki Apator Rector sp. z o. o.
i Apator Powogaz SA (spadek o 644 tys. zł),
− spadek kosztów z tytułu kontraktów terminowych i opcji (spadek o 5.128 tys. zł).
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16.1.4 Kontrakty terminowe
W spółce Apator SA i w Grupie Apator umowy na kontrakty walutowe zawierane są w ramach polityki
zabezpieczeń przed ryzykiem kursowym. Eksport stanowi istotne źródło przychodów spółki Apator SA
(24,51% w 2009 r., w Grupie Apator jest to 27,99%). W związku z tym kontrakty terminowe są stałym
elementem działalności biznesowej spółki Apator SA i posiadają pokrycie w eksporcie.
Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r. wykazuje przychody finansowe
w wysokości 867 tys. zł z tytułu zrealizowanych kontraktów zabezpieczających spółkę przed ryzykiem róŜnic
kursowych oraz w wysokości 347 tys. zł z tytułu wyceny zawartych w IV kwartale 2009 r. kontraktów forward.
Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r. wykazuje koszty finansowe z tytułu
zrealizowanych w 2009 r. strategii zabezpieczających w wysokości 7.225 tys. zł oraz w wysokości 500 tys. zł
z tytułu ujemnej wyceny zawartych w 2008 r. i nie rozliczonych w 2009 roku strategii opcyjnych. Koszty
finansowe skorygowane zostały o wycenę zaksięgowanej na koniec roku 2008 w cięŜar kosztów finansowych
struktur zabezpieczających w kwocie -6.329 tys. zł.
Uwzględniając wycenę zabezpieczeń dokonaną na dzień 31 grudnia 2009 r., korektę wyceny dokonanej na
dzień 31 grudnia 2008 r. oraz faktyczną realizację zabezpieczeń, wynik spółki z tego tytułu został obciąŜony
na koniec 2009 r. kwotą 182 tys. zł.
Wycena dokonana została zgodnie z polityką finansową spółki przez uprawniony do tego typu wycen
niezaleŜny podmiot, tj. spółkę Financial Markets Center Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Stawki 2, prowadzącą działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000237621.
Spółka Apator SA na dzień 31 grudnia 2009 roku posiadała kontrakty zabezpieczające na wartość 4.060 tys.
euro, wszystkie z terminem realizacji w 2010 roku.
Instrumenty pochodne
Wycena na początek okresu
Realizacja w ciągu roku
Wycena na koniec okresu
Wpływ na wynik roku

2009 r.

2008 r.

6 329
-6 358
-153
-182

-419
1 556
-6 329
-5 192

16.1.5 Wynik finansowy
Poziom zysku netto w 2009 r. spadł o 13.274 tys. zł, czyli o 38,36%. Na ten spadek istotny wpływ miała
finansowa działalność oraz w mniejszym stopniu pozostała działalność operacyjna.
Wynik na sprzedaŜy brutto wzrósł o 49 tys. zł (o 0,13%). Wynika to z kumulacji dwóch podstawowych
czynników związanych ze zmianą w strukturze asortymentowej sprzedaŜy. W strukturze sprzedaŜy 2009 r.
nastąpił znaczny wzrost udziału przychodów ze sprzedaŜy płyt elektronicznych dla liczników energii
elektrycznej (w 2009 r. stanowiły one 24,82% całości przychodów ze sprzedaŜy, a w 2008 r. 19,34%) – są to
produkty, które charakteryzują się niską marŜą. Ponadto nastąpił spadek przychodów z krajowej sprzedaŜy
przedpłatowych liczników energii elektrycznej (spadek o 6,21%) – produktów, które z kolei charakteryzują się
wysoką marŜą. W efekcie nastąpił spadek rentowności zysku brutto na sprzedaŜy z 36,47% w 2008 r. do
34,07% w 2009 r.
Na poziom zysku na sprzedaŜy wpływają koszty sprzedaŜy i koszty ogólnego zarządu. MarŜa zysku na
sprzedaŜy w 2009 r. (10,05%) była niŜsza niŜ w 2008 r. (10,51%). NaleŜy podkreślić Ŝe w 2009 r. w stosunku
do 2008 r. koszty ogólnego zarządu spadły o 382 tys. zł, a koszty sprzedaŜy wzrosły zaledwie o 163 tys. zł.
Przyczyny spadku wyŜej wymienionych marŜ nie tkwią w kosztach stałych ogólnego zarządu czy kosztach
sprzedaŜy, a w zmianach asortymentowych sprzedaŜy (zmiana charakteru wykonawstwa płyt elektroniki,
zaniechanie produkcji i sprzedaŜy łącznikowej aparatury górniczej, zmiany w kierunkach eksportu –
ograniczenie do krajów objętych kryzysem).
Udział kosztów ogólnych zarządu i kosztów sprzedaŜy oraz kosztów sprzedanych produktów, usług, towarów
i materiałów liczony do przychodów ze sprzedaŜy prezentuje poniŜsza tabela.

Wyszczególnienie
Przychody ze sprzedaŜy ogółem
Koszt sprzedanych produktów, usług,
towarów i materiałów

Wartość (tys. zł)

Dynamika (%)

Zmiana

r/r

r/r

2009 r.

2008 r.

107 225

100 031

107,19%

+7 194

70 692

63 547

111,24%

+7 145

Koszty sprzedaŜy

10 727

10 564

101,54%

+163

Koszty ogólnego zarządu

15 028

15 410

97,52%

-382
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Wartość (tys. zł)

Wyszczególnienie
Udział kosztu sprzedanych produktów, usług,
towarów i materiałów do przychodów ze
sprzedaŜy
Udział kosztów sprzedaŜy do przychodów ze
sprzedaŜy
Udział kosztów ogólnego zarządu do
przychodów ze sprzedaŜy

Dynamika (%)

Zmiana

r/r

r/r

2009 r.

2008 r.

65,93%

63,53%

-

wzrost

10,00%

10,56%

-

spadek

14,02%

15,41%

-

spadek

W relacji do przychodów ze sprzedaŜy udział kosztów sprzedaŜy i kosztów ogólnego zarządu w 2009 r.
spadł w stosunku do 2008 r. Szczególnie mocno zostały ograniczone w 2009 r. koszty ogólnego zarządu.
Wszystkie wymienione wyŜej czynniki wpłynęły na ukształtowanie się pozycji wynikowych rachunku zysków
spółki Apator SA za 2009 r.
Ponadto na wynik brutto i netto Spółki znaczny wpływ miała działalność finansowa:
− przychody finansowe głównie z tytułu wpływu dywidend (18.073 tys. zł) oraz wpływ ze sprzedaŜy
akcji własnych spółki Apator Powogaz SA w celu umorzenia (3.010 tys. zł);
− koszty finansowe głównie z tytułu powstania ujemnych róŜnic kursowych (4.076 tys. zł), wartości
nabycia akcji własnych Apator Powogaz SA w celu umorzenia (3.041 tys. zł), odsetek od kredytów
(2.453 tys. zł).
W poniŜszej tabeli zaprezentowano kształtowanie się róŜnic kursowych spółki Apator SA za 2009 r. i za
2008 r.

Wyszczególnienie (tys. zł)

2009 r.

2008 r.

Dodatnie róŜnice kursowe

2 062

2 541

Ujemne róŜnice kursowe

4 076

3 019

-2 014

-478

Saldo

W poniŜszych tabelach przedstawione zostały poziomy marŜ.

Wskaźniki rentowności

Sposób liczenia

2009 r.
(%)

2008 r.
(%)

relacja zysku brutto ze sprzedaŜy do
przychodów ze sprzedaŜy ogółem

34,07%

36,47%

MarŜa zysku ze sprzedaŜy

relacja wyniku na sprzedaŜy do przychodów
ze sprzedaŜy ogółem

10,05%

10,51%

MarŜa operacyjna

relacja zysku na działalności operacyjnej do
przychodów ze sprzedaŜy ogółem

9,82%

12,07%

relacja EBITDA do przychodów ze
sprzedaŜy ogółem

14,66%

17,12%

relacja wyniku netto do przychodów ze
sprzedaŜy ogółem

19,90%

34,60%

Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

relacja wyniku netto do kapitału własnego

17,01%

28,73%

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)

relacja wyniku netto do aktywów ogółem

10,66%

17,12%

MarŜa zysku brutto ze sprzedaŜy

MarŜa EBITDA
MarŜa zysku netto

Wskaźniki płynności i zadłuŜenia

Wskaźnik płynności
Wskaźnik płynności szybkiej
Stopa zadłuŜenia
Pokrycie aktywów trwałych kapitałem
stałym

Sposób liczenia

2009 r.
(%)

2008 r.
(%)

aktywa obrotowe / zobowiązania
krótkoterminowe

0,96

0,98

(aktywa obrotowe - zapasy) / zobowiązania
krótkoterminowe

0,66

0,65

37,31%

40,42%

0,99

0,99

zobowiązania / pasywa
(kapitały własne + rezerwy + zobowiązania
długoterminowe) / aktywa trwałe
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Wskaźniki rentowności

2009 r.
(%)

Sposób liczenia
(kapitały własne + rezerwy + zobowiązania
długoterminowe) / pasywa

Trwałość struktury finansowania

2008 r.
(%)

0,79

0,82

Wynik finansowy (w tys. zł)
40 000

36 533 36 484

36 460

34 607

35 000
30 000

22 334

25 000
20 000

15 724

15 000

10 778 10 51010 531

21 333

17 121

12 072

10 000
5 000
0
Zysk brutto na
sprzedaŜy

Zysk na
sprzedaŜy

Zysk na
działalności
operacyjnej

EBITDA

Zysk brutto

Zysk netto

2009 r.
2008 r.

16.1.6 Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok
obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty
wynik
W 2009 r. czynnikiem mającym znaczący negatywny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe było
niespodziewane spowolnienie gospodarcze w kraju oraz recesja gospodarcza u najwaŜniejszych dla
Apator SA odbiorców zagranicznych.
Ponadto wzrost kursu euro przełoŜył się niekorzystnie na cenę importowanych surowców i materiałów.
Apator SA identyfikuje cztery podstawowe obszary czynników wpływających na wyniki z działalności. Są to:
1.
Skutki światowego kryzysu gospodarczego.
SprzedaŜ spółki Apator SA i grupy APATOR uzaleŜniona jest głównie od poziomu realizowanych inwestycji
w gospodarce polskiej i światowej. Globalny kryzys spowodował ograniczenie wydatków na inwestycje, a w
niektórych obszarach wręcz je zahamował. Spowodowało to zmniejszenie się popytu na produkty
wytwarzane przez Spółkę i Grupę. W ramach spółki Apator oraz całej Grupy Apator bardziej wraŜliwy na
skutki kryzysu gospodarczego okazał się segment łącznikowy, gdzie odnotowano w Spółce spadek
sprzedaŜy w stosunku do 2008 roku o 3.508 tys. zł. Spadek ten dotyczy zarówno sprzedaŜy krajowej
(o 2.255 tys. zł) jak i eksportu (o 1.253 tys. zł). Z drugiej strony, radykalne osłabienie kursu złotówki, mające
początek w trzecim kwartale 2008 roku i utrzymujące się w trendzie spadkowym do końca czwartego
kwartału 2009 roku, miało pozytywny wpływ na wartość przychodów z eksportu Spółki i Grupy Apator
wyraŜoną w PLN. W efekcie powyŜszego oraz pozyskania nowych rynków na sprzedaŜ aparatury
pomiarowej nastąpił wzrost udziału eksportu w przychodach ogółem. Istotnym sukcesem spółki Apator był
dostawy systemu przedpłatowego na rynki afrykańskie (Sierra Leone, Burundi).

47

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI APATOR SA W 2009 ROKU

2.
Realizacja i wycena kontraktów terminowych zawartych w 2008 r.
Wyniki Spółki i Grupy Apator w 2009 r. pozostawały nadal pod wpływem wyników z kontraktów terminowych
zawartych jeszcze w 2008 roku. Dotyczyło to głównie I i II kwartału 2009 r. Następne kwartały przyniosły juŜ
pozytywny wpływ na wyniki z działalności Spółki i Grupy Apator. Obrazuje to poniŜsza tabela.
Wynik na kontraktach terminowych spółki Apator SA

Wpływ na wynik netto
(tys. zł)

I kwartał 2009 r.

-1 664

II kwartał 2009 r.

-85

III kwartał 2009 r.

446

IV kwartał 2009 r.

1 121

Razem 2009 r.

-182

3.
Wysokie koszty materiałowe spowodowane wzrostem cen miedzi i ropy naftowej.
Od początku 2009 r. zaobserwować moŜna rosnące ceny podstawowych surowców uŜywanych do produkcji
wyrobów finalnych Spółki i Grupy Apator: miedzi (wzrost z poziomu ok. 3.132 USD/t na początku 2009 r. do
poziomu ok. 7.376 USD/t na koniec 2009 r.) i ropy naftowej (wzrost na początku 2009 r. z poziomu ok. 46,86
USD/bbl do poziomu ok. 77,97 USD/bbl na koniec 2009 r.). Przenosi się to głównie na wzrost kosztów
materiałów powstałych z metali nieŜelaznych nabywanych z hut oraz tworzyw sztucznych. Z kolei wzrost cen
tych surowców oraz materiałów przekłada się bezpośrednio na koszty wytwarzania produktów i marŜe
uzyskiwane na nich.
4.
Koszty odsetek od kredytu zaciągniętego w 2008 r.
W dniu 17 kwietnia 2008 r. spółka APATOR SA zawarła umowę z Bankiem Handlowym w Warszawie SA o
kredyt długoterminowy na kwotę 45 mln zł. Kredyt przeznaczony był na sfinansowanie zakupu akcji Fabryki
Wodomierzy Powogaz SA z siedzibą w Poznaniu. Kredyt został udzielony na okres pięciu lat i dwóch
miesięcy z następującymi terminami i kwotami spłaty: 30 czerwca 2009 r. – 9 mln zł, 30 czerwca 2010 r. – 9
mln zł, 30 czerwca 2011 r. – 9 mln zł, 29 czerwca 2012 r. – 9 mln zł, 28 czerwca 2013 r. – 9 mln zł.
Koszt tego kredytu w postaci odsetek stanowi największą wartość w kosztach odsetek. Łączny poziom
odsetek od kredytów obciąŜających bieŜące wyniki Spółki w 2009 r., prezentuje poniŜsza tabela.
Odsetki od kredytów spółki Apator SA

Wpływ na wynik netto
(tys. zł)

I kwartał 2009 r.

-736

II kwartał 2009 r.

-585

III kwartał 2009 r.

-549

IV kwartał 2009 r.

-547

Razem 2009 r.

-2 417

16.2 Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosiła 200.089 tys. zł, co oznacza spadek o 2.071 tys. zł
w stosunku do 31 grudnia 2008 r. Spadek ten wynika głównie ze sprzedaŜy akcji Apator Powogaz SA spółce
Apator Powogaz SA w celu umorzenia.
Bilans

31.12.2009 r.
(w tys. zł)

31.12.2008 r.
(w tys. zł)

Aktywa razem

200 089

202 160

Aktywa trwałe

160 486

165 604

Aktywa obrotowe

39 603

36 556

Pasywa razem

200 089

202 160

Kapitał własny

125 426

120 448

Zobowiązania

74 663

81 712

16.2.1 Aktywa trwałe i obrotowe
Wartość aktywów spółki na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosiła 200.089 tys. zł.
W ogólnej strukturze aktywów przewaŜają aktywa trwałe, które stanowią 80,21% ogólnej wartości aktywów.
Spadły one w stosunku do 31 grudnia 2008 r. o 5.118 tys. zł, tj. do poziomu 160.486 tys. zł.
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Główne zmiany w ramach aktywów trwałych dotyczyły:
− spadku długoterminowych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy o 4.444 tys. zł (głównie
spadek w wyniku sprzedaŜy akcji Apator Powogaz SA na rzecz tej spółki w celu umorzenia);
− spadku aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego o 855 tys. zł,
− wzrostu rzeczowych aktywów trwałych o 899 tys. zł,
− spadku poziomu udzielonych poŜyczek długoterminowych o 472 tys. zł (dotyczy spółki zaleŜnej Apator
GmbH).
30.12.2009 r.
(w tys. zł)

Aktywa trwałe
Wartości niematerialne

30.12.2008 r.
(w tys. zł)

dynamika
(%)

struktura
2009 r. (%)

1 445

1 739

83,09%

0,90%

35 156

34 257

102,62%

21,91%

Nieruchomości inwestycyjne
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowane
metodą praw własności

1 394

1 381

100,94%

0,87%

0

0

0,00%

0,00%

Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy
Inne inwestycje długoterminowe w jednostkach
powiązanych

120 318

124 762

96,44%

74,97%

0

0

0,00%

0,00%

199

671

29,66%

0,12%

36

0

0,00%

0,02%

0

1

0,00%

0,00%

1 938

2 793

69,39%

1,21%

160 486

165 604

96,91%

100,00%

Rzeczowe aktywa trwałe

Udzielone poŜyczki długoterminowe
NaleŜności długoterminowe
Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Suma

Aktywa obrotowe na koniec 2009 r. wynoszą 39.603 tys. zł i stanowią 19,79% aktywów ogółem.
Wzrosły one w stosunku do 2008 r. o 3.047 tys. zł. Zmiany dotyczyły głównie:
− wzrostu stanu naleŜności z tytułu dostaw i usług o 3.373 tys. zł – wzrost o 18,29% w stosunku 2008 r.;
− spadku środków pienięŜnych o 1.808 tys. zł.
31.12.2009 r.
(w tys. zł)

Aktywa obrotowe

31.12.2008 r.
(w tys. zł)

dynamika
(%)

struktura
2009 r. (%)

Zapasy

12 242

12 143

100,82%

30,91%

NaleŜności z tytułu dostaw i usług

21 816

18 443

118,29%

55,09%

NaleŜności z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych

899

507

177,32%

2,27%

Przedpłaty - zaliczki na zakup usług

506

507

99,80%

1,28%

Pozostałe naleŜności krótkoterminowe

421

137

307,30%

1,06%

0

0

0,00%

0,00%

347

50

694,00%

0,88%

0

0

0,00%

0,00%

Udzielone poŜyczki krótkoterminowe

727

579

125,56%

1,84%

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty

863

2 671

32,31%

2,18%

1 782

1 519

117,31%

4,50%

0

0

0,00%

0,00%

39 603

36 556

108,34%

100,00%

Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy
Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

Rozliczenia międzyokresowe
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do
sprzedaŜy
Aktywa obrotowe

Cykl obrotu materiałami wynosił 48 dni, cykl produkcji w toku 15 dni a cykl wyrobów gotowych 6 dni (cykle
liczone dla stanów na koniec 2009 r.).

Stan zapasów

31.12.2009 r.
(w tys. zł)

31.12.2008 r.
(w tys. zł)

dynamika
(%)

struktura
2009 r. (%)

Materiały

5 584

4 467

125,01%

45,61%

Produkcja w toku

3 954

5 010

78,92%

32,30%

Wyroby gotowe

1 573

970

162,16%

12,85%

Towary

856

1 075

79,63%

6,99%

Zaliczki na dostawy

275

621

44,28%

2,25%

12 242

12 143

100,82%

100,00%

Zapasy ogółem
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Stan naleŜności netto na 31 grudnia 2009 r. wyniósł 23.642 tys. zł i zwiększył się o 4.048 tys. zł w stosunku
do 31 grudnia 2008 r. Główną pozycję w naleŜnościach ogółem stanowią naleŜności bieŜące
nieprzeterminowane w wysokości 17.725 tys. zł, które w porównaniu do roku 2008 wzrosły o 3.240 tys. zł
(o 22,37%).

Stan naleŜności

31.12.2009 r.
(w tys. zł)

31.12.2008 r.
(w tys. zł)

dynamika
(%)

struktura
2009 r. (%)

NaleŜności z tytułu dostaw i usług

21 816

18 443

118,29%

92,28%

NaleŜności bieŜące

17 725

14 485

122,37%

74,97%

NaleŜności przeterminowane do 1 miesiąca

1 966

1 757

111,90%

8,32%

NaleŜności przeterminowane od 1 miesiąca do 3 miesięcy

1 150

1 884

61,04%

4,86%

NaleŜności przeterminowane od 3 miesięcy do 6 miesięcy

967

316

306,01%

4,09%

10

4

250,00%

0,04%

293

346

84,68%

1,24%
-1,25%

NaleŜności przeterminowane od 6 miesięcy do 1 roku
NaleŜności przeterminowane powyŜej 1 roku
Odpisy aktualizujące wartość naleŜności z tytułu dostaw i
usług
Pozostałe naleŜności
NaleŜności z tytułu podatku VAT

-295

-349

15,47%

1 826

1 151

158,64%

7,72%

179

420

42,62%

0,76%

NaleŜności z tytułu podatku od osób prawnych

720

87

827,59%

3,05%

Inne naleŜności

421

137

307,30%

1,78%

Przedpłaty - zaliczki na zakup usług

506

507

99,80%

2,14%

NaleŜności z tytułu dywidendy

0

0

0,00%

0,00%

NaleŜności z tytułu sprzedaŜy udziałów

0

0

0,00%

0,00%

Roszczenia sporne

0

0

0,00%

0,00%

Odpisy aktualizujące wartość pozostałych naleŜności

0

0

0,00%

0,00%

23 642

19 594

120,66%

100,00%

NaleŜności ogółem

16.2.2 Pasywa - kapitały i zobowiązania
Kapitał własny na 31 grudnia 2009 r. wyniósł 125.426 tys. zł i zwiększył się o 4.978 tys. zł w stosunku do
31 grudnia 2008 r. głównie w wyniku wzrostu kapitału zapasowego.
W dniu 18 listopada 2009 roku Apator SA otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu, na
podstawie którego nastąpiła rejestracja w dniu 13 listopada 2009 r. obniŜenia kapitału zakładowego Spółki
z kwoty 3.529.350,00 zł do kwoty 3.510.702,80 zł. ObniŜenie kapitału zostało dokonane poprzez umorzenie
186.472 akcji własnych Spółki.
Wyszczególnienie
Kapitał podstawowy

31.12.2009 r.
(w tys. zł)

31.12.2008 r.
(w tys. zł)

dynamika
(%)

struktura
2009 r. (%)

3 511

3 529

99,49%

2,80%

Kapitał zapasowy ze sprzedaŜy akcji własnych powyŜej ich
wartości nominalnej

15 142

15 142

100,00%

12,07%

Pozostały kapitał zapasowy

68 306

45 885

148,86%

54,46%

Kapitał z aktualizacji wyceny

6 169

6 169

100,00%

4,92%

0

-1 475

0,00%

0,00%

17 986

20 000

89,93%

14,34%

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0,00%

0,00%

Akcje/udziały własne
Kapitały rezerwowe
Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz róŜnice
kursowe z konsolidacji
Ujęte bezpośrednio w kapitale kwoty dotyczące aktywów trwałych
przeznaczonych do sprzedaŜy
Niepodzielony wynik finansowy
Wynik finansowy bieŜącego okresu
Odpisy z wyniku finansowego bieŜącego roku
Kapitał własny

0

110

0,00%

0,00%

21 333

34 607

61,64%

17,01%

-7 021

-3 519

-99,52%

-5,60%

125 426

120 448

104,13%

100,00%

Łączne zobowiązania spółki Apator SA na 31 grudnia 2009 r. wynosiły 74.663 tys. zł i spadły o 7.049 tys. zł
w stosunku do 31 grudnia 2008 r. Największe zmiany nastąpiły w:
− długoterminowych kredytach – nastąpił ich spadek w wyniku spłaty raty w wysokości 9.000 tys. zł,
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krótkoterminowych kredytach – nastąpił ich wzrost o 6.010 tys. zł na skutek większego
zaangaŜowania dla finansowania bieŜącej działalności,
pozostałych długoterminowych i krótkoterminowych zobowiązaniach finansowych – nastąpił łącznie
ich spadek o 5.892 tys. zł na skutek zmniejszenia zobowiązań powstałych z kontraktów
terminowych.
31.12.2009 r.
(w tys. zł)

Wyszczególnienie

31.12.2008 r.
(w tys. zł)

dynamika
(%)

struktura
2009 r. (%)

Zobowiązania długoterminowe

33 225

44 327

74,95%

44,50%

Długoterminowe kredyty i poŜyczki

27 000

36 000

75,00%

36,16%

15

2 270

0,66%

0,02%

0

0

0,00%

0,00%

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1 739

1 593

109,17%

2,33%

Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

4 471

4 464

100,16%

5,99%

0

0

0,00%

0,00%

Zobowiązania krótkoterminowe

41 438

37 385

110,84%

55,50%

Krótkoterminowe kredyty i poŜyczki

27 443

21 433

128,04%

36,76%

542

4 179

12,97%

0,73%

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

9 030

6 366

141,85%

12,09%

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych

1 674

1 705

98,18%

2,24%

420

592

70,95%

0,56%

71

0

0,00%

0,10%

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

750

1 287

58,28%

1,00%

Rezerwa na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

764

881

86,72%

1,02%

Rezerwy krótkoterminowe
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi
jako przeznaczone do sprzedaŜy

744

942

78,98%

1,00%

Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe
Pozostałe zobowiązania długoterminowe

Pozostałe rezerwy długoterminowe

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
Zaliczki otrzymane

Zobowiązania ogółem

0

0

0,00%

0,00%

74 663

81 712

91,37%

100,00%

16.2.3 Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach
dotyczących kredytów i poŜyczek
Na dzień 31 grudnia 2009 Spółka Apator SA posiadała zadłuŜenie z tytułu kredytów w wysokości
54.433 tys. zł. Spółka nie posiadała zadłuŜenia w postaci poŜyczek.
Warunki kredytu w rachunku bieŜącym na mocy umowy zawartej w dniu 27 maja 2004 roku oraz aneksu z
dnia 17 kwietnia 2008 roku z Bankiem Handlowym w Warszawie SA:
 Kwota kredytu

 Termin spłaty kredytu
 Rodzaj zabezpieczenia
 Oprocentowanie
 Prowizje i koszty

 BieŜące zaangaŜowanie

7.000 tys. zł w okresie od 17 kwietnia 2008 roku do
20 kwietnia 2008 roku;
12.000 tys. zł w okresie od 21 kwietnia 2008 roku do
dnia 20 kwietnia 2010 roku
20 kwiecień 2010 rok
Hipoteka kaucyjna w wysokości 15.000 tys. zł
Cesja wierzytelności w wysokości 2.800 tys. zł
Cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości
WIBOR 1M + marŜa 0,5625% w stosunku rocznym
0,3% kwoty kredytu –
I rata prowizji
przygotowawczej
0,3%
kwoty
kredytu
–
II
rata
prowizji
przygotowawczej płatna w dniu 21 kwietnia 2009
roku
0,4% kwoty niewykorzystanego kredytu – prowizja od
zaangaŜowania
0,1% kwoty udzielonego kredytu – prowizja za
zmianę warunków
9.341 tys. zł
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Warunki kredytu długoterminowego na mocy umowy zawartej w dniu 17 kwietnia 2008 roku z Bankiem
Handlowym w Warszawie SA:
 Kwota kredytu
 Termin spłaty kredytu

 Rodzaj zabezpieczenia

 Oprocentowanie
 Prowizje i koszty
 BieŜące zaangaŜowanie

45.000 tys. zł
9.000 tys. zł do 30 czerwca 2009 roku - spłacono
9.000 tys. zł do 30 czerwca 2010 roku
9.000 tys. zł do 30 czerwca 2011 roku
9.000 tys. zł do 30 czerwca 2012 roku
9.000 tys. zł do 30 czerwca 2013 roku
Hipoteka zwykła w łącznej wysokości 45.000 tys. zł
Hipoteka kaucyjna do kwoty 11.250 tys. zł
Poręczenia prawno-cywilne spółek: Apator-Mining
Sp. z o.o., Apator-Metrix S.A. i FAP Pafal SA
WIBOR 1M + marŜa 0,3% w stosunku rocznym
0,1% kwoty kredytu – prowizja przygotowawcza
36.000 tys. zł

Warunki kredytu w rachunku bieŜącym oraz kredytu rewolwingowego na mocy umowy o limit wierzytelności
zawartej w dniu 16 czerwca 2005 oraz aneksu z dnia 14 grudnia 2009 roku z Raiffeisen Bank Polska SA:
 Kwota limitu

 Termin spłaty kredytu
 Rodzaj zabezpieczenia
 Oprocentowanie

 Prowizje i koszty
 BieŜące zaangaŜowanie

12.500 tys. zł:
- 7.500 tys. zł – kredyt w rachunku bieŜącym
- 5.000 tys. zł – kredyt rewolwingowy
- 1.500 tys. zł – limit na akredytywy „bez pokrycia z
góry”
- 1.500 tys. zł – limit na gwarancje bankowe
7 grudzień 2010 rok
Pełnomocnictwo do rachunku bieŜącego
Cicha cesja wierzytelności w wysokości min. 40%
wszystkich obrotów handlowych
- WIBOR 1M + marŜa 1,5% w stosunku rocznym –
kredyt w rachunku bieŜącym
- WIBOR 1M + marŜa 1,5% w stosunku rocznym –
kredyt rewolwingowy
0,75% w skali roku – prowizja z tytułu
zaangaŜowania
4.102 tys. zł – rachunek bieŜący
5.000 tys. zł – kredyt rewolwingowy

W 2009 r. Ŝaden bank nie wypowiedział spółce umowy kredytowej.
16.2.4 Informacje o udzielonych poŜyczkach w danym roku obrotowym
W dniu 15 października 2006 roku została zawarta umowa poŜyczki pomiędzy Apator SA a Apator GmbH.
Na mocy zawartej umowy spółka Apator SA udzieliła poŜyczki jednostce zaleŜnej Apator GmbH w wysokości
215 tys. euro płatnej w transzach:
− 115 tys. euro do dnia 31 października 2006 r.,
− 50 tys. euro do 31 grudnia 2006 r.,
− 50 tys. euro do 28 lutego 2007 r.
Zgodnie z umową poŜyczka miała być spłacona do dnia 31 lipca 2009 roku.
W dniu 21 września 2007 roku spółki podpisały aneks do umowy określając termin ostatecznej spłaty
poŜyczki na dzień 30 czerwca 2010 rok.
W dniu 21 września 2007 roku została zawarta umowa drugiej poŜyczki pomiędzy Apator SA a Apator
GmbH. Na mocy zawartej umowy spółka Apator SA udzieliła poŜyczki jednostce zaleŜnej w wysokości 75
tys. euro. Zgodnie z umową poŜyczka ma być spłacona do dnia 31 grudnia 2010 roku.
W dniu 11 grudnia 2008 roku została zawarta umowa trzeciej poŜyczki pomiędzy Apator SA a Apator GmbH.
Na mocy tej umowy spółka Apator SA udzieliła poŜyczki jednostce zaleŜnej Apator GmbH w wysokości
50 tys. euro płatnej w transzach:
− 20 tys. euro do dnia 19 grudnia 2008 roku,
− 30 tys. euro do dnia 31 stycznia 2009 roku.
Zgodnie z zawartą umową poŜyczka ma być spłacona do dnia 31 maja 2011 roku.
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Stan naleŜności z tytułu udzielonych poŜyczek na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 232 tys. euro, co
stanowi równowartość 926 tys. zł (w tym: długoterminowe 199 tys. zł, krótkoterminowe 727 tys. zł).
16.2.5 Leasing i dzierŜawa
Na dzień 31 grudnia 2009 roku spółka Apator SA posiadała zobowiązania z tytułu zawartych umów na
dzierŜawę sprzętu informatycznego oraz dzierŜawę samochodów.
Umowa zawarta ze spółką IBM Polska Sp. z o.o. określa miesięczny czynsz z tytułu eksploatacji serwera w
wysokości 10 tys. zł . Wartość dzierŜawionego sprzętu na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 351 tys. zł.
Umowa jest waŜna do 30 kwietnia 2011 roku.
W dniu 15 września 2009 roku została zawarta umowa najmu samochodu z firmą Arpol Motor Company Sp.
z o. o. Przedmiotem umowy najmu jest samochód Seat Leon, umowa została zawarta na okres 36 miesięcy.
Miesięczny czynsz najmu został określony w wysokości 1.900 zł plus dodatkowa kwota (0,45 zł za kilometr)
za przekroczony limit kilometrów (50.000 km rocznie). Spółka Apator SA na mocy zawartej umowy ma prawo
pierwokupu wynajmowanego samochodu, w dowolnym terminie z zachowaniem 3 miesięcznego okresu
wypowiedzenia za cenę brutto 70.000 zł pomniejszoną o 1.500 zł za kaŜdy miesiąc zapłaconego najmu.
W dniu 1 października 2009 roku została zawarta umowa najmu samochodu Mitsubishi Outlander z firmą
Arpol Motor Company Sp. z o.o. Umowa zawarta na okres 36 miesięcy, określa miesięczny czynsz najmu
w wysokości 3.550 zł plus dodatkowa kwota (0,65 zł za kilometr) za przekroczony limit kilometrów (50.000
km rocznie). Spółka Apator SA na mocy zawartej umowy ma prawo odkupu wynajmowanego samochodu po
upływie terminu umowy za cenę 37.800 zł.
16.2.6 Informacja o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach
W dniu 25 lipca 2007 roku Spółka zawarła porozumienie z Bankiem Handlowym w Warszawie SA w sprawie
udzielenia gwarancji. Na mocy zawartego porozumienia Bank udzielił gwarancji bankowej na kwotę 51 tys. zł
na rzecz Koncernu Energetycznego Energa SA w celu zagwarantowania właściwego wykonania przez
Apator SA zobowiązań. Gwarancja jest waŜna do dnia 24 lipca 2010 roku. Zabezpieczeniem wierzytelności
Banku jest hipoteka.
W dniu 31 lipca 2009 roku Spółka zawarła porozumienie z Bankiem Handlowym w Warszawie SA w sprawie
udzielenia gwarancji bankowej. Na mocy zawartego porozumienia Bank udzielił gwarancji bankowej na
kwotę 100 tys. zł na rzecz Energa – Operator SA w celu zagwarantowania właściwego wykonania przez
Konsorcjum firm Apator SA i Pafal SA zobowiązań. Gwarancja jest waŜna do 4 września 2010 roku.
Zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest hipoteka.
W dniu 3 sierpnia 2009 roku Spółka zawarła porozumienie z Bankiem Handlowym w Warszawie SA
w sprawie udzielenia gwarancji. Na mocy zawartego porozumienia Bank udzielił gwarancji bankowej na
kwotę 30 tys. zł na rzecz Energia – Operator SA w celu zagwarantowania właściwego wykonania przez
Konsorcjum firm Apator SA i Pafal SA zobowiązań. Gwarancja jest waŜna do 19 września 2015 roku.
Zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest hipoteka.
W dniu 19 września 2009 roku Spółka zawarła porozumienie z Bankiem Handlowym w Warszawie SA w
sprawie udzielenia gwarancji. Na mocy zawartego porozumienia Bank udzielił gwarancji bankowej na kwotę
65 tys. zł na rzecz RWE Stoen Operator Sp. z o.o. w celu zagwarantowania właściwego wykonania przez
Konsorcjum firm Apator SA i Pafal SA zobowiązań. Zgodnie z zawartą umową gwarancja była waŜna do
5 grudnia 2009 roku i została przedłuŜona w dniu 20 listopada do dnia 31 grudnia 2009 roku.
Zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest hipoteka.
W dniu 9 października 2009 roku Spółka zawarła porozumienie z Bankiem Handlowym w Warszawie SA w
sprawie udzielenia gwarancji. Na mocy zawartego porozumienia Bank udzielił gwarancji bankowej na kwotę
140 tys. zł na rzecz Enea – Operator Sp. z o. o. w celu zagwarantowania właściwego wykonania przez
Apator SA zobowiązań. Gwarancja jest waŜna do 31 grudnia 2009 roku. Zabezpieczeniem wierzytelności
Banku jest hipoteka.
W dniu 20 października 2009 roku Spółka zawarła porozumienie z Bankiem Handlowym w Warszawie SA w
sprawie udzielenia gwarancji. Na mocy zawartego porozumienia Bank udzielił gwarancji bankowej na kwotę
13 tys. zł na rzecz PGE Dystrybucja Warszawa - Teren Sp. z o. o. w celu zagwarantowania właściwego
wykonania przez Apator SA zobowiązań. Gwarancja jest waŜna do 31 grudnia 2010 roku. Zabezpieczeniem
wierzytelności Banku jest hipoteka.
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W dniu 21 października 2009 roku Spółka zawarła porozumienie z Bankiem Handlowym w Warszawie SA
w sprawie udzielenia gwarancji. Na mocy zawartego porozumienia Bank udzielił gwarancji bankowej na
kwotę 260 tys. Euro na rzecz REGIE DE PRODUCION (BURUNDI) w celu zagwarantowania zwrotu zaliczki.
Gwarancja jest waŜna do 28 lutego 2010 roku. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest hipoteka.
W dniu 21 października 2009 roku Spółka zawarła porozumienie z Bankiem Handlowym w Warszawie SA
w sprawie udzielenia gwarancji. Na mocy zawartego porozumienia Bank udzielił gwarancji bankowej na
kwotę 87 tys. Euro na rzecz REGIE DE PRODUCION (BURUNDI) w celu zagwarantowania właściwego
wykonania przez Apator SA zobowiązań. Gwarancja jest waŜna do 31 października 2010 roku.
Zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest hipoteka.
W dniu 4 listopada 2009 roku Spółka zawarła porozumienie z Bankiem Handlowym w Warszawie SA
w sprawie udzielenia gwarancji. Na mocy zawartego porozumienia Bank udzielił gwarancji przetargowej na
kwotę 10 tys. USD na rzecz RECO (Rwanda). Gwarancja jest waŜna do 13 marca 2010 roku.
Zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest hipoteka.
W dniu 12 listopada 2009 roku Spółka zawarła porozumienie z Bankiem Handlowym w Warszawie SA
w sprawie udzielenia gwarancji. Na mocy zawartego porozumienia Bank udzielił gwarancji przetargowej na
kwotę 329 tys. zł na rzecz Enea – Operator Sp. z o. o. Zgodnie z zawartym porozumieniem gwarancja była
waŜna do 14 stycznia 2010 roku i w dniu 23 grudnia 2009 roku została przedłuŜona do dnia 15 marca 2010
roku. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest hipoteka.
W dniu 20 listopada 2009 roku Spółka zawarła porozumienie z Bankiem Handlowym w Warszawie SA
w sprawie udzielenia gwarancji. Na mocy zawartego porozumienia Bank udzielił gwarancji przetargowej na
kwotę 76 tys. zł na rzecz PGE Dystrybucja Łódź - Teren SA. Zgodnie z zawartym porozumieniem gwarancja
jest waŜna do 29 stycznia 2010 roku. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest hipoteka.
W dniu 17 grudnia 2009 roku Spółka zawarła porozumienie z Bankiem Handlowym w Warszawie SA
w sprawie udzielenia gwarancji. Na mocy zawartego porozumienia Bank udzielił gwarancji bankowej na
kwotę 727 tys. zł na rzecz RWE Stoen Operator Sp. z o. o. w celu zagwarantowania właściwego wykonania
przez Apator SA zobowiązań. Zgodnie z zawartą umową gwarancja jest waŜna do 14 stycznia 2011 roku.
Zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest hipoteka.
16.2.7 Zobowiązania warunkowe
Na mocy umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 30 sierpnia 2007 roku z Przedsiębiorstwem Techniczno –
Handlowym Rector Spółka jawna reprezentowanym przez wspólników Spółka Apator SA zakupiła 70%
udziałów w przekształconej spółce Rector Sp. z o. o. za kwotę 21.000 tys. zł.
Po okresie trzech lat Apator SA zobowiązał się do dopłaty do ceny nabywanych 70% udziałów pod
warunkiem osiągnięcia przez spółkę przekształconą Rector załoŜonych zysków netto za lata 2008 - 2010.
Zgodnie z umową wysokość dopłaty nie przekroczy 5.000 tys. zł.
Jednocześnie spółka Apator SA zobowiązała się do zakupu pozostałych 30% udziałów po upływie trzech lat
za cenę określoną na podstawie wartości firmy.

16.3 Sprawozdanie z przepływów pienięŜnych
Spółka Apator SA posiada za 2009 r. dodatnie przepływy finansowe z działalności operacyjnej w wysokości
+7.402 tys. zł oraz z działalności inwestycyjnej: +12.674 tys. zł oraz ujemne przepływy z działalności
finansowej w wysokości -21.815 tys. zł.
Ujemne przepływy z działalności finansowej wynikają z:
− spłaty kredytów zaciągniętych na finansowanie zakupu spółek nabytych w 2008 r.: Apator Rector sp.
z o. o. i Apator Powogaz SA;
− wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy: II część dywidendy za 2008 r. i zaliczka na poczet dywidendy
z zysku spółki Apator SA za 2009 r.
Z kolei dodatnie przepływy inwestycyjne wynikają z otrzymanych dywidend od spółek zaleŜnych (18.073
tys. zł) oraz z wpływu ze sprzedaŜy akcji spółki zaleŜnej Apator Powogaz SA na rzecz tej spółki w celu
umorzenia (3.010 tys. zł).
WyŜej przedstawione przepływy kształtują łącznie na koniec 2009 roku środki pienięŜne w wysokości
+874 tys. zł.
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17. Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi, ze
szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań,
oraz określenie ewentualnych zagroŜeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w
celu przeciwdziałania tym zagroŜeniom
Zarządzanie zasobami finansowymi Spółki odbywa się w oparciu o następujące kryteria:
− weryfikowanie sytuacji finansowej obecnych i potencjalnych klientów,
− pobieranie przedpłat lub rozliczenia natychmiastowe z nowymi klientami, zabezpieczanie kredytu
kupieckiego,
− bieŜące monitorowanie stanu rozliczeń z odbiorcami i dostawcami,
− windykowanie przeterminowanych naleŜności,
− ustalanie moŜliwie korzystnych umownych terminów regulowania zobowiązań,
− finansowanie bieŜącej działalności kredytem w rachunku bieŜącym, którego poziom automatycznie
się obniŜa przy kaŜdym wpływie środków pienięŜnych,
− pozyskiwanie na moŜliwie najkorzystniejszych warunkach kredytów i innych produktów bankowych,
− zastępowanie kaucji w przetargach gwarancjami bankowymi.
W celu zapobieŜenia ewentualnym nieprawidłowościom w zarządzaniu zasobami finansowymi, przyjęto
zasady postępowania w następujących obszarach:
1. SprzedaŜ
− Współpraca z klientami hurtowymi (aparatura łącznikowa) w duŜej mierze odbywa się na
podstawie umów handlowych. Zawarte umowy przewidują wypłatę bonusów za terminowe
regulowanie naleŜności głównych wraz z odsetkami.
− Klienci, z którymi nie są zawarte umowy handlowe zobowiązani są przed dokonaniem zakupów
do dostarczenia dokumentów potwierdzających ich wiarygodność (KRS, NIP, REGON,
w uzasadnionych przypadkach opinię bankową, zaświadczenia o nie zaleganiu płatności
podatków i składek ZUS).
− Do klientów jednorazowych sprzedaŜ dokonywana jest wyłącznie w formie gotówki, przedpłaty
lub zaliczenia pocztowego.
2. Zabezpieczenie kredytu kupieckiego
− Zasadą jest stosowanie zabezpieczeń przy odroczonych terminach płatności.
− Po złoŜeniu dokumentów identyfikujących firmę wysokość limitu zwiększona zostaje do kwoty
15 tys. zł.
− W celu uzyskania wyŜszego limitu konieczne jest złoŜenie dodatkowego zabezpieczenia.
− Najczęstszą formą zabezpieczenia naleŜności od klientów krajowych jest weksel in`blanco.
Otrzymywane weksle zabezpieczają naleŜności do kwoty wymienionej w deklaracji wekslowej.
Kwota ta stanowi limit sprzedaŜy dla klienta i wprowadzona jest do systemu zintegrowanego
BaaN. Po przekroczeniu ustalonego limitu w systemie wyświetla się informacja uniemoŜliwiająca
dalszą sprzedaŜ.
− Deklaracje wekslowe wraz z wekslami przechowywane są w sejfie w kasie Spółki.
− Akredytywy – stosowane są jako zabezpieczenie płatności klientów zagranicznych – szczególnie
z obszarów podwyŜszonego ryzyka (Turcja, Burundi, Sierra Leone).
3. Monitorowanie naleŜności
− Ponaglanie telefoniczne i e-mailowe.
− I wezwanie do zapłaty - 7 dni po terminie płatności.
− II ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty - 30 dni po wysłaniu I wezwania.
− Pismo informujące o skierowaniu sprawy do Kancelarii Radców Prawnych -14 dni po II
wezwaniu oraz przekazanie dokumentów do Kancelarii Radców w celu skierowania na drogę
postępowania sądowego.
4. Zintegrowany system BaaN
− Komunikat o przeterminowanych naleŜnościach.
− Komunikat o przekroczeniu limitu kredytu kupieckiego.
− MoŜliwość zmiany statusu – klient wątpliwy i zablokowany – wymusza stosowanie zaostrzonych
zasad sprzedaŜy.
5. Informacja na narady dyrekcyjne o spłacaniu zagroŜonych naleŜności.
6. Informacja na naradach kierowniczych o naleŜnościach przeterminowanych.
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7. Sporządzenie dla Zarządu i Dyrekcji cotygodniowej sytuacji finansowej zawierającej informacje o
stanie naleŜności, poziomie zobowiązań, stanie kont bankowych, poziomie wykorzystania kredytów,
wpływie środków pienięŜnych oraz bieŜących istotnych płatnościach.
8. Sporządzanie comiesięcznego szczegółowego zestawienia przewidywanych przychodów
i wydatków.

Analiza podstawowych wskaźników finansowych potwierdza stabilną kondycję finansową. Świadczą o tym
wskaźniki rentowności, które przyjmują wartości dodatnie w wyniku osiągniętych zysków na wszystkich
poziomach aktywności gospodarczej.
Spółka w coraz większym stopniu finansuje swoją działalność kapitałem własnym, choć naleŜy dodać, Ŝe
w stosunku do lat poprzedzających rok 2008, ma znacznie wyŜszy poziom kapitałów obcych. W chwili
obecnej wynikają one z konieczności finansowania ze źródeł zewnętrznych zakupionych w 2008 r. spółek
Apator Powogaz SA i Apator Rector sp. z o. o. Powoduje to znaczne obniŜenie poziomu płynności Spółki
(wskaźniki zamieszczono w punkcie 16.1.5 niniejszego Sprawozdania). W strukturze aktywów dominuje
majątek trwały, z czego istotnymi jego składnikami są: długoterminowe aktywa finansowe (udziały w
spółkach Grupy Apator) oraz rzeczowe aktywa trwałe. Ponadto następuje tendencja wzrostowa majątku
obrotowego w porównaniu do poprzedniego okresu, co świadczy o coraz większym rozwoju Spółki.
Osiągane wyniki finansowe netto powodują w sposób ciągły przyrost kapitału własnego. Informacja o
przepływach pienięŜnych zamieszczona w sprawozdaniu z przepływów pienięŜnych oraz w punkcie 16.3
niniejszego Sprawozdania, wskazuje na źródła pochodzenia i wielkość uzyskanych przez spółkę środków
pienięŜnych oraz kierunek ich wykorzystania.

18. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego
grupą kapitałową
W ciągu 2009 r. miały miejsce następujące zmiany w zarządzaniu spółką Apator SA:
− od stycznia 2009 r. powstał nowy pion dyrektora ds. marketingu i sprzedaŜy aparatury pomiarowej i
systemów – pion ten powstał z wydzielenia z pionu marketingu i sprzedaŜy dwóch biur (kraj i
eksport) sprzedaŜy aparatury pomiarowej i systemów;
− od sierpnia 2009 r. nastąpiło w pionie dyrektora ds. aparatury łącznikowej i marketingu, połączenie
dwóch biur sprzedaŜy aparatury łącznikowej: kraj i eksport, w jedno biuro.
Po okresie sprawozdawczym tj. od stycznia 2010 r. Apator SA zawarła umowę o współpracy z podmiotem
zaleŜnym Pafal SA. Przedmiotem współpracy jest prowadzenie przez spółkę Apator SA:
− sprzedaŜy produktów spółki zaleŜnej Pafal SA,
− obsługi posprzedaŜnej,
oraz świadczenie usług konstrukcyjnych na rzecz Pafal SA. Zawarcie tej umowy wynika z realizacji strategii
działania Grupy Apator, zgodnie z którą rozwój i sprzedaŜ elektronicznych liczników energii elektrycznej
(kredytowych i przedpłatowych) oraz systemów pomiarowych prowadzona jest przez spółkę Apator SA.

19. Informację o systemie kontroli programów akcji pracowniczych
Emitent nie realizuje programu akcji pracowniczych.

20. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju
Apator SA, w tym istotne czynniki ryzyka i zagroŜeń oraz opis perspektyw rozwoju
działalności
Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących akcji, potencjalni inwestorzy powinni
uwzględnić wymienione poniŜej czynniki ryzyka i inne informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu
z działalności. KaŜde z omówionych poniŜej czynników moŜe mieć istotny wpływ na działalność, sytuację
finansową i perspektywy rozwoju Spółki, a tym samym moŜe istotnie wpływać na cenę akcji.
Czynniki rozwoju i ryzyka opisane poniŜej nie są jedynymi ryzykami, na jakie naraŜona jest Spółka. Emitent
przedstawił tylko te czynniki ryzyka, które uznał za istotne. Mogą istnieć jeszcze inne czynniki ryzyka, które
zdaniem Emitenta nie są obecnie istotne lub których obecnie nie zidentyfikował, a które mogłyby wywołać
skutki, o których mowa powyŜej. Przedstawiając kolejność czynników ryzyka, Emitent nie kierował się
prawdopodobieństwem ich zaistnienia, ani oceną ich waŜności.
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W związku z faktem, iŜ ocena wyników z działalności spółki Apator SA powinna być ściśle powiązana
z wynikami całej Grupy Apator, poniŜsze czynniki rozwoju oraz ryzyka i zagroŜenia odnoszą się zarówno do
spółki Apator SA jak i całej Grupy.
20.1 Czynniki rozwoju
Apator SA koordynuje i nadzoruje działania całej Grupy Apator i w ramach istotnych czynników rozwoju
zwraca uwagę na:
20.1.1 Czynniki rozwoju zewnętrzne
−

−
−
−
−
−
−

Program (propagowany przez Urząd Regulacji Energetyki) wymiany tradycyjnych liczników energii
elektrycznej na inteligentne liczniki „smart meters w latach 2010 – 2017 – wymiana dotyczyć będzie
ok. 14 mln liczników u odbiorców indywidualnych oraz 1,5 mln liczników u odbiorców przemysłowych
o łącznej wartości projektu 7,6 mld zł,
Uzyskanie pozytywnej opinii URE na temat współfinansowania zakupu ustroju pomiarowego przez
uŜytkownika,
Potrzeby inwestycyjne oraz modernizacyjne polskiego sektora energetycznego powinny sprzyjać
wzrostowi krajowego popytu w segmencie pomiarowym jak i łącznikowym (w zakresie instalacji
niskiego i średniego napięcia),
Rozwój sprzedaŜy systemów i liczników przedpłatowych na nowe rynki (w szczególności afrykański),
Spodziewane oŜywienie gospodarcze w 2010 r.,
Deprecjacja złotówki w stosunku do waluty unijnej - pozytywny wpływ na rentowność eksportu,
Popyt stymulowany przez inwestycje w infrastrukturę budowlano-drogową pod EURO 2012.

20.1.2 Czynniki rozwoju wewnętrzne
−
−
−
−
−
−
−

Intensywne prace rozwojowe, szczególnie w zakresie systemów pomiarowych,
Wspólne działania marketingowe, logistyczne, zakupowe itp. w ramach Grupy Apator,
MoŜliwość certyfikowania wyrobów zgodnie z Dyrektywą MID Unii Europejskiej (obniŜenie kosztów
związanych z legalizacją produktów),
Stworzenie jednego centrum sprzedaŜy liczników energii elektrycznej - przeniesienie w styczniu
2010 r. procesu sprzedaŜy i konstrukcji produktów spółki Pafal SA do Apator SA,
Restrukturyzacja spółki Apator Powogaz SA (wraz z akwizycjami dokonywanymi przez spółkę),
Ograniczenie kosztów zatrudnienia w Pafal SA,
Prowadzenie intrensywnych działań pozwalających na zwiększenie sprzedaŜy eksportowej,
w szczególności na rynek afrykański (Burundi, Sierra Leone, Gwinea), na rynki wschodnie (głównie
Rosja i Ukraina) i do Europy Zachodniej.

20.2 Ryzyka i zagroŜenia
W ramach istotnych czynników ryzyk i zagroŜeń spółka Apator SA zwraca uwagę na:
20.2.1 Ryzyka i zagroŜenia zewnętrzne
−
−
−
−
−

Sytuacja na rynkach walutowych i radykalna zmiana kursów walut mająca w dalszym ciągu
(w 2009 r.) wpływ na wycenę wcześniej podpisanych kontraktów walutowych.
Skutki spowolnienia gospodarczego w Polsce – spadek popytu,
Zapaść gospodarcza u wschodnich sąsiadów Polski (spowolnienie eksportu w tym kierunku
geograficznym),
Słaba koniunktura w budownictwie w związku z zaostrzeniem procedur udzielania kredytów przez
banki, co utrudnia dostęp do kredytów developerom, firmom budowlanym jak i ostatecznym
nabywcom mieszkań oraz indywidualnym inwestorom,
Wysokie ceny metali kolorowych i ropy naftowej.

20.2.2 Ryzyka i zagroŜenia wewnętrzne
−
−
−

Kształtowanie się kursów walut obcych (głównie EUR) wobec PLN z uwagi na znaczny udział
sprzedaŜy eksportowej realizowanej w walutach. Aprecjacja złotego moŜe wpływać negatywnie na
wielkość sprzedaŜy wyraŜonej w PLN i jednocześnie na poziom marŜy brutto z tytułu tej sprzedaŜy,
Upływ kadencji zarządu i rady nadzorczej Apator SA z dniem odbycia zwyczajnego walnego
zgromadzenia tej spółki,
koszty związane z obsługą kredytu na zakup akcji Apator Powogaz SA i Apator Rector Sp. z o. o.,
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−

ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - poprzez wdroŜony kompleksowy
program ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Grupy Apator oraz ubezpieczenie
odpowiedzialności członków władz spółki Apator SA ograniczony został poziom ryzyka w tym
zakresie.
Ponadto naleŜy zwrócić uwagę na cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym spółki Apator SA opisane
w Nocie nr 31 do jednostkowego sprawozdania finansowego.
20.3 Perspektywy rozwoju
Rozwój spółki Apator SA jest silnie powiązany z rozwojem całej Grupy Apator. Grupa Apator dąŜy do
uzyskania pozycji lidera regionu Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie rozwoju i sprzedaŜy zarówno
systemów i aparatury pomiarowej, jak i aparatury łącznikowej.

21. Istotne wydarzenia po 31 grudnia 2009 r. z działalności spółki Apator SA
−

−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

W dniu 4 stycznia 2010 r. spółka Apator SA zawarła umowę o współpracy z podmiotem zaleŜnym FAP
Pafal SA z siedzibą w Świdnicy. Przedmiotem współpracy jest prowadzenie przez spółkę Apator SA
sprzedaŜy produktów spółki zaleŜnej FAP Pafal SA, obsługi posprzedaŜnej oraz świadczenie usług
konstrukcyjnych na rzecz FAP Pafal SA. Szacowane wzajemne obroty z tytułu powyŜszej umowy na
2010 r. wynoszą 50 mln zł.
W dniu 4 stycznia 2010 r. spółka Apator SA zawarła umowę z CECHTAR sp. z o. o. z siedzibą w
Tarnowie na dostawy w 2010 r. kredytowych liczników energii elektrycznej oraz modułów
komunikacyjnych GSM/GPRS. Szacowana wartość umowy wynosi 14,6 mln zł.
W dniu 5 stycznia 2010 roku Apator SA zawarła z RWE Stoen Operator sp. z o. o. z siedzibą
w Warszawie, umowę na dostawę elektronicznych kredytowych liczników energii elektrycznej o łącznej
wartości 6 mln zł.
W dniu 26 stycznia 2010 r. w spółce Apator SA odwołana została prokura samoistna pana Tomasza
Piaseckiego.
W dniu 12 stycznia 2010 roku przeprowadzona została zamiana 1.111 akcji imiennych
uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4 na akcje zwykłe na okaziciela (bez uprzywilejowania).
W wyniku tej zamiany uległa obniŜeniu ogólna liczba głosów z 58.497.275 do 58.493.942. PowyŜsze
akcje zostały zasymilowane i wprowadzone do obrotu giełdowego w dniu 29 stycznia 2010 roku.
W dniach od 26 stycznia 2010 r. do 27 stycznia 2010 r. Członek Rady Nadzorczej Apator SA dokonał
sprzedaŜy łącznie 9.500 akcji na okaziciela Apator SA po średniej cenie 16,85 zł za jedną akcję.
W dniu 3 lutego 2010 roku Apator SA zawarła ze spółką stowarzyszoną Apator Elektro SA z siedzibą w
Moskwie, umowę na dostawę niskonapięciowej aparatury łącznikowej. Wartość umowy wynosi 3 mln
EUR.
W dniu 3 lutego 2010 roku Członek Rady Nadzorczej Apator SA dokonał sprzedaŜy 40.000 akcji na
okaziciela Apator SA po cenie 18,70 zł za jedną akcję.
W okresie od stycznia do lutego 2010 roku Apator SA nabyła 16 udziałów spółki Apator Mining Sp. z o.o.
W związku z tym Apator SA posiada w chwili obecnej 99,95% udziałów w Apator Mining Sp. z o.o.
W dniu 25 lutego 2010 r. spółka Apator SA podała prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na
2010 r., która zakłada uzyskanie skonsolidowanych przychodów ze sprzedaŜy ogółem w wysokości 400
mln zł oraz skonsolidowanego zysku netto w kwocie 40 mln zł.
W dniu 25 lutego 2010 r. spółka Apator SA podała deklarację wypłaty dywidendy z zysku za rok
obrotowy 2009 w wysokości 0,50 zł brutto na 1 akcję oraz deklarację zaliczki na poczet przewidywanej
dywidendy z zysku za rok obrotowy 2010 wynosi 0,25 zł brutto na 1 akcję.

22. Informacje o postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla
postępowania arbitraŜowego lub organem administracji publicznej, dotyczących
zobowiązań lub wierzytelności spółki Apator SA
W dniu 11 sierpnia 2009 r. Apator SA otrzymał pozew złoŜony przez Panią Kingę Stachowiak (akcjonariusza
posiadającego 1 akcję na ZWZ Apator SA w dniu 8 czerwca 2009 r.). Pozew został złoŜony do Sądu
Okręgowego w Toruniu VI Wydział Gospodarczy i dotyczył:
− stwierdzenia niewaŜności powziętej w dniu 8 czerwca 2009 r. Uchwały nr 11/2009 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Apator SA w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008, ustalenia terminu,
w którym przysługuje prawo do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy – jako sprzecznej z ustawą;
− z ostroŜności procesowej na wypadek oddalenia powyŜszego roszczenia, Powódka wnosiła o uchylenie
powziętej w dniu 8 czerwca 2009 r. Uchwały nr 11/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator
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SA w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008, ustalenia terminu, w którym przysługuje prawo do
dywidendy i terminu wypłaty dywidendy – jako mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza.
W dniu 19 października 2009 r. Sąd Okręgowy w Toruniu, VI Wydział Gospodarczy oddalił powództwo
złoŜone przez Panią Kingę Stachowiak w sprawie o stwierdzenie niewaŜności Uchwały nr 11/2009 powziętej
w dniu 8 czerwca 2009 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA w sprawie podziału zysku za rok
obrotowy 2008, ustalenia terminu, w którym przysługuje prawo do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy –
jako sprzecznej z ustawą oraz z ostroŜności procesowej na wypadek oddalenia powyŜszego roszczenia,
o uchylenie tej Uchwały jako mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza.
W dniu 16 listopada 2009 r. Pani Kinga Stachowiak złoŜyła apelację od wyŜej podanego wyroku Sądu.
Wartość powyŜszego przedmiotu sporu stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.
Pozostałe postępowania (w tym dwa lub więcej postępowań) dotyczące zobowiązań lub wierzytelności spółki
Apator SA toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŜowego lub organem
administracji publicznej dotyczące emitenta i spółek zaleŜnych nie stanowią 10% kapitałów własnych
emitenta.

23. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta, w tym znanych
emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami, umowach ubezpieczenia,
współpracy lub kooperacji
W 2009 r. spółka Apator SA nie zawierała umów znaczących dla działalności Spółki.
Umowy ubezpieczenia
Spółka Apator SA w ramach kompleksowego programu ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej
Grupy Apator, posiada umowy ubezpieczenia zawarte z funduszami ubezpieczeniowymi PZU SA/STU Ergo
Hestia SA. Umowy ubezpieczenia zawarte są na okres od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. i obejmują:
− Umowy ubezpieczenia majątkowego:
− ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
− ubezpieczenia utraty zysku na bazie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
− ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń,
− ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych,
− ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
− ubezpieczenia mienia w transporcie,
− ubezpieczeń komunikacyjnych (tylko z PZU SA),
− ubezpieczeń w podróŜy:
o kosztów leczenia i usług assistance wykonujących pracę umysłową i pracę fizyczną,
o następstw nieszczęśliwych wypadków,
o bagaŜu podróŜnego.
− Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością
i wprowadzanym do obrotu produktem.
− Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności członków władz spółki.
Umowy współpracy lub kooperacji
W zakresie produkcji kredytowych liczników elektronicznych, spółka Apator SA współpracuje z podmiotem
zaleŜnym FAP Pafal SA z siedzibą w Świdnicy. Dotyczy ona wytwarzania przez Apator SA dla FAP Pafal SA
liczników energii elektrycznej. Podstawą współdziałania jest umowa zawarta pomiędzy Apator SA a FAP
Pafal SA w dniu 1 marca 2005 r. (z późniejszymi aneksami). Umowa ta określa ogólne warunki współpracy w
zakresie dostaw przez Apator SA płyt elektroniki i podzespołów montaŜowych do FAP Pafal SA. Ilości
dostaw realizowane są według bieŜących zamówień, a ceny zawierane są na warunkach rynkowych. Umowa
ta zawarta jest na czas nieokreślony. Szczegółowe warunki zawartej umowy nie odbiegają od warunków
powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Wartość wzajemnych obrotów za 2009 r. pomiędzy
Apator SA a FAP Pafal SA wyniosła 32.209 tys. zł.
W dniu 4 stycznia 2010 r. (po okresie sprawozdawczym) spółka Apator SA zawarła umowę o współpracy
z podmiotem zaleŜnym FAP Pafal SA. Przedmiotem współpracy jest prowadzenie przez spółkę Apator SA:
− sprzedaŜy produktów spółki zaleŜnej FAP Pafal SA,
− obsługi posprzedaŜnej
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oraz świadczenie usług konstrukcyjnych na rzecz FAP Pafal SA. Zawarcie umowy o współpracy wynika
z realizacji strategii działania Grupy Apator, zgodnie z którą rozwój i sprzedaŜ elektronicznych liczników
energii elektrycznej (kredytowych i przedpłatowych) oraz systemów pomiarowych prowadzona jest przez
spółkę Apator SA. Szacowane wzajemne obroty z tytułu powyŜszej umowy na 2010 r. wynoszą 50 mln zł.
Umowa o współpracy została zawarta na czas nieokreślony, a jej warunki nie odbiegają od warunków
charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku.
Spółka APATOR SA nie posiada informacji o jakichkolwiek umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami.

24. Informacje o zawarciu przez Apator SA lub jednostkę od niej zaleŜną jednej lub wielu
transakcji z podmiotami powiązanymi, jeŜeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały
zawarte na innych warunkach niŜ rynkowe
W okresie 2009 r. spółka Apator SA nie zawierała Ŝadnej transakcji z podmiotami powiązanymi, które byłyby
pojedynczo lub łącznie istotne i zostały zawarte na innych warunkach niŜ rynkowe.
Transakcje spółki Apator SA i jednostek zaleŜnych z podmiotami powiązanymi w okresie od stycznia do
grudnia 2009 r. obejmowały transakcje, które są typowe, zawierane na warunkach rynkowych, a ich
charakter wynika z bieŜącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Apator SA i jednostki zaleŜne.
Transakcje te dotyczą współpracy w zakresie kredytowych liczników elektronicznych i ciepłomierzy.
W zakresie produkcji kredytowych liczników elektronicznych spółka Apator SA współpracuje z podmiotem
zaleŜnym FAP Pafal SA. Dotyczy ona wytwarzania przez Apator SA dla FAP Pafal SA liczników energii
elektrycznej. Ponadto od stycznia 2010 r. spółka Apator SA współpracuje z FAP Pafal SA w zakresie:
− sprzedaŜy kredytowych liczników elektronicznych,
− obsługi posprzedaŜnej,
− świadczenia usług konstrukcyjnych
W zakresie działalności finansowej pomiędzy spółkami Grupy Apator przekazywane są dywidendy. Łącznie
spółki zaleŜne dokonały następujących wypłat dywidend na rzecz Apator SA:
Dywidendy i zaliczki uzyskane przez Apator SA od spółek
zaleŜnych
Apator Control Sp. z o. o.
Apator Metrix SA
Apator Mining Sp. z o. o.
Apator Kfap Sp. z o. o.
Apator Rector Sp. z o. o.
FAP Pafal SA
Apator Powogaz SA
Apator GmbH
Apator Elektro SA
Dywidendy ogółem

2009 r.

2008 r.

1 650
1 001
8 932
0
3 987
2 503
0
0
0

2 000
3 002
11033
1 606
0
10 000
0
0
0

18 073

27 641

25. Objaśnienie róŜnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a
wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok
Spółka APATOR SA nie publikuje jednostkowej prognozy wyników finansowych. Do wiadomości publicznej
podawana jest prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Apator.
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Toruń, dnia 9 kwietnia 2010 roku

Janusz Niedźwiecki

Prezes Zarządu Apator SA

Tomasz Habryka

Członek Zarządu Apator SA

Jerzy Kuś

Członek Zarządu Apator SA
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