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1.

INFORMACJE OGÓLNE

1.1.

INFORMACJE O JEDNOSTCE DOMINUJĄCEJ, GRUPIE KAPITAŁOWEJ ORAZ
SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Grupa Kapitałowa APATOR („Grupa”) składa się z jednostki dominującej APATOR S.A. oraz jej spółek
zaleŜnych (patrz punkt 1.1.1).
Jednostka dominująca
Spółka dominująca 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.
Przedmiot działalności jednostki dominującej
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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez Zarząd jednostki
dominującej APATOR S.A. dnia 29 kwietnia 2010
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje rok 2009 oraz zawiera dane porównawcze za
rok 2008.
Czas trwania Spółki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest
nieoznaczony.

1.1.1. SKŁAD GRUPY
W skład Grupy wchodzi APATOR S.A. oraz następujące spółki zaleŜne i stowarzyszone:
 APATOR MINING Sp. z o.o. (zaleŜna od APATOR SA)
 APATOR CONTROL Sp. z o.o. (zaleŜna od APATOR SA)
 APATOR METRIX S.A. (zaleŜna od APATOR SA)
 APATOR POWOGAZ S.A. (zaleŜna od APATOR SA)
 FAP PAFAL S.A. (zaleŜna od APATOR SA)
 APATOR RECTOR Sp. z o.o. (zaleŜna od APATOR SA)
 APATOR GmbH (zaleŜna od APATOR SA)
 APATOR KFAP Sp. z o.o. (spółka zaleŜna od APATOR POWOGAZ SA)
 WODPOL Sp. z o.o. (spółka zaleŜna od APATOR POWOGAZ S.A.)
 APATOR TELEMETRIA Sp. z o.o. (spółka zaleŜna od APATOR POWOGAZ S.A.)
 APATOR METROTEKS (spółka zaleŜna od APATOR POWOGAZ S.A.)
 APATOR ELEKTRO (stowarzyszona z APATOR S.A.)
 Teplovodomer (stowarzyszona z APATOR POWOGAZ S.A.)
 METCOM KFT (stowarzyszona z APATOR METRIX S.A.)
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Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej objęte konsolidacją
Firma

Siedziba

APATOR MINING
Sp. z o.o.

Katowice

APATOR CONTROL
Sp. z o.o.

Toruń

APATOR METRIX SA

Tczew

FAP „PAFAL” S.A.

RECTOR Sp. z o.o.

Świdnica

Podstawowy przedmiot działalności

99,89%

ZaleŜna

Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej,
sprzętu elektrycznego oraz działalność usługowa
w tym zakresie, a takŜe prace badawczo –
rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych
Produkcja instrumentów i przyrządów
pomiarowych, kontrolnych, nawigacyjnych i
innego przeznaczenia
Produkcja aparatury kontrolno-pomiarowej,
elektrycznej i elektronicznej, działalność
handlowa, usługi serwisowe

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000016020

100,00%

ZaleŜna

100,00%

ZaleŜna

100,00%

ZaleŜna

70,00%

ZaleŜna

99,40%

ZaleŜna

100,00%

ZaleŜna

50,00%

Stowarzyszona

100,00%
99,40%

ZaleŜna pośrednio
Udział pośredni

APATOR POWOGAZ
S.A.

Poznań

APATOR GmbH

Worms

Produkcja instrumentów i przyrządów
pomiarowych, kontrolnych, badawczych,
nawigacyjnych, produkcja pozostałych maszyn
ogólnego przeznaczenia
SprzedaŜ systemów przedpłatowych liczników
energii elektrycznej

APATOR KFAP
Sp. z o.o.

Kraków

Uwagi

Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000047770

Informatyka, działalność wydawnicza, poligrafia I
reprodukcja zapisanych nośników informacji

Moskwa

Udział w
kapitale

Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej,
energii elektrycznej, sprzętu elektrycznego,
urządzeń dźwigowych, pomp i spręŜarek oraz
działalność usługowa w tym zakresie

Zielona
Góra

APATOR ELEKTRO

Właściwy Sąd/ organ prowadzący rejestry

Sąd Rejonowy w Gdańsku, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000046259
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we
Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
KRS 0000057162
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000297413
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
KRS 0000028129
HRB 41496
Amtsgericht Mainz

SprzedaŜ aparatury elektrycznej i elektronicznej

Produkcja i sprzedaŜ przyrządów i instrumentów
pomiarowych oraz usługi związane z legalizacją
urządzeń pomiarowych

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
KRS 00000203801
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Firma
WODPOL Sp. z o.o.

Siedziba
Poznań

Podstawowy przedmiot działalności
Działalność usługowa w zakresie remontów
wyrobów produkowanych przez fabrykę
„POWOGAZ”, prace projektowe, konstrukcyjne i
technologiczne
Produkcja urządzeń odczytujących i
transmitujących dane, produkcja systemowych
aplikacji informatycznych

APATOR
TELEMETRIA Sp. z
o.o.

Słupsk

APATOR
METROTEKS

Kijów
Ukraina

Dystrybucja wodomierzy i ciepłomierzy

Teplovodomer

Mytishi
Rosja

Produkcja i sprzedaŜ wodomierzy i ciepłomierzy
oraz ich legalizacja i serwis

METCOM KFT

Węgry

SprzedaŜ gazomierzy

Właściwy Sąd/ organ prowadzący rejestry
Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000124854
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
KRS 0000290726

Udział w
kapitale

Uwagi

77,33%
76,87%

ZaleŜna pośrednio
Udział pośredni

50,80%
50,50%

ZaleŜna pośrednio
Udział pośredni

61,00%
60,63%

ZaleŜna pośrednio
Udział pośredni

44,06%

Stowarzyszona
pośrednio
Udział pośredni

43,80%
24,00%
24,00%
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Jednostka dominująca APATOR S.A. posiada 81% udziałów w Spółce APATOR – UKRAINA. Powołana
w 1998 roku spółka juŜ po 2 latach funkcjonowania zaprzestała działalności. Po konsultacjach z
ukraińskimi prawnikami Spółka APATOR S.A. uzyskała informację, Ŝe oficjalne zamknięcie spółki
APATOR-UKRAINA pociągnęłoby za sobą duŜe koszty. Spółka dominująca APATOR S.A. zaprzestała
jakiegokolwiek finansowania spółki APATOR – UKRAINA, a jej udziały zostały objęte odpisem
aktualizującym. Objęcie konsolidacją danych finansowych ww. spółki nie było moŜliwe. śadna osoba z
kierownictwa ani właścicieli Grupy Kapitałowej APATOR nie jest zaangaŜowana w kierowanie lub
nadzór nad tą spółką.
Spółka zaleŜna APATOR MINING Sp. z o.o. posiada 6.600.000 akcji jednostki dominującej APATOR
S.A.
Zmiany w Grupie kapitałowej APATOR w trakcie 2009 roku:
W dniu 28 stycznia 2009 roku spółka zaleŜna APATOR POWOGAZ S.A. nabyła 50,8% udziałów w
spółce WMC Telemetria Sp. z o.o. Jednostka zaleŜna APATOR POWOGAZ S.A. nabyła 508 udziałów
od 4 osób fizycznych (po 127 udziałów od kaŜdej z osób). Wartość nominalna jednego udziału wynosi
100,00 zł. Cena nabycia udziału wynosi 3.967,00 zł. Łączna cena nabycia powyŜszych udziałów wraz z
kosztami związanymi z nabyciem wynosi 2.022 tys. zł. Termin płatności za udziały został ustalony na 7
dni od zawarcia umowy. Przeniesienie własności udziałów nastąpiło w dniu zapłaty. Kapitał zakładowy
spółki WMC Telemetria Sp. z o.o. wynosi 100 tys. zł i dzieli się na 1.000 udziałów o wartości nominalnej
100,00 zł. Nabyte udziały stanowią 50,8% kapitału zakładowego oraz 50,8% ogólnej liczby głosów.
W dniu 12 maja 2009 roku jednostka zaleŜna FAP PAFAL S.A. sprzedała swoje wszystkie udziały w
spółce Gran-Systema-Pafal Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku na Białorusi pozostałym współudziałowcom
za kwotę 17 tys. USD. Spółka FAP PAFAL S.A. posiadała 50% udziałów o wartości nominalnej 15 tys.
USD.
W 2009 roku Spółka APATOR SA nabyła od osoby fizycznej 1 akcję imienną Apator Powogaz SA za
kwotę 4,3 tys. zł
W dniu 11 maja 2009 roku została zawarta umowa sprzedaŜy akcji imiennych Apator Powogaz S.A. Na
mocy tej umowy spółka Apator Powogaz S.A. kupiła od Apator SA 700 akcji własnych za kwotę 3.010
tys. zł w celu ich umorzenia.
W dniu 12 października 2009 roku Sąd Rejonowy Poznań wydał postanowienie obniŜające kapitał
zakładowy spółki APATOR POWOGAZ S.A. z kwoty 788.500,00 zł do kwoty 753.500,00 zł i zmieniające
liczbę akcji z 15.770 sztuk do 15.070.
W dniu 4 listopada 2009 roku jednostka zaleŜna APATOR POWOGAZ nabyła 61% udziałów w spółce
APATOR METROTEKS z siedzibą w Kijowie (Ukraina) za kwotę 348 tys. zł.

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 SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej APATOR obejmujące spółkę dominującą oraz podmioty
zaleŜne i stowarzyszone sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Nazwa grupy kapitałowej:

APATOR

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)
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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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a
wszystkie kwoty wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej). Sprawozdanie
finansowe jednostki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej zostało przeliczone na walutę
sprawozdawczą w oparciu o zasady wynikające z Międzynarodowego Standardu Rachunkowości Nr 21.

2.3.

ZAŁOśENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuacji działalności
gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości, to jest w okresie nie krótszym
niŜ 12 miesięcy licząc od końca okresu sprawozdawczego. Na dzień zatwierdzenia niniejszego
sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagroŜenie
kontynuowania działalności przez spółki Grupy.

Nazwa grupy kapitałowej:

APATOR

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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3.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI

3.1.

GŁÓWNE DANE FINANSOWE

Przychody ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów
(działalność kontynuowana i zaniechana)
Przychody ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów (działalność
kontynuowana)

Rok
2009
PLN

Rok
2008
PLN

367 557

356 191

84 679

100 844

367 557

356 191

84 679

100 844

0
50 116
38 669
31 301
0
31 301

0
56 373
28 876
22 904
0
22 904

0
11 546
8 909
7 211
0
7 211

0
15 960
8 175
6 485
0
6 485

30 090

21 174

6 932

5 995

1 211
45 928
-32 493
-23 332
-9 897
297 505
152 829
144 676
179 868
2 032
3 511
45 063
72 574
28 516 158
1,06

1 730
54 360
-81 716
37 869
10 513
312 019
158 821
153 198
163 645
2 403
3 529
58 910
89 464
28 653 261
0,74

279
11 180
-7 909
-5 679
-2 409
72 417
37 201
35 216
43 783
495
855
10 969
17 666
28 516 158
0,25

490
13 028
-19 585
9 076
2 520
74 782
38 065
36 717
39 221
576
846
14 119
21 442
28 653 261
0,23

1,06
6,31

0,74
5,71

0,25
1,54

0,23
1,37

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)
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki
dominującej Grupy
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom
mniejszościowym
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 z udziałami mniejszości
Udziały mniejszości
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)

Rok
2009
EUR

Rok
2008
EUR

Pozycje aktywów i pasywów oraz pozycje rachunku przepływów pienięŜnych przeliczono według
średniego kursu obowiązującego na dzień sprawozdania.
Pozycje rachunku zysków i strat 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

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

Nazwa grupy kapitałowej:

APATOR

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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3.2.

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Wyszczególnienie

na dzień

Nota

31.12.2009
AKTYWA TRWAŁE
Wartości niematerialne
Wartość firmy
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
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
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe
Udzielone poŜyczki krótkoterminowe
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty
Rozliczenia międzyokresowe
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaŜy
AKTYWA RAZEM

158 821

2
3
4
5

3 209
40 608
97 620
1 394

3 252
38 635
101 869
1 381

6
8
8

1 593
219
97
8 089
144 676

1 519
253
76
11 836
153 198

10
12
12
12
12
8
8

54 789
66 062
2 040
561
3 807
1 637
10 234
2 713
2 833
297 505

53 238
68 943
2 223
1 526
4 603
348
20 208
2 067
42
312 019

179 868
177 836

163 645
161 242

3 511
15 142
93 105
6 169
(5 914)
19 348

3 529
15 142
50 752
6 169
(7 389)
21 362

(221)

(113)

22 308
30 090
(5 702)
2 032
117 637
45 063

53 475
21 174
(2 859)
2 403
148 374
58 910

27 000
375
6 972
10 671
45

36 000
4 848
7 265
10 797
-

13
14

KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy ze sprzedaŜy akcji własnych powyŜej ich wartości nominalnej
Pozostały kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Akcje/udziały własne
Kapitały rezerwowe

15
16
16
16
17
16

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
Udziały mniejszości
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania długoterminowe
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

31.12.2008

152 829

20
9,19

18

Nazwa grupy kapitałowej:

APATOR

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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Wyszczególnienie

na dzień

Nota

31.12.2009
Zobowiązania krótkoterminowe
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
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rezerwa na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Rezerwy krótkoterminowe

20
9,19
19
19
19
19
19
18
18

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

31.12.2008

72 574
33 614
3 523
17 571
7 999
1 915
148
2 171
13
4 015
1 605

89 464
29 027
21 079
18 092
9 908
2 301
262
3 311
319
3 440
1 725

297 505

312 019

Nazwa grupy kapitałowej:

APATOR

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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3.3.

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

367 557

356 191

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

330 360
37 197
(239 129)

319 280
36 911
(237 932)

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

(208 571)
(30 558)
128 428

(208 388)
(29 544)
118 259

(24 584)
(54 848)
48 996
960

(21 959)
(48 087)
48 213
8 071

1 508
562
1 118
334
13
(192)
(2 383)

1 563
62
3 830
2 625
128
(137)

160
50 116
(11 447)

89
56 373
(27 497)

* 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 kontraktach terminowych
* wynik na aktualizacji finansowego majątku trwałego
* wynik na aktualizacji finansowego majątku obrotowego
* pozostałe przychody (koszty) finansowe
* wydatki na zakup udziałów jednostki zaleŜnej po objęciu kontroli

(3 000)
1 281
13
(2 871)
(5 794)
(529)
(547)
-

(3 738)
1 525
39
552
(24 628)
(356)
(564)
(327)

Objęcie kontroli nad jednostką zaleŜną (ujemna wartość firmy)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem

38 669

28 876

(7 368)
31 301

(5 972)
22 904

-

-

31 301

22 904

(108)
-

(25)
-

1

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

26

* wynik na sprzedaŜy i likwidacji środków trwałych
* wynik na aktualizacji niefinansowego majątku trwałego
* wynik na aktualizacji niefinansowego majątku obrotowego
* wynik na rezerwach na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe
* wynik na wycenie nieruchomości
* odpis z tytułu utraty wartości firmy
* wynik na innej działalności operacyjnej
Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
Przychody (koszty) restrukturyzacji
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Przychody (koszty) finansowe

Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

27

23,24

Działalność zaniechana
Zysk (Strata) netto z działalności zaniechanej

28

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
Nazwa grupy kapitałowej:

APATOR

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

Nota

od 01.01.2009
do 31.12.2009

Udział w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów
Inne całkowite dochody (netto)

(108)

(25)

31 193

22 879

Nota

31 301

22 904

Nota

30 090
1 211
31 193

21 174
1 730
22 879

29 982
1 211

21 148
1 731

Całkowite dochody ogółem
Zysk (strata) netto, z tego przypadający:
- akcjonariuszom podmiotu dominującego
- akcjonariuszom mniejszościowym
Całkowite dochody ogółem, z tego przypadające:
- akcjonariuszom podmiotu dominującego
- akcjonariuszom mniejszościowym
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą:

Nota

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

PLN / akcję

PLN / akcję

29
1,06
1,06

0,74
0,74

1,06
1,06

0,74
0,74

29

- podstawowy
- rozwodniony



od 01.01.2008
do 31.12.2008

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

371 591

358 227

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

330 360
37 197
4 034
(322 595)

319 280
36 911
2 036
(310 014)

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

1 257
(15 226)
(127 327)
(42 923)
(89 723)
(18 095)
(30 558)
48 996
960

1 006
(13 946)
(126 321)
(38 619)
(86 230)
(16 360)
(29 544)
48 213
8 071

1 508
562
1 118
334
13
(192)
(2 383)

1 563
62
3 830
2 625
128
(137)

160
50 116
(11 447)

89
56 373
(27 497)

1

26

* wynik na sprzedaŜy i likwidacji środków trwałych
* wynik na aktualizacji niefinansowego majątku trwałego
* wynik na aktualizacji niefinansowego majątku obrotowego
* wynik na rezerwach na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe
* wynik na wycenie nieruchomości
* odpis z tytułu utraty wartości firmy
* wynik na innej działalności operacyjnej
Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
Przychody (koszty) restrukturyzacji
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Przychody (koszty) finansowe

27

* dywidendy i udziały w zyskach

-

-

Nazwa grupy kapitałowej:

APATOR

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

Nota

od 01.01.2009
do 31.12.2009

od 01.01.2008
do 31.12.2008

* 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 kontraktach terminowych
* wynik na aktualizacji finansowego majątku trwałego
* wynik na aktualizacji finansowego majątku obrotowego
* pozostałe przychody (koszty) finansowe
* wydatki na zakup udziałów jednostki zaleŜnej po objęciu kontroli

(3 000)
1 281
13
(2 871)
(5 794)
(529)
(547)
-

(3 738)
1 525
39
552
(24 628)
(356)
(564)
(327)

Objęcie kontroli nad jednostką zaleŜną (ujemna wartość firmy)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem

38 669

28 876

(7 368)
31 301

(5 972)
22 904

-

-

31 301

22 904

(108)
(108)

(25)
(25)

31 193

22 879

Nota

31 301

22 904

Nota

30 090
1 211
31 193

21 174
1 730
22 879

29 982
1 211

21 148
1 731

Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

23,24

Działalność zaniechana
Zysk (Strata) netto z działalności zaniechanej

28

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
Zysk (strata) netto, z tego przypadający:
- akcjonariuszom podmiotu dominującego
- akcjonariuszom mniejszościowym
Całkowite dochody ogółem, z tego przypadające:
- akcjonariuszom podmiotu dominującego
- akcjonariuszom mniejszościowym
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą:
z działalności kontynuowanej
- podstawowy
- rozwodniony
z działalności kontynuowanej i zaniechanej
- podstawowy
- rozwodniony

Nota

PLN / akcję

PLN / akcję

29
1,06
1,06

0,74
0,74

1,06
1,06

0,74
0,74

29
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3.4.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej
Wyszczególnienie

Saldo na dzień 01.01.2008 roku
Korekty błędu podstawowego
Saldo po zmianach
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

Kapitał
podstawowy

Pozostałe
kapitały

RóŜnice
kursowe
z przeliczenia

Niepodzielony
wynik
finansowy

3 529
77 335
(2)
3 529
77 335
(2)
Zmiany w kapitale własnym w okresie 01.01 do 31.12.2008
-

- 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
Podział zysku
Zakup akcji własnych
Utworzenie kapitału rezerwowego
Utworzenie kapitału rezerwowego
Pokrycie straty z kapitału zapasowego
Korekty konsolidacyjne (zapasy z lat ubiegłych)
Objęcie konsolidacją Metcom KFT
Objęcie konsolidacją Grupy PoWoGaz
Zakup akcji własnych przez PoWoGaz
Objęcie konsolidacją Rector
Zakup dodatkowych akcji Apator Powogaz

Razem

73 491

Kapitał
własny
razem

Udział
mniejszości

73 491

154 353
154 353

76
76

154 429
154 429

-

-

-

-

-

-

(111)

-

(111)

-

(111)

-

20 601
(1 475)
(16 000)
16 000
(10 425)
-

(111)
-

21 174
21 174
(14 344)
5 742
(2 859)
(20 601)
10 425
(133)
4
-

21 174
21 063
(14 344)
5 742
(2 859)
(1 475)
(16 000)
16 000
(133)
4
-

1 730
1 730
(13)
(4)
1 596
104
301
(1 380)

22 904
22 793
(14 357)
5 742
(2 863)
(1 475)
(16 000)
16 000
(133)
4
1 596
104
301
(1 380)

-
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Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej
Wyszczególnienie

Kapitał
podstawowy

Zakup dodatkowych udziałów Apator Mining
Zakup dodatkowych udziałów Apator GmbH
Saldo na dzień 31.12.2008
Saldo na dzień 01.01.2009 roku
Korekty błędu podstawowego
Saldo po zmianach
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

-

Pozostałe
kapitały

RóŜnice
kursowe
z przeliczenia

-

-

Niepodzielony
wynik
finansowy

3 529
86 036
(113)
3 529
86 036
(27)
(86)
3 529
86 036
(113)
Zmiany w kapitale własnym w okresie 01.01 do 31.12.2009
-

- 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
Całkowite dochody ujęte w okresie od 01.01 do 31.12.2009
Dywidendy
Rozliczenie zaliczkowej dywidendy z roku poprzedniego
Wypłacone zaliczki na dywidendę
Podział zysku
Zakup akcji własnych
Umorzenie akcji własnych
Umorzenie akcji własnych
Pokrycie straty
Objęcie konsolidacją Telemetrii
Objęcie konsolidacją Metroteks
Zakup dodatkowych akcji Apator Powogaz
Zmiana z tytułu umorzenia akcji Powogazu
Zmiana z tytułu umorzenia udziału Wodpolu
Saldo na dzień 31.12.2009

Kapitał
własny
razem

Udział
mniejszości

Razem

(11)
(1 098)

(11)
(1 098)

(7)
-

(18)
(1 098)

71 790
71 918
(128)
71 790

161 242
161 456
(214)
161 242

2 403
2 421
(18)
2 403

163 645
163 877
(232)
163 645

-

-

-

-

-

-

(108)

-

(108)

-

(108)

(18)
3 511

45 317
(557)
(2 014)
2 032
(2 962)
(2)
127 850

(108)
(221)

30 090
30 090
(9 986)
2 860
(5 702)
(45 317)
2 962
(3)
2
46 696

30 090
29 982
(9 986)
2 860
(5 702)
(557)
(2 032)
2 032
(3)
177 836

1 211
1 211
(1 784)
3
(3)
184
10
(3)
13
(2)
2 032

31 301
31 193
(11 770)
2 863
(5 705)
(557)
(2 032)
2 032
184
10
(6)
13
(2)
179 868
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3.5.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH
za okres
Wyszczególnienie

Nota

od 01.01.2009
do 31.12.2009

od 01.01.2008
do 31.12.2008

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

38 669
10 379
1 294
192
13 932

28 876
42 689
1 197
12 747

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych
(Zysk) strata na sprzedaŜy i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych

(375)
(1 508)

(94)
(1 481)

(Zysk) strata na sprzedaŜy aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy

(13)

14

(Zyski) straty z wyceny nieruchomości inwestycyjnych według wartości godziwej

(13)

(128)

3 027
(160)
(2)
77
(6 072)

2
3 944
(89)
(68)
116
26 529

49 048
(1 472)
7 544
(1 831)
374
(973)
(742)
51 948
(6 020)
45 928

71 565
(1 588)
(1 465)
1 079
(5 435)
(326)
(2 105)
61 725
(7 365)
54 360

(980)
(12 256)
1 741
347

(1 421)
(7 862)
2 858
(16)
4 262
1 333

(2 239)
2

(80 110)
90
49

(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

34

Środki pienięŜne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian
w kapitale obrotowym
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu naleŜności
34
Zmiana stanu zobowiązań
34
Zmiana stanu rezerw
34
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
34
Inne korekty
34
Środki pienięŜne wygenerowane w toku działalności operacyjnej
Zapłacone odsetki
Zapłacony podatek dochodowy
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
Nazwa grupy kapitałowej:
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za okres
Wyszczególnienie

Nota

od 01.01.2009
do 31.12.2009

Otrzymane dywidendy
Inne wpływy (wydatki)
34
Środki pienięŜne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej
Wpływy netto z tytułu emisji akcji
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)
34
Środki pienięŜne netto z działalności finansowej

od 01.01.2008
do 31.12.2008

(19 108)
(32 493)

(899)
(81 716)

(584)
15 791
(20 507)
(2 989)
(14 588)
(360)
(95)
(23 332)

(1 452)
67 714
(7 399)
(3 881)
(16 773)
(289)
(51)
37 869

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

(9 897)

10 513

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

(77)
20 335
(127)
10 438
(204)

(116)
9 822
(11)
20 335
(127)

Nazwa grupy kapitałowej:
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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 jednostek wchodzących w skład Grupy APATOR, wyŜej wymienione standardy,
interpretacje i zmiany do standardów nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe spółek
Grupy.
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 Grupy, 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 sprawozdania finansowe jednostki wchodzące w skład Grupy kapitałowej APATOR oraz jednostka
dominująca APATOR SA sporządzając niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zastosowały 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.
Grupa APATOR 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. Grupa APATOR do
poprzednich sprawozdań finansowych stosowała zasadę ujmowania kosztów finansowania
zewnętrznego w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia. Od 1 stycznia 2009 roku
Grupa APATOR 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
Grupę APATOR 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
Grupy APATOR 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 wymagają 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 Grupy
APATOR.
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 Grupy APATOR.
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 Grupę APATOR.
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 Grupy APATOR.
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 Grupy
APATOR.

4.3.

WCZEŚNIEJSZE ZASTOSOWANIE STANDARDÓW I INTERPRETACJI
Sporządzając niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa APATOR 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, Grupa APATOR 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
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o

o

o

wymiany walut obcych” i MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” w przypadkach, gdy
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 jednostek wchodzących w skład Grupy APATOR, wyŜej wymienione standardy,
interpretacje i zmiany do standardów, za wyjątkiem zaktualizowanych MSSF 3 i MSR 27, nie miałyby
istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe, jeŜeli zostałyby zastosowane przez
Grupę na koniec okresu sprawozdawczego.
Zastosowanie zaktualizowanych MSSF 3 i MSR 27 wpłynęłoby na zwiększenie wartości firmy powstałej
przy nabyciu jednostek zaleŜnych Apator Telemetria Sp. z o.o. i Apator Metroteks przez jednostkę
APATOR POWOGAZ S.A. oraz na zwiększenie kapitału mniejszości. Odniesienie kosztów nabycia
spółek zaleŜnych do kosztów okresu, ze względu na małe wartości, nie miałoby istotnego wpływu na
zmianę wartości aktywów i pasywów bilansu.
Apator Telemetria
Sp. z o.o.

Wyszczególnienie

Wartość firmy
Kapitał mniejszości
Wartość firmy
Kapitał mniejszości
Wartość firmy
Kapitał mniejszości

Apator
Metroteks

Razem

Wartości przyjęte w sprawozdaniu za rok 2009
1 832
333
184
9
Wartości po zastosowaniu zaktualizowanych MSSF 3 i MSR 27
3 607
546
1 959
222
Zmiany po zastosowaniu zaktualizowanych MSSF 3 i MSR 27
+1 775
+213
+1 775
+213

2 165
193
4 153
2 181
+1 988
+1 988
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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 Grupę Kapitałową zasad rachunkowości zostały zaprezentowane
w punktach 4.2 do 4.3.17.

5.2.

KONSOLIDACJA

5.2.1. ZASADY KONSOLIDACJI
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe jednostki dominującej
APATOR S.A. oraz sprawozdania kontrolowanych przez jednostkę dominującą spółek zaleŜnych
sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku. Przez kontrolę rozumie się moŜliwość wpływania na
politykę finansową i operacyjną podległej jednostki w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z jej
działalności.
Na dzień nabycia jednostki zaleŜnej (objęcia kontroli) aktywa i pasywa jednostki nabywanej są
wyceniane według ich wartości godziwej. NadwyŜka ceny nabycia ponad wartość godziwą moŜliwych do
zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki jest ujmowana w aktywach bilansu jako wartość
firmy. W przypadku, gdy cena nabycia jest niŜsza od wartości godziwej moŜliwych do zidentyfikowania
przejętych aktywów netto jednostki, róŜnica ujmowana jest jako zysk w rachunku zysków i strat okresu,
w którym nastąpiło nabycie. Udział akcjonariuszy mniejszościowych jest wykazywany według
przypadającej na nich wartości godziwej aktywów netto. W kolejnych okresach, straty przypadające
akcjonariuszom mniejszościowym powyŜej wartości ich udziałów, pomniejszają kapitały jednostki
dominującej.
W przypadku nabywania udziałów mniejszości tj. nabywania dodatkowych udziałów/akcji mając juŜ
wcześniej kontrolę nie ustala się nowej wartości godziwej nabywanych aktywów i pasywów. Operację tą
ujmuje się jako przesuniecie w kapitałach pomiędzy udziałami mniejszości a udziałem spółki
dominującej wartości ustalonej w oparciu o wartość godziwą aktywów netto na dzień objęcia kontroli.
RóŜnice między wartością aktywów i zapłatą wpływają na wynik okresu, w którym nastąpiło przejęcie
kontroli.
Sprzedane w roku obrotowym spółki zaleŜne podlegają konsolidacji od początku roku obrotowego do
dnia zbycia. Wyniki finansowe jednostek nabytych w ciągu roku są ujmowane w sprawozdaniu
finansowym od momentu ich nabycia.
W przypadkach, gdy jest to konieczne, w sprawozdaniach finansowych jednostek zaleŜnych bądź
stowarzyszonych dokonuje się korekt mających na celu ujednolicenie zasad rachunkowości
stosowanych przez jednostkę z zasadami stosowanymi przez podmiot dominujący.
Ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyłączone zostały wszelkie transakcje, salda,
przychody i koszty pomiędzy podmiotami powiązanymi objętymi konsolidacją.
5.2.2. INWESTYCJE W PODMIOTY STOWARZYSZONE
Jednostki stowarzyszone to takie jednostki, nad którymi jednostka dominująca nie sprawuje kontroli, ale
na które wywiera znaczący wpływ, uczestnicząc w ustalaniu polityki finansowej jak i operacyjnej.
Udziały w podmiotach stowarzyszonych wyceniane są z zastosowaniem metody praw własności, za
wyjątkiem sytuacji, gdy są zaklasyfikowane jako przeznaczone do zbycia. Inwestycje w jednostki
stowarzyszone są wyceniane według ceny nabycia z uwzględnieniem zmian w udziale Spółki w
aktywach netto, jakie wystąpiły do dnia bilansowego, pomniejszonej o utratę wartości poszczególnych
inwestycji.
Istotne zyski i straty wynikające z transakcji pomiędzy Grupą a jednostką stowarzyszoną podlegają
wyłączeniom konsolidacyjnym do poziomu posiadanego udziału.
NadwyŜka ceny nabycia ponad wartość godziwą moŜliwych do zidentyfikowania aktywów netto
podmiotu stowarzyszonego na dzień nabycia jest ujmowana jako wartość firmy i prezentowana w pozycji
„Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw własności”.
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W przypadku, gdy cena nabycia jest niŜsza od wartości godziwej moŜliwych do zidentyfikowania
aktywów netto podmiotu stowarzyszonego na dzień nabycia, róŜnica ujmowana jest jako zysk w
rachunku zysków i strat okresu, w którym nastąpiło nabycie.
5.2.3. WARTOŚĆ FIRMY
Wartość firmy powstająca przy konsolidacji to nadwyŜka kosztu nabycia jednostki nad wartością
godziwą moŜliwych do zidentyfikowania składników aktywów i pasywów jednostki zaleŜnej,
stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia na dzień nabycia.
Wartość firmy jest wykazywana jako składnik aktywów i przynajmniej raz w roku poddawana jest testowi
na utratę wartości. Skutki utraty wartości odnoszone są w cięŜar rachunku zysków i strat i nie podlegają
odwróceniu w kolejnych okresach.
5.3.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW STOSOWANE W GRUPIE

5.3.1. 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 odniesieniu do 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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5.3.2. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
Rzeczowe aktywa trwałe to aktywa rzeczowe posiadane przez jednostki 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. Jednostki nie ustalają wartości rezydualnej środków trwałych. Polityka
gospodarcza aktywami trwałymi nie przewiduje sprzedaŜy środków trwałych, jedynie po likwidacji
sprzedawane są jako złom. Środki trwałe w jednostkach 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 rachunku zysków i strat.
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.
Spółki posiadają prawo wieczystego uŜytkowania gruntu nabyte w trybie decyzji administracyjnej. W
przypadku, gdy spółki nie posiadają ustalonej w wiarygodny sposób wyceny według wartości godziwej
nie ujmują posiadanego prawa w bilansie. Prawo jest prezentowane w notach dodatkowych. W
przypadku, gdy spółki posiadają wycenę według wartości godziwej prawa wieczystego uŜytkowania
gruntów jest ono prezentowane w bilansie, nie podlega amortyzacji.
Spółka dominująca APATOR S.A. oraz jednostka zaleŜna APATOR POWOGAZ S.A. posiadają
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, spółki te prezentują te aktywa w swoich
sprawozdaniach finansowych a Grupa w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
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5.3.3. LEASING
Umowy leasingu finansowego, to umowy, na mocy których przenoszone jest na spółki zasadniczo całe
ryzyko oraz całe potencjalne korzyści wynikające z bycia właścicielem jako leasingobiorcą.
Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu są traktowane jak leasing operacyjny.
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 rachunek zysków i strat metodą
liniową przez okres trwania leasingu.
5.3.4. 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
wynikające ze zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych ujmowane są w rachunku
zysków i strat w okresie, w którym powstały.
5.3.5. 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.
5.3.6. 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).
5.3.7. 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) Grupa
stosuje zasadę kapitalizacji kosztów finansowania zewnętrznego (odsetki i inne koszty ponoszone przez
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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
produkowanych w sposób powtarzalny, o krótkim cyklu produkcyjnym. Zgodnie z przepisami
przejściowymi, zmiana ta została wprowadzona prospektywnie.
Oszacowane w 2009 roku przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej APATOR 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.
5.3.8. DOTACJE PAŃSTWOWE
Dotacje rządowe, łącznie z niepienięŜnymi dotacjami wykazywanymi w wartości godziwej ujmowane są
wyłącznie wówczas, gdy istnieje wystarczająca pewność, Ŝe Grupa 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 rachunku zysków i strat jako przychód na przestrzeni okresów
proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tego składnika aktywów.
5.3.9. 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 operacyjnych lub 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.
5.3.10.

INSTRUMENTY FINANSOWE
Jako instrument finansowy Grupa 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.
Grupa 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 oraz instrumenty pochodne;



Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności - aktywa finansowe niebędące instrumentami
pochodnymi, z ustalonymi lub moŜliwymi do określenia płatnościami oraz o ustalonym terminie
wymagalności, względem których Grupa 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.
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Ujęcie i wyłączenie składnika aktywów finansowych oraz zobowiązania finansowego
Składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe jest wykazywane w bilansie, gdy Grupa
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].
Składnik aktywów finansowych wyłącza się z bilansu w przypadku, gdy wynikające z zawartej umowy
prawa do korzyści ekonomicznych i ryzyka z niej wynikające zostały zrealizowane, wygasły lub Grupa
się ich zrzekła.
Grupa wyłącza z bilansu 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 Grupa wycenia w wartości godziwej, czyli
najczęściej według wartości godziwej uiszczonej zapłaty w przypadku składnika aktywów lub otrzymanej
kwoty w przypadku zobowiązania. Koszty transakcji Grupa 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
Grupa 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 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 rachunku zysków i strat.
W roku 2009 i w latach poprzednich jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej APATOR nie
stosowały 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 wyniku
finansowym.
5.3.11.

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.

5.3.12.

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
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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.
5.3.13.

REZERWY
Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Grupie 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 Grupa 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 w
niektórych Spółkach Grupy pracownicy mają prawo do 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
Grupa 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.
Grupa tworzy równieŜ rezerwę na naprawy gwarancyjne, gdyŜ w Grupie APATOR zawierane są 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.

5.3.14.

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 Grupa 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.
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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 Grupa spodziewa się odzyskać.
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.
5.3.15.

TRANSAKCJE W WALUTACH OBCYCH
W sprawozdaniach finansowych jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej APATOR
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 dzień bilansowy. Zyski i straty wynikłe z przeliczenia walut są odnoszone
bezpośrednio w rachunek zysków i strat, za wyjątkiem przypadków, gdy powstały one wskutek wyceny
aktywów i pasywów niepienięŜnych, w przypadku których zmiany wartości godziwej odnosi się
bezpośrednio na kapitał.
Walutą funkcjonalną zagranicznej jednostki zaleŜnej Apator GmbH jest EUR natomiast walutą
funkcjonalną zagranicznej jednostki zaleŜnej Apator Metroteks jest hrywna ukraińska. Na dzień
bilansowy aktywa i zobowiązania tych zagranicznych jednostek zaleŜnych są przeliczane na walutę
prezentacji Grupy po kursie obowiązującym na dzień bilansowy, a ich rachunki zysków i strat są
przeliczane po średnim waŜonym kursie wymiany za dany rok obrotowy. RóŜnice kursowe powstałe w
wyniku takiego przeliczenia są ujmowane bezpośrednio w kapitale własnym jako jego odrębny składnik.
W momencie zbycia podmiotu zagranicznego, zakumulowane odroczone róŜnice kursowe ujęte w
kapitale własnym, dotyczące danego podmiotu zagranicznego, są ujmowane w rachunku zysków i strat.

5.3.16.

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.
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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 rachunku zysków i strat, poza przypadkiem, gdy dotyczy on pozycji
ujętych bezpośrednio w kapitale własnym. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony jest równieŜ
rozliczany bezpośrednio w kapitały własne.

5.3.17.

KAPITAŁY WŁASNE

Do kapitałów własnych spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej APATOR zaliczają: 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
wielość kapitałów własnych stanowią: akcje własne oraz odpisy z wyniku finansowego z bieŜącego roku.
Grupa przeliczyła składniki kapitału własnego zgodnie z wymogami MSR 29 „Sprawozdawczość
finansowa w warunkach hiperinflacji”. Skutki przeliczenia oraz wymagane ujawnienia Grupa prezentuje
wyłącznie w notach do sprawozdania finansowego.

Nazwa grupy kapitałowej:

APATOR

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 32
Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)
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6.

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

Działalność kontynuowana

Wyszczególnienie
Aparatura
pomiarowa

Aparatura
łącznikowa

pozostała

Razem
Razem

Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres sprawozdawczy (od 01-01-2009 do 31-12-2009)
Przychody ogółem
251 209
113 151
3 197
367 557
1. SprzedaŜ na zewnątrz
288 894
114 297
5 345
408 536
2. SprzedaŜ między segmentami
(37 685)
(1 146)
(2 148)
(40 979)
Koszty ogółem
(176 210)
(86 105)
(1 398)
(263 713)
1. Koszty na zewnątrz
(214 413)
(87 358)
(3 546)
(305 317)
2. Koszty między segmentami
38 203
1 253
2 148
41 604
Wynik segmentu
74 999
27 046
1 799
103 844
Koszty nieprzypisane
(53 888)
Udział w zyskach jednostek
stowarzyszonych
160
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
50 116
Przychody finansowe
20 608
Koszty finansowe
(32 055)
Zysk przed opodatkowaniem
38 669
Podatek dochodowy
(7 368)
Udziały mniejszości
(1 211)
Zysk (strata) netto
30 090
Pozostałe informacje o segmentach na dzień 31-12-2009
Aktywa:
180 811
62 644
778
244 233
1. Środki trwałe
66 478
12 830
257
79 565
2. Wartości niematerialne i prawne
2 118
1 091
3 209
3. Wartość firmy
40 533
75
40 608
4. Zapasy
40 564
14 224
1
54 789
5. NaleŜności z tytułu dostaw, robót i
usług
31 118
34 424
520
66 062
6. Aktywa nieprzypisane
Zobowiązania
11 176
6 395
17 571
Nakłady inwestycyjne
10 430
4 230
14 660
1. Rzeczowe aktywa trwałe i wartości
niematerialne i prawne
10 430
4 230
14 660
2. Nakłady nieprzypisane
Amortyzacja
11 361
3 638
139
15 138
1. Rzeczowe aktywa trwałe
10 391
3 314
139
13 844
2. Wartości niematerialne i prawne
970
324
1 294
3. Amortyzacja nieprzypisana
Odpisy aktualizujące
3 410
2 216
98
5 724
1. Zapasy
1 838
845
2 683
2. NaleŜności
1 572
1 371
98
3 041

-

367 557
408 536
(40 979)
(263 713)
(305 317)
41 604
103 844
(53 888)

-

160
50 116
20 608
(32 055)
38 669
(7 368)
(1 211)
30 090

-

297 505
79 565
3 209
40 608
54 789

-

66 062
53 272
17 571
14 779

-

14 660
119
15 226
13 844
1 294
88
5 724
2 683
3 041

-

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

229 913
259 159
(29 246)
(163 280)
(189 992)

122 669
124 376
(1 707)
(95 224)
(96 795)

3 609
5 495
(1 886)
(1 387)
(5 807)

356 191
389 030
(32 839)
(259 891)
(292 594)

-

Nazwa grupy kapitałowej:

APATOR

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 33
Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)
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Działalność
zaniechana

Działalność kontynuowana

Wyszczególnienie
Aparatura
pomiarowa

Aparatura
łącznikowa

pozostała

Razem
Razem

2. Koszty między segmentami
26 712
1 571
4 420
32 703
Wynik segmentu
66 633
27 445
2 222
96 300
Koszty nieprzypisane
(40 016)
Udział w zyskach jednostek
stowarzyszonych
89
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
56 373
Przychody finansowe
13 505
Koszty finansowe
(41 002)
Zysk przed opodatkowaniem
28 876
Podatek dochodowy
(5 972)
Udziały mniejszości
(1 730)
Zysk (strata) netto
21 174
Pozostałe informacje o segmentach na dzień 31-12-2008
Aktywa:
183 682
64 024
624
248 330
1. Środki trwałe
70 206
13 661
395
84 262
2. Wartości niematerialne i prawne
2 040
1 212
3 252
3. Wartość firmy
38 560
75
38 635
4. Zapasy
38 877
14 361
53 238
5. NaleŜności z tytułu dostaw, robót i
usług
33 999
34 715
229
68 943
6. Aktywa nieprzypisane
Zobowiązania
10 748
7 344
18 092
Nakłady inwestycyjne
6 794
3 701
10 495
1. Rzeczowe aktywa trwałe i wartości
niematerialne i prawne
6 794
3 701
10 495
2. Nakłady nieprzypisane
Amortyzacja
9 954
3 774
139
13 867
1. Rzeczowe aktywa trwałe
9 210
3 321
139
12 670
2. Wartości niematerialne i prawne
744
453
1 197
3. Amortyzacja nieprzypisana
Odpisy aktualizujące
6 926
1 823
56
8 805
1. Zapasy
2 981
820
3 801
2. NaleŜności
3 945
1 003
56
5 004

32 703
96 300
(40 016)

-

-

89
56 373
13 505
(41 002)
28 876
(5 972)
(1 730)
21 174

-

312 019
84 262
3 252
38 635
53 238

-

68 943
63 689
18 092
10 703

-

10 495
208
13 945
12 670
1 197
78
8 805
3 801
5 004

-

-

Informacje geograficzne
Grupa 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
264 641
47 811
55 105
367 557
367 557
1. SprzedaŜ na zewnątrz
304 623
47 811
56 102
408 536
408 536
2. SprzedaŜ między segmentami
(39 982)
(997)
(40 979)
(40 979)
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

267 967
300 803
(32 836)

39 013
39 013
-

49 211
49 214
(3)

356 191
389 030
(32 839)

-

356 191
389 030
(32 839)

Informacje o waŜniejszych klientach
Grupa APATOR nie prowadzi sprzedaŜy do wiodącego klienta. Do głównych klientów Grupy naleŜą
koncerny energetyczne.
Nazwa grupy kapitałowej:

APATOR

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 34
Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)
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NOTA NR 2.
WARTOŚCI NIEMATERIALNE
Wartość
firmy

Patenty i licencje,
oprogramowanie
komputerowe

Koszty
prac
rozwojowych

Pozostałe
wartości
niematerialne

61
-

570
1 884
495
267
(487)
(431)
(1 743)

1 155
1 015
(1 311)
(596)
-

461
938
90
(9)
(170)
(887)
-

2 247
938
1 884
1 600
267
(1 807)
(1 197)
(887)
(1 743)

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2008

61

487
1 042

1 311
1 574

9
432

1 807
3 109

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2009
Zwiększenia z tytułu własnej produkcji
Zwiększenie stanu z tytułu nabycia
Zwiększenia z tytułu przejęcia Apator Telemetria
Zmniejszenia stanu z tytułu likwidacji
Zmniejszenia stanu z tytułu zbycia
Zmiany wartości brutto z tytułu przekwalifikowania
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
Odwrócenie odpisów aktualizujących
Amortyzacja za okres
Umorzenie na dzień przejęcia w Apator Telemetria
Zmiany umorzenia z tytułu przekwalifikowania

61
-

1 042
463
(21)
1 505
(487)
(1 370)

1 574
204
564
(686)
128
(707)
-

432
218
(1 505)
(100)
(55)
1 370

3 109
204
1 027
218
(707)
128
(1 294)
(55)
-

61

21
1 153

558
1 635

360

579
3 209

61

3 912

8 653

6 573

19 199

61

(2 870)
1 042

(7 079)
1 574

(6 141)
432

(16 090)
3 109

61

5 859

8 735

5 286

19 941

61

(4 706)
1 153

(7 100)
1 635

(4 926)
360

(16 732)
3 209

Wyszczególnienie
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2008
Zwiększenia stanu z tytułu przejęcia Rector
Zwiększenia stanu z tytułu przejęcia PoWoGaz
Zwiększenia stanu z tytułu nabycia
Zwiększenie wynikające z przekwalifikowania
Zmniejszenia stanu z tytułu likwidacji
Amortyzacja
Amortyzacja na dzień przejęcia w Rector
Amortyzacja na dzień przejęcia w Powogaz
Zmniejszenie dotychczasowego umorzenia z tytułu
likwidacji, sprzedaŜy
Pozostałe zmiany

Zmniejszenie dotychczasowego umorzenia z tytułu
likwidacji, sprzedaŜy
Pozostałe zmiany
Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2009
Stan na dzień 31.12.2008
Wartość bilansowa brutto
Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów
aktualizujących
Wartość bilansowa netto
Stan na dzień 31.12.2009
Wartość bilansowa brutto
Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów
aktualizujących
Wartość bilansowa netto

Razem

Tabela w 2008 roku 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

Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne prezentuje poniŜsza tabela.
ODPISY AKTUALIZUJĄCE Z TYTUŁU UTRATY
WARTOŚCI

Wartość odpisów na dzień 01.01.2009

Patenty i licencje,
oprogramowanie
komputerowe

Wartość
firmy

-

Koszty
prac
rozwojowych

-

Pozostałe
wartości
niematerialne

128

Razem

-

Nazwa grupy kapitałowej:

APATOR

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 35
Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

128

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009

ODPISY AKTUALIZUJĄCE Z TYTUŁU UTRATY
WARTOŚCI

Patenty i licencje,
oprogramowanie
komputerowe

Wartość
firmy

Koszty
prac
rozwojowych

Pozostałe
wartości
niematerialne

Razem

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

-

-

-

-

-

-

(128)
-

-

(128)
-

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

NOTA NR 3.
WARTOŚĆ FIRMY
na dzień

Wyszczególnienie

31.12.2009

Apator Control Sp. z o.o.
Apator Kfap Sp. z o.o.
Apator GmbH
Apator Rector Sp. z o.o.
Apator PoWoGaz S.A.
Apator Telemetria Sp.z o.o.
Apator Metroteks (Ukraina)

31.12.2008

75
341
20 513
17 514
1 832
333
40 608

Wartość firmy (netto)
Wyszczególnienie

75
533
20 513
17 514
38 635
Wartość

Wartość bilansowa brutto 01.01.2008
Zwiększenie stanu z tytułu przejęcia Grupy PoWoGaz
Zwiększenie stanu z tytułu przejęcia Rector
Zmniejszenie stanu z tytułu sprzedaŜy spółki zaleŜnej (-)
Zwiększenia stanu z tytułu korekt wynikających z późniejszego ujęcia
Zmniejszenie stanu z tytułu korekt wynikających z późniejszego ujęcia (-)
RóŜnice kursowe netto z przeliczenia sprawozdania finansowego na walutę prezentacji
Inne zmiany wartości bilansowej

751
17 514
20 513
38 778
143
143
38 635

Wartość bilansowa brutto 31.12.2008
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 01.01.2008
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ujęte w trakcie okresu
Pozostałe zmiany
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31.12.2008
Wartość firmy netto 31.12.2008
Wartość bilansowa brutto 01.01.2009
Zwiększenie stanu z tytułu przejęcia spółki zaleŜnej Apator Telemetria
Zwiększenie stanu z tytułu przejęcia spółki zaleŜnej Apator Metroteks
Zmniejszenie stanu z tytułu sprzedaŜy spółki zaleŜnej (-)
Zwiększenia stanu z tytułu korekt wynikających z późniejszego ujęcia
Zmniejszenie stanu z tytułu korekt wynikających z późniejszego ujęcia (-)
RóŜnice kursowe netto z przeliczenia sprawozdania finansowego na walutę prezentacji
Inne zmiany wartości bilansowej

38 778
1 832
333
40 943
143
192
335
40 608

Wartość bilansowa brutto 31.12.2009
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 01.01.2009
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ujęte w trakcie okresu (Apator Kfap)
Pozostałe zmiany
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31.12.2009
Wartość firmy netto 31.12.2009

Nazwa grupy kapitałowej:

APATOR

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 36
Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)
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NOTA NR 4.
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
Grunty,
budynki
i budowle

Wyszczególnienie

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2008
Zwiększenia stanu z tytułu przejęcia Rector
Zwiększenia stanu z tytułu przejęcia Powogaz

Maszyny
i
urządzenia

Pozostałe
środki
trwałe

Środki
transportu

Razem

Zwiększenia stanu z tytułu nabycia
Zwiększenia stanu z tytułu modernizacji
Zwiększenia stanu z tytułu własnej produkcji
Zwiększenie stanu z tytułu przekwalifikowania
Zwiększenie z tytułu przyjęcia ST z leasingu
Zmniejszenia stanu z tytułu zbycia
Zmniejszenia stanu z tytułu likwidacji
Zmniejszenia stanu z tytułu przekwalifikowania
Amortyzacja za okres
Umorzenie na dzień przejęcia w Rector
Umorzenie na dzień przejęcia w Powogaz

32 223
140
27 097
31
649
1 070
(25)
(1 342)
(42)
(565)

21 365
698
16 460
2 459
88
24
(8 146)
(998)
(1 070)
(5 462)
(533)
(12 721)

2 998
189
897
1 831
7
638
(1 001)
(123)
(1 300)
(617)

14 271
14
17 303
2 883
798
39
(6)
(1 939)
(4 643)
(12)
(15 975)

70 857
1 041
61 757
7 204
1 542
63
1 070
638
(9 153)
(3 085)
(1 070)
(12 747)
(587)
(29 878)

Zwiększenie odpisów amortyzacyjnych z tytułu
zbycia

-

7 913

837

6

8 756

Zwiększenie odpisów amortyzacyjnych z tytułu
likwidacji

20

946

101

1 906

2 973

(823)
58 433
58 433

823
21 846
21 846

4 457
4 457

14 645
14 645

99 381
99 381

-

66

15

-

81

268
(1 534)
(19)
(2 606)
(1 481)
-

4 109
154
311
(5 427)
(1 508)
(1 979)
(5 969)
(15)

650
568
(953)
(1 542)
(8)

2
5 179
437
278
(119)
(4 559)
(171)
(32)
364
(4 940)
-

2
9 938
859
589
568
(8 033)
(6 086)
(4 756)
(32)
364
(13 932)
(23)

Zwiększenie odpisów amortyzacyjnych z tytułu
zbycia

160

4 991

819

116

6 086

Zwiększenie odpisów amortyzacyjnych z tytułu
likwidacji
Zwiększenie stanu z tytułu przekwalifikowania

10
184

1 467
1 535

10

4 557
87

6 034
1 816

53 415

19 581

4 016

15 844

92 856

68 466

80 259

8 261

81 717

238 703

(10 033)
58 433

(58 413)
21 846

(3 804)
4 457

(67 072)
14 645

(139 322)
99 381

64 575

75 985

8 541

82 764

231 865

(11 160)
53 415

(56 404)
19 581

(4 525)
4 016

(66 920)
15 844

(139 009)
92 856

Zwiększenie odpisów amortyzacyjnych z tytułu
przekwalifikowania
Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2008
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2009
Zwiększenia stanu z tytułu przejęcia Apator
Telemetria
Zwiększenia stanu z tytułu przejęcia Apator
Metroteks
Zwiększenia stanu z tytułu nabycia
Zwiększenia stanu z tytułu modernizacji
Zwiększenia stanu z tytułu własnej produkcji
Zwiększenie z tytułu przyjęcia ST z leasingu
Zmniejszenia stanu z tytułu zbycia
Zmniejszenia stanu z tytułu likwidacji
Zmiana stanu z tytułu przekwalifikowania
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
Odwrócenie odpisów aktualizujących
Amortyzacja za okres
Umorzenie na dzień przejęcia w Apator Telemetrii

Zwiększenie odpisów amortyzacyjnych z tytułu
straty losowej
Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2009
Stan na dzień 31.12.2008
Wartość bilansowa brutto
Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów
aktualizujących
Wartość bilansowa netto
Stan na dzień 31.12.2009
Wartość bilansowa brutto
Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów
aktualizujących
Wartość bilansowa netto
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Tabela jest niezgodna z bilansem, gdyŜ pozycja bilansowa „Rzeczowe aktywa trwałe” zawiera zaliczki na
środki trwałe w budowie, środki trwałe w budowie i ich odpis aktualizujące oraz rozliczenie dotacji.
Wyszczególnienie - Stan na dzień:
Środki trwałe w budowie
Zaliczki na środki trwałe
Odpisy aktualizujące
Rozliczenie dotacji
Razem

31.12.2009

31.12.2008
4 574
232
(42)
4 764

2 168
565
(194)
(51)
2 488

Grupa 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
351

351
595
946

Odpisy aktualizujące środki trwałe prezentuje poniŜsza tabela.
ODPISY AKTUALIZUJĄCE Z TYTUŁU UTRATY
WARTOŚCI

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

Grunty,
budynki
i budowle

Maszyny
i urządzenia

Pozostałe
środki
trwałe

Środki
transportu

Razem

262

342

-

388

992

-

-

-

32

32

262

342

-

(364)
56

(364)
660

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

PoniewaŜ część Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej APATOR nie posiada wycenionego w
wiarygodny sposób prawa wieczystego uŜytkowania gruntów nabytego w trybie decyzji administracyjnej,
ujmuje je w pozycjach pozabilansowych. Za wartość prawa wieczystego gruntu spółki Grupy APATOR
przyjęły wycenę na podstawie decyzji administracyjnej, wydawanej przez Gminę, o ustaleniu opłaty
rocznej za korzystanie z ww. prawa.
Wyszczególnienie – Stan na dzień:
Jednostka zaleŜna FAP PAFAL SA

31.12.2009
1.549

31.12.2008
1.549

Zabezpieczenia na rzeczowym majątku trwałym:
Spółka zaleŜna APATOR METRIX S.A. posiada zabezpieczenie na majątku trwałym – stanowisko do
legalizacji wodomierzy o wartości księgowej 134 tys. zł (linia na gwarancje bankowe – umowa z 27
października 2006 roku)
Informacje dodatkowe o rzeczowych aktywach trwałych
Wyszczególnienie - Stan na dzień:

31.12.2009

wartość bilansowa czasowo nieuŜywanych rzeczowych aktywów trwałych
wartość bilansowa brutto wszystkich, w pełni zamortyzowanych, rzeczowych
aktywów trwałych, będących nadal w uŜywaniu
wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych wycofanych z uŜywania i nie
zakwalifikowanych jako przeznaczone do sprzedaŜy

31.12.2008
56

405

67 426

67 916

-

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

Wyszczególnienie

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
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

Maszyny
i urządzenia

Pozostałe
środki
trwałe

Środki
transportu

Razem

5 203
209
(118)
5 294
5 294
(119)
5 175

6
4
(3)
7
7
(1)
6

-

268
(32)
236
236
158
(42)
352

5 477
213
(153)
5 537
5 537
158
(162)
5 533

5 791

35

-

342

6 168

(497)
5 294

(28)
7

-

(106)
236

(631)
5 537

5 791

35

-

500

6 326

(616)
5 175

(29)
6

-

(148)
352

(793)
5 533

NOTA NR 5.
NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE
za okres
Wyszczególnienie

od 01.01.2009
do 31.12.2009

Wartość na początek okresu
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej
Zakwalifikowanie do nieruchomości inwestycyjnych
SprzedaŜ
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 jednostka dominująca APATOR SA zakwalifikowała zakupiony grunt
wraz z budynkami, które 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 6.
INWESTYCJE W JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
Spółka APATOR S.A. posiada 50% udziałów w jednostce stowarzyszonej Apator-Elektro z siedzibą w
Moskwie. Udziały w tej jednostce zostały wycenione metodą praw własności na kwotę 204 tys. zł.
Jednostka zaleŜna APATOR METRIX S.A. posiada 24% udziałów w jednostce METCOM KFT z siedzibą
na Węgrzech. Efektywny udział APATOR S.A. w jednostce stowarzyszonej pośrednio wynosi 24%. Spółka
ta prowadzi na terenie Węgier sprzedaŜ gazomierzy produkowanych przez APATOR METRIX S.A.
W roku 2008 spółka została objęta konsolidacją metodą praw własności. Udziały w tej jednostce zostały
wycenione na kwotę 28 tys. zł
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Jednostka zaleŜna APATOR POWOGAZ posiada 44,06% udziałów w jednostce Teplovodomer z siedzibą
w Moskwie. Udziały w tej jednostce zostały wycenione metodą praw własności na kwotę 1.361 tys. zł.

Nazwa spółki

Siedziba

Apator Elektro
METCOM KFT
Teplovodomer

Procent
posiadanych
udziałów

Rosja
Węgry
Rosja

Procent
posiadanych
głosów

50,00%
24,00%
44,06%

Apator
Elektro

Wyszczególnienie

Metcom Kft
Rok 2008
296
2 072
0
2 170
198
99
13 196
-77
-39
Rok 2009
180
2 962
0
2 734
408
204
11 606
222
111

Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Aktywa netto
Udział Grupy w aktywach netto
Przychody ogółem
Zysk netto
Udział Grupy w zysku netto
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Aktywa netto
Udział Grupy w aktywach netto
Przychody ogółem
Zysk netto
Udział Grupy w zysku netto

Metoda
konsolidacji

50,00% praw własności
24,00% praw własności
44,06% praw własności

Teplovodomer (*)

Razem

7
155
0
52
110
26
150
-13
-3

551
6 389
0
3 777
3 163
1 394
17 564
297
131

854
8 616
0
5 999
3 471
1 519
30 910
207
89

4
348
0
237
115
28
456
9
2

374
5 231
0
2 517
3 088
1 361
21 477
107
47

558
8 541
0
5 488
3 611
1 593
33 539
338
160

NOTA NR 7.
UDZIAŁ WE WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH
Grupa kapitałowa APATOR nie posiada udziałów we wspólnych przedsięwzięciach.

NOTA NR 8.
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

Weksle
Akcje Energoaparatura Katowice
Wycena instrumentów pochodnych

finansowych

na dzień
31.12.2009

31.12.2008

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy
…
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

aktywach

-

-

1 637

348

297
1
1 339

347
1
-

Porównanie wartości bilansowych oraz wartości godziwych instrumentów finansowych
naleŜnościami z tytułu dostaw i usług oraz zobowiązaniami z tytułu dostaw i usług) zawiera tabela.

(poza
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Wyszczególnienie
Aktywa finansowe
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe)
Zobowiązania finansowe
Kredyty bankowe i poŜyczki
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego, umów dzierŜawy z
opcją zakupu i umów z odroczoną płatnością
Zobowiązanie z tytułu zakupu akcji własnych
Zobowiązania z tytułu kontraktów terminowych i opcji
Zobowiązania z tytułu wcześniejszego rozliczenia opcji
Umarzalne akcje uprzywilejowane zamienne na akcje zwykłe

Wartość bilansowa na
dzień
31.12.2009 31.12.2008

wartość godziwa na
dzień
31.12.2009 31.12.2008

1 637
-

348
-

1 637
-

348
-

60 614

65 027

60 614

65 027

814
524
2 560
-

643
24
25 260
-

814
524
2 560
-

643
24
25 260
-

NOTA NR 9.
INSTRUMENTY POCHODNE
APATOR SA – jednostka dominująca
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
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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
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
Nazwa grupy kapitałowej:

APATOR

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 42
Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009
•
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
•
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 w jednostce dominującej
APATOR SA.

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

od 01.01.2008
do 31.12.2008
1 214
867
867
347
-

1 332
1 784
1 732
52
-

Nazwa grupy kapitałowej:

APATOR

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2009 – 31.12.2009
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od 01.01.2009
do 31.12.2009

Wyszczególnienie
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
347
1 396
7 225
1 171
6 054
500
500
(6 329)
(231)
(6 098)
(182)

(452)
(452)
6 524
228
141
87
6 329
231
6 098
(33)
(33)
(5 192)

FAP PAFAL SA – jednostka zaleŜna
W 2009 roku Spółka rozliczała kontrakty terminowe zawarte w 2008 roku.
Zestawienie na dzień 1.01.2009 roku niezapadłych kontraktów opcyjnych i forwardów

Bank

Opcje put

Opcje call
5 650
2 400
1 800
9 850

Bank Handlowy
BZ WBK
BPH
Razem

w tys. EUR :

Forward
6 100
6 000
3 350
15 450

500
0
500
1 000

W trakcie roku obrotowego wszystkie kontrakty terminowe z bilansu otwarcia zostały rozliczone.
Sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres sprawozdawczy wykazuje w kosztach
finansowych ujemny wynik zrealizowanych kontraktów terminowych w wysokości 17 239 510,00 PLN . W
wyniku tym ujęta została realizacja zawartych przez spółkę w roku 2008 kontraktów i strategii opcyjnych
oraz zamknięcie kontraktów przed terminem wg zestawienia:
1. zawarty w dniu 13.06.2008 z BH kontrakt opcyjny na 43 sztuki opcji forward z wyłącznikiem
prolongowany 50/100 tys. EUR (warunki: EUR/PLN <3,36 rekompensata 1000 PLN, 3,36<EUR/PLN<3,50
sprzedaŜ 50 000 EUR po 3,50, EUR/PLN>3,60 sprzedaŜ 100 000 EUR po 3,50, w dniu 30.12.2008 fixing
EUR/PLN>3,50 przedłuŜenie transakcji o 12 miesięcy na kwotę 100 000 EUR po 3,50, dolny kurs
konwersji 3,3250) rozliczono w okresie 27.01-13.03.2009 3 sztuki opcji na kwotę 300 000 EUR, strata z
transakcji -305 724,00 PLN
2. zawarty w dniu 7.08.2008 z BH kontrakt opcyjny na 26 sztuk opcji forward z wyłącznikiem
prolongowany 50/100 tys. EUR (warunki: EUR/PLN <3,20 sprzedaŜ 50 000 EUR po 3,20,
3,20<EUR/PLN<3,35 sprzedaŜ 50 000 EUR po 3,35, EUR/PLN>3,35 sprzedaŜ 100 000 EUR po 3,28, w
dniu 21.07.2009 fixing EUR/PLN>3,28 przedłuŜenie transakcji o 12 miesięcy na kwotę 100 000 EUR po
3,28) rozliczono w okresie 6.01-3.03.2009 3 sztuki opcji na kwotę 300 000 EUR, strata z transakcji -367
900,00 PLN
3. zawarty w dniu 13.08.2008 z BH kontrakt opcyjny na 26 sztuk opcji forward z wyłącznikiem
prolongowany 50/100 tys. EUR (warunki: EUR/PLN <3,19 sprzedaŜ 50 000 EUR po 3,19,
3,19<EUR/PLN<3,40 sprzedaŜ 50 000 EUR po 3,40, EUR/PLN>3,40 sprzedaŜ 100 000 EUR po 3,30, w
dniu 4.08.2009 fixing EUR/PLN>3,30 przedłuŜenie transakcji o 12 miesięcy na kwotę 100 000 EUR po
3,30) rozliczono w okresie 20.01-13.03.2009 3 sztuki opcji na kwotę 300 000 EUR, strata z transakcji 363 424,00 PLN
Nazwa grupy kapitałowej:

APATOR

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
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4. zawarta w dniu 17.03.2008 roku z BH umowa typu forward sprzedaŜy bankowi EUR w nominale 500
tys. EUR w dniu 16-03-2009 po kursie 3,6140, rozliczono w dniu 13.03.2009, strata z transakcji 422 750,00 PLN
5. zawarty w dniu 13.06.2008 z BZWBK kontrakt opcyjny na 11 sztuk opcji forward kanadyjski 100/200
tys. EUR (warunki: EUR/PLN <3,30 sprzedaŜ 100 000 EUR po 3,30, 3,30<EUR/PLN<3,4510 sprzedaŜ
50 000 EUR po 3,4510, EUR/PLN>3,4510 sprzedaŜ 200 000 EUR po 3,4510) rozliczono w okresie
30.01-12.06.2009 6 sztuk opcji na kwotę 1 200 000 EUR, strata z transakcji -1 208 471,00 PLN
6. zawarty w dniu 6.08.2008 roku kontrakt opcyjny z Bankiem Zachodnim WBK na 12 sztuk opcji forward
kanadyjski o nominale 50/100 tys. EUR w okresie od 28.01.2009 roku do 29.12.2009 roku ( warunki:
EUR/PLN<3,30 sprzedaŜ bankowi 50 tys. EUR po 3,30, EUR/PLN>3,30 sprzedaŜ bankowi 100 tys. EUR
po 3,30) rozliczono w okresie 28.01-29.12.2009 12 sztuk opcji na kwotę 1 200 000 EUR, strata z
transakcji -1 152 260,00 PLN
7. zawarty w dniu 8.08.2008 roku kontrakt opcyjny z Bankiem Zachodnim WBK na 12 sztuk opcji forward
korytarz o nominale 100/300 tys. EUR w okresie od 28.01.2009 roku do 29.12.2009 roku (warunki:
EUR/PLN<3,08 subsydium 25 tys. PLN, 3,08<EUR/PLN<3,33 sprzedaŜ bankowi 100 tys. EUR po 3,33,
3,34<EUR/PLN<3,40 sprzedaŜ bankowi 200 tys. EUR po 3,33, EUR/PLN>3,40 sprzedaŜ bankowi 200
tys. EUR po 3,33 i 100 tys. EUR po 3,40) rozliczono w okresie 28.01-29.12.2009 12 sztuk opcji na
kwotę 3 600 000 EUR, strata z transakcji -3 285 406,00 PLN
8. zawarta w dniu 6.08.2008 roku umowa z Bankiem Przemysłowo-Handlowym na 3 sztuki opcji o
nominale 100/200 tys. EUR w okresie od 28.01.2009 roku do 27.03.2009 roku (warunki: EUR/PLN<3,15
wyłącznik, 3,15<EUR/PLN<3,30 sprzedaŜ bankowi 100 tys. EUR po 3,30, EUR/PLN>3,30 sprzedaŜ
bankowi 200 tys. EUR po 3,30) rozliczono w okresie 28.01-27.03.2009 3 sztuki opcji na kwotę 600 000
EUR, strata z transakcji -817 690,00 PLN
9. zawarta w dniu 8.08.2008 roku umowa z Bankiem Przemysłowo-Handlowym na 3 sztuki opcji o
nominale 100/250 tys. EUR w okresie od 28.04.2009 roku do 29.06.2009 roku na następujących
warunkach: EUR/PLN<3,33 sprzedaŜ bankowi 100 tys. EUR po 3,33, EUR/PLN>3,33 sprzedaŜ bankowi
250 tys. EUR po 3,33.
Rozliczono w okresie 28.04-29.06.2009 3 sztuki opcji na kwotę 750 000 EUR, strata z transakcji -894
775,00 PLN
10. zawarta w dniu 21.08.2008 roku umowa z Bankiem Przemysłowo-Handlowym na 1 sztukę opcji o
nominale 100/200 tys. EUR z datą realizacji 23.02.2009 roku (warunki: EUR/PLN<3,20 sprzedaŜ bankowi
100 tys. EUR po 3,20, 3,20<EUR/PLN<3,35 sprzedaŜ wygasa, EUR/PLN>3,35 sprzedaŜ bankowi 200
tys. EUR po 3,35) rozliczono w dniu 23.02.2009 1 sztukę opcji na kwotę 200 000 EUR, strata z transakcji
-271 700,00 PLN
11. zawarty w dniu 5.09.2008 z BPH kontrakt opcyjny na 6 sztuk opcji 100/300 tys. EUR (warunki:
EUR/PLN< 3,30 wyłącznik, 3,30<EUR/PLN<3,45 sprzedaŜ 100 000 EUR po 3,45, EUR/PLN>3,45
sprzedaŜ 300 000 EUR po 3,45) rozliczono w okresie 28.01-26.02.2009 2 sztuki opcji na kwotę 600 000
EUR, strata z transakcji -592 820,00 PLN
12. zawarty w dniu 18.09.2008 roku z Bankiem Przemysłowo-Handlowym kontrakt na 1 sztukę opcji o
nominale 200/200 tys. EUR z terminem realizacji w dniu 19.03.2009 roku ( warunki: EUR/PLN<3,10
sprzedaŜ bankowi 200 tys. EUR po 3,10, 3,10<EUR/PLN<3,55 opcja wygasa, EUR/PLN>3,35 sprzedaŜ
bankowi 200 tys. EUR po 3,35) rozliczono w dniu 19.03.2009 1 sztukę opcji na kwotę 200 000 EUR,
strata z transakcji -237 040,00 PLN
13. zawarta w dniu 21.10.2008 roku umowa z Bankiem Przemysłowo-Handlowym na 1 sztukę opcji o
nominale 200/500 tys. EUR z terminem realizacji w dniu 21.04.2009 roku na następujących warunkach:
EUR/PLN<3,00 sprzedaŜ bankowi 200 tys. EUR po 3,00, 3,00<EUR/PLN<3,4350 opcja wygasa,
EUR/PLN>3,4350 sprzedaŜ bankowi 500 tys. EUR po 3,4350- rozliczono w dniu 21.04.2009 1 sztukę
opcji na kwotę 500 000 EUR, strata z transakcji
-496 950,00 PLN
14. zawarta w dniu 19.11.2008 roku umowa z Bankiem Przemysłowo-Handlowym na 1 sztukę opcji o
nominale 500/500 tys. EUR z terminem realizacji w dniu 19.05.2009 roku na następujących warunkach:
EUR/PLN<3,35 sprzedaŜ bankowi 500 tys. EUR po 3,35, 3,35<EUR/PLN<3,55 opcja wygasa,
EUR/PLN>3,55 sprzedaŜ bankowi 500 tys. EUR po 3,55- - rozliczono w dniu 19.05.2009 1 sztukę opcji
na kwotę 500 000 EUR, strata z transakcji
-416 050,00 PLN

Nazwa grupy kapitałowej:
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15. zawarta w dniu 6.10.2008 roku z BPH umowa typu forward sprzedaŜy bankowi EUR o nominale 500
tys. w dniu 30.09.2009 roku po kursie 3,4750, rozliczono w dniu 30.09.2009 roku, strata z transakcji 336 550,00 PLN
16. W dniu 13.03.2009 Spółka zawarła porozumienie z Bankiem Handlowym, w myśl którego strony
postanowiły wyznaczyć ten dzień jako dzień wcześniejszego rozliczenia transakcji zawartych w dniach
13.06.2008, 7.08.2008
i 13.08.2008 niezapadłych na ten dzień.
Rozliczeniu uległy opcje call:
- z dnia 13.03.2008 w kwocie 1 600 000,00 EUR
- z dnia 7.08.2008 w kwocie 1 800 000,00 EUR
- z dnia 13.08.2008 w kwocie 1 800 000,00 EUR
Razem wcześniejsze rozliczenie opcji call objęło 5 200 000,00 EUR.
Kwota naleŜna Bankowi w związku z wcześniejszym rozliczeniem transakcji ujęta w kosztach finansowych
I kwartału 2009 wynosi 6 070 000,00 PLN i jest płatna na rzecz Banku w ratach, kwotach i terminach
określonych
w harmonogramie.
Jednostkowa wartość raty wynosi 116 730,00 PLN, ilość rat 52, płatność w okresie od 2.04.2009 do
5.08.2010.
Na dzień 31.12.2009 roku zobowiązanie finansowe Spółki wobec Banku Handlowego z tytułu rozliczonych
przed terminem opcji walutowych wynosi 2 568 060 PLN.
Na dzień 31.12.2009 roku Spółka posiadała w Banku Handlowym opcje put na łączną kwotę 1 900 000
EUR,
dające jednostce prawo do sprzedaŜy waluty EUR w następujących nominałach po kursach:
•
300 000 EUR po kursie 3,50,
•
800 000 EUR po kursie 3,28,
•
800 000 EUR po kursie 3,30.
Wycena powyŜszych instrumentów na koniec okresu sprawozdawczego dokonana przez Bank Handlowy
wyniosła 941,23 zł. Do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Zarząd wygasły opcje put na
kwotę 750 000 EUR, pozostało 1 150 000 EUR. Ze względu na fakt, Ŝe Zarząd Spółki nie przewiduje
umocnienia złotego poniŜej poziomów kursów opcji, nie ujęto ich w sprawozdaniu finansowym.
W przychodach finansowych 2009 roku ujęta została wycena kontraktów zabezpieczających spółkę przed
ryzykiem róŜnic kursowych w kwocie 73 500,00 PLN. Wycena dokonana została zgodnie z polityką
finansową Grupy APATOR przez uprawniony do tego typu wycen niezaleŜny podmiot, tj. spółkę Financial
Markets Center Managment 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.
Wartość wyceny nierozliczonych transakcji na koniec okresu sprawozdawczego ujęto w sprawozdaniu z
całkowitych dochodów.
Łączna kwota niezapadłych kontraktów terminowych na dzień 31.12.2009 roku wynosi 1 800 tys. EUR.

Informacje podsumowujące wynik na instrumentach pochodnych w jednostce zaleŜnej FAP PAFAL
SA
Rok 2009

Okres
Przychody:
- realizacja
- wycena na koniec okresu
- wycena na początek okresu
Koszty:
- realizacja
- wycena na koniec okresu
- wycena na początek okresu
Wynik na kontraktach

Rok 2008
74
74
5 096
17 232
(12 136)
(5 022)

592
1 176
(584)
12 931
1 208
12 136
(413)
(12 339)

APATOR METRIX SA – jednostka zaleŜna
Na dzień 31 grudnia 2008 roku Spółka zaleŜna APATOR METRIX SA posiadała strukturę opcyjną zawartą
14 lipca 2008 roku z Bankiem Millenium.
Łącznie, zawarta struktura z Bankiem Millenium składała się z 24 operacji Opcji Walutowych – 12 opcji put
oraz 12 opcji call. Warunki struktury:
•
Kwota i waluta Put – 100 tys. euro (łącznie 1.200 tys. euro)
Nazwa grupy kapitałowej:

APATOR
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•
Kwota i waluta Call – 200 tys. euro (łącznie 2.400 tys. euro)
•
Kurs realizacji – od 3,445 do 3,225 (co miesiąc obniŜa się o 0,02 zł)
•
Data realizacji – od 11 sierpnia 2008 roku do 13 lipca 2009 roku
•
Maksymalny skumulowany zysk dla spółki – 50 tys. zł
•
Opłaty – transakcja zerokosztowa
Struktura ta zawiera opcję przedłuŜenia o rok jeŜeli kurs osiągnie w dniu 13 lipca 2009 roku powyŜej
3,445. Warunki przedłuŜonej struktury:
•
Kwota i waluta Put – 100 tys. euro (łącznie 1.200 tys. euro)
•
Kwota i waluta Call – 200 tys. euro (łącznie 2.400 tys. euro)
•
Kurs realizacji – 3,445
•
Data realizacji – od 11 sierpnia 2009 roku do 12 lipca 2010 roku
•
Opłaty – transakcja zerokosztowa
W 2008 roku 5 operacji walutowych transakcji struktury opcyjnej zostało rozliczonych – zyskiem w
wysokości 20 tys. zł i stratą w wysokości 201 tys. zł. Pozostałe nierozliczone operacje walutowe (19 opcji)
zostały wycenione na kwotę -2.751 tys. zł.
W okresie od stycznia do grudnia 2009 roku pozostałe 19 operacji walutowych strategii opcyjnej zostało
rozliczonych stratą 3.869 tys. zł. Wycena ujęta w cięŜar kosztów roku 2008 wynosiła -2.751 tys. zł. Wpływ
na wynik roku 2009 ma róŜnica w wysokości -1.118 tys. zł.
Na dzień 31 grudnia 2009 roku Spółka nie posiada nierozliczonych transakcji walutowych.
Wycena zobowiązań z tytułu nierozliczonych transakcji opcyjnych została dokonana przez niezaleŜną
firmę Financial Markets Center Management Sp. z o.o.
Informacje podsumowujące wynik na instrumentach pochodnych w jednostce zaleŜnej APATOR
METRIX SA
Rok 2009

Okres
Przychody:
- realizacja
- wycena na koniec okresu
- wycena na początek okresu
Koszty:
- realizacja
- wycena na koniec okresu
- wycena na początek okresu
Wynik na kontraktach

Rok 2008
1 118
3 869
(2 751)
(1 118)

70
70
2 952
201
2 751
(2 882)

APATOR POWOGAZ SA - jednostka zaleŜna
Jednostka zaleŜna Apator Powogaz S.A. w roku 2009 rozliczyła wszystkie transakcje walutowe zawarte w
2008 roku.
Transakcje terminowe typu forward zawarte zgodnie z umowami z Raiffeisen Bank Polska S.A. zostały
rozliczone stratą w wysokości 1.897 tys. zł. Wycena ujęta w cięŜar roku 2008 wynosiła -1.286 tys. zł.
Wpływ na wynik bieŜącego roku ma róŜnica w wysokości -611 tys. zł (strata w wyniku finansowym).
Struktury opcyjnie zawarte zgodnie z umowami z Bankiem Handlowym S.A. zostały rozliczone stratą w
wysokości 3.857 tys. zł. Wycena ujęta w cięŜar kosztów roku 2008 wynosiła -2.758 tys. zł. Wpływ na wynik
roku 2009 na róŜnica w wysokości -1.099 tys. zł (strata w wyniku finansowym)
W roku 2009 jednostka zaleŜna Apator Powogaz S.A. zawarła transakcje zabezpieczające typu forward na
podstawie umów z Raiffeisen Bank Polska S.A. na następujących warunkach:
Data
zawarcia
transakcji
2009-02-19
2009-03-02
2009-03-11
2009-03-11
2009-03-25

rozliczenia
transakcji
2009-12-28
2009-12-31
2009-12-31
2009-12-31
2010-06-30

waluta
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Kwota w tys.
w walucie

kurs
terminowy

700
500
500
500
500

4,7317
4,7601
4,6155
4,6055
4,5585

Nazwa grupy kapitałowej:

APATOR
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Data
zawarcia
transakcji

rozliczenia
transakcji

2009-03-30
2009-04-01
2009-05-11

2010-06-30
2010-06-30
2010-06-30

waluta

Kwota w tys.
w walucie

EUR
EUR
EUR

kurs
terminowy

500
500
400

4,7160
4,6040
4,4065

Na dzień 31 grudnia 2009 roku nierozliczone transakcje terminowe typu forward zostały wycenione per
saldo na kwotę 894 tys. zł.
Wycena została dokonana przez niezaleŜną firmę Financial Markets Center Management Sp. z o.o.
Informacje podsumowujące wynik na instrumentach pochodnych w jednostce zaleŜnej APATOR
POWOGAZ S.A.
Maj-grudzień
2008 rok

Rok 2009

Okres
Przychody:
- realizacja
- wycena na koniec okresu
- wycena na początek okresu
Koszty:
- realizacja
- wycena na koniec okresu
- wycena na początek okresu
Wynik na kontraktach

2 262
1 344
918
1 734
5 754
24
(4 044)
528

315
605
(290)
4 530
568
4 044
(82)
(4 215)

Dane Apator Powogaz S.A. za rok 2008 są prezentowane za okres, w którym jednostka dominująca
APATOR S.A. sprawowała kontrolę.

NOTA NR 10.
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
20 554
21 562
16 425
18 630
13 418
8 499
3 199
3 036
1 193
1 511
54 789
53 238
54 789
17 850

53 238
12 871

za okres
od 01.01.2009
od 01.01.2008
do 31.12.2009
do 31.12.2008
259 614
1 479
2 597

236 521
8 082
11 912

Spółki dla celów urealnienia wartości zapasów przeprowadzają analizę struktury wiekowej, której
decydującym czynnikiem jest data przychodu do magazynu. W oparciu o tą analizę spółki dokonują
odpisów aktualizujących. Jednocześnie spółki dokonują analizy zapasów z tytułu utraty wartości (ostroŜna
wycena). Informację o odpisach aktualizujących zapasy prezentuje poniŜsza tabela.
Nazwa grupy kapitałowej:

APATOR

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 48
Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)
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na dzień
31.12.2009
31.12.2008
1 098
2 398
355
342
503
483
727
578
2 683
3 801

Wyszczególnienie
Materiały
Produkcja w toku
Wyroby gotowe
Towary
Odpisy aktualizujące razem

Jednostka zaleŜna APATOR POWOGAZ S.A. na dzień 31 grudnia 2009 roku posiada ustanowiony zastaw
rejestrowy na zapasach w wysokości 11.250 tys. zł na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. tytułem
zabezpieczenia umowy o limit wierzytelności.
Jednostka zaleŜna FAP PAFAL S.A. na dzień 31 grudnia 2009 roku posiada ustanowiony zastaw
rejestrowy na zapasach w wysokości 6.600 tys. zł na rzecz BZ WBK S.A. tytułem zabezpieczenia umowy
kredytowej w rachunku bieŜącym.
NOTA NR 11.
KONTRAKTY DŁUGOTERMINOWE
W 2009 roku jednostka zaleŜna APATOR RECTOR Sp. z o.o. osiągnęła przychody z tytułu świadczenia
usług z kontraktów długoterminowych z następującymi kontrahentami:
•
Umowa (1) – Fonbud TP S.A.
•
Umowa (2) – ZE Gdańsk ENERGA - GDA/01/2006 WdroŜenia SID
•
Umowa (3) – ZE Słupsk ENERGA – ZES/01/2006 WdroŜenia SID
•
Umowa (4) – ENERGA – OPERATOR ENERGA Nr 1/2008 WdroŜenia SID
•
Umowa (5) – ZE Toruń U/DYR../TM/10/2008 WdroŜenia SID
•
Umowa (6) – PGE Dystrybucja Warszawa Komit
•
Umowa (7) – ZE Koszalin – WdroŜenia PO U/2/11/2009
•
Umowa (8) – 1/IT4/2008 Upgrade KOMIT-GEWO Edit Teren
W 2009 roku jednostka zaleŜna pośrednio APATOR TELEMETRIA Sp. z o.o. osiągnęła przychody z tytułu
świadczenia usług z kontraktów długoterminowych z następującymi kontrahentami:
•
Umowa (9) – Zakład Energetyki Cieplnej SkarŜysko Kamienne Sp. z o.o. (wdroŜenie systemu
odczytu radiowego)
Informacje o kontraktach długoterminowych zostały zaprezentowane w poniŜszych tabelach.

Wyszczególnienie

Umowa (1)
za okres

Umowa (2)
za okres

od 01.01.2009
do 31.12.2009

od 01.01.2008
do 31.12.2008

od 01.01.2009
do 31.12.2009

od 01.01.2008
do 31.12.2008

Kwota przychodów z umowy początkowo ustalona w umowie
Zmiany
Łączna kwota przychodów z umowy
w tym przychody zafakturowane z roku obrotowym

10 087
10 087
5 855

9 500
9 500
4 232

2 869
2 869
495

2 869
2 869
1 043

Koszty umowy poniesione do dnia bilansowego
Koszty pozostające do realizacji umowy
Szacunkowe łączne koszty umowy
Szacunkowe zyski

(7 634)
(7 634)
2 453

(3 453)
(3 107)
(6 560)
2 940

(1 298)
(82)
(1 380)
1 489

(942)
(313)
(1 255)
1 614

100%

53%

94%

75%

Stan zaawansowania na dzień bilansowy

Wyszczególnienie

Kwota przychodów z umowy początkowo ustalona w umowie
Zmiany
Łączna kwota przychodów z umowy
w tym przychody zafakturowane z roku obrotowym

Umowa (3)
za okres

Umowa (4)
za okres

od 01.01.2009
do 31.12.2009

od 01.01.2008
do 31.12.2008

od 01.01.2009
do 31.12.2009

od 01.01.2008
do 31.12.2008

3 253
3 253
691

3 253
3 253
708

357
357
159

-

Nazwa grupy kapitałowej:

APATOR

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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Wyszczególnienie

Koszty umowy poniesione do dnia bilansowego
Koszty pozostające do realizacji umowy
Szacunkowe łączne koszty umowy
Szacunkowe zyski
Stan zaawansowania na dzień bilansowy

Wyszczególnienie

Umowa (3)
za okres

Umowa (4)
za okres

od 01.01.2009
do 31.12.2009

od 01.01.2008
do 31.12.2008

od 01.01.2009
do 31.12.2009

od 01.01.2008
do 31.12.2008

(842)
(59)
(901)
2 352

(450)
(318)
(768)
2 485

(215)

-

93%

59%

100%

Umowa (5)
za okres
od 01.01.2009 od 01.01.2008
do 31.12.2009 do 31.12.2008

(215)
142

Umowa (6)
za okres
od 01.01.2009 od 01.01.2008
do 31.12.2009 do 31.12.2008

Kwota przychodów z umowy początkowo ustalona w umowie
Zmiany
Łączna kwota przychodów z umowy
w tym przychody zafakturowane z roku obrotowym

1 086
1 086
733

-

400
400
400

-

Koszty umowy poniesione do dnia bilansowego
Koszty pozostające do realizacji umowy
Szacunkowe łączne koszty umowy
Szacunkowe zyski

(439)
(62)
(501)
585

-

(137)
(137)
263

-

Stan zaawansowania na dzień bilansowy

88%

Wyszczególnienie

100%

Umowa (7)
za okres
od 01.01.2009 od 01.01.2008
do 31.12.2009 do 31.12.2008

Umowa (8)
za okres
od 01.01.2009 od 01.01.2008
do 31.12.2009 do 31.12.2008

Kwota przychodów z umowy początkowo ustalona w umowie
Zmiany
Łączna kwota przychodów z umowy
w tym przychody zafakturowane z roku obrotowym

245
245
21

-

48
48
48

-

Koszty umowy poniesione do dnia bilansowego
Koszty pozostające do realizacji umowy
Szacunkowe łączne koszty umowy
Szacunkowe zyski

(3)
(81)
(84)
161

-

(189)
(189)
(141)

-

Stan zaawansowania na dzień bilansowy

4%

Wyszczególnienie

Kwota przychodów z umowy początkowo ustalona w umowie
Zmiany
Łączna kwota przychodów z umowy
w tym przychody zafakturowane z roku obrotowym
Koszty umowy poniesione do dnia bilansowego
Koszty pozostające do realizacji umowy
Szacunkowe łączne koszty umowy
Szacunkowe zyski
Stan zaawansowania na dzień bilansowy
Kontrakty długoterminowe
Koszty poniesione do dnia 31.12.2009 w związku z realizacją
umowy
Rezerwy na straty ujęte do dnia 31.12.2009
Koszty poniesione skorygowane o ujęte rezerwy na straty
Kwoty zafakturowane do dnia 31.12.2009

100%

Umowa (9)
za okres
od 01.01.2009 od 01.01.2008
do 31.12.2009 do 31.12.2008
477
477
(53)
(62)
(115)
362
46%
Umowa (1)
(7 634)
(7 634)
10 087

-

Umowa (2)
(1 298)
(1 298)
2 536

RAZEM
za okres
od 01.01.2009 od 01.01.2008
do 31.12.2009 do 31.12.2008
18 822
18 822
8 402
(10 810)
(346)
(11 156)
7 666
97%
Umowa (3)

15 622
15 622
5 983
(4 845)
(3 738)
(8 583)
7 039
56%
Umowa (4)

(842)
(842)
2 746

Nazwa grupy kapitałowej:

APATOR

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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Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)
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(215)
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Kontrakty długoterminowe

Umowa (1)

Umowa (2)

Umowa (3)

Umowa (4)

Wynik na kontrakcie ujęty do 31.12.2009 wg wartości
zafakturowancyh

2 453

1 238

1 904

142

Niezafakturowane przychody na dzień bilansowy wg stopnia
zaawansowania
Zyski (straty) ujęte do dnia 31.12.2009
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
NaleŜności na dzień bilansowy

2 453
446

162
1 400
529

292
2 196
220

142
-

Kontrakty długoterminowe
Koszty poniesione do dnia 31.12.2009 w związku z realizacją
umowy
Rezerwy na straty ujęte do dnia 31.12.2009
Koszty poniesione skorygowane o ujęte rezerwy na straty
Kwoty zafakturowane do dnia 31.12.2009

Umowa (5)

Umowa (6)

Umowa (7)

Umowa (8)

(439)
(439)
742

(137)
(137)
400

(3)
(3)
21

(189)
(189)
48

Wynik na kontrakcie ujęty do 31.12.2009 wg wartości
zafakturowancyh

303

263

18

(141)

Niezafakturowane przychody na dzień bilansowy wg stopnia
zaawansowania
Zyski (straty) ujęte do dnia 31.12.2009
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
NaleŜności na dzień bilansowy

209
512
59

263
-

18
13
26

(141)
-

Kontrakty długoterminowe
Koszty poniesione do dnia 31.12.2009 w związku z realizacją
umowy
Rezerwy na straty ujęte do dnia 31.12.2009
Koszty poniesione skorygowane o ujęte rezerwy na straty
Kwoty zafakturowane do dnia 31.12.2009

Umowa (9)

RAZEM

(53)
(53)
-

(10 810)
(10 810)
16 937

Wynik na kontrakcie ujęty do 31.12.2009 wg wartości
zafakturowancyh

(53)

6 127

Niezafakturowane przychody na dzień bilansowy wg stopnia
zaawansowania
Zyski (straty) ujęte do dnia 31.12.2009
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
NaleŜności na dzień bilansowy

219
166
219

882
7 009
13
1 499

NOTA NR 12.
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
Wycena naleŜności - wartość bieŜąca
Odpisy aktualizujące wartość naleŜności z tytułu dostaw i usług
Pozostałe naleŜności
NaleŜności z tytułu sprzedaŜy inwestycji i środków trwałych - długoterminowe
NaleŜności z tytułu złoŜonych zabezpieczeń długoterminowych
Dyskonto naleŜności długoterminowych
NaleŜności z tytułu sprzedaŜy udziałów - krótkoterminowe

31.12.2008

66 062
49 868
7 785
5 581
2 974
948
1 757
(2 851)
6 627
133
113
(27)
48

68 963
52 486
9 798
4 968
1 616
691
3 935
(4 531)
8 585
251
(20)
-

Nazwa grupy kapitałowej:

APATOR

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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na dzień

Wyszczególnienie
31.12.2009

31.12.2008

NaleŜności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
NaleŜności z tytułu podatku VAT, ceł i innych podatków
NaleŜności z tytułu sprzedanych środków trwałych i wartości nip
Inne naleŜności
Przedpłaty - zaliczki na zakup usług
Depozyty złoŜone na zabezpieczenie opcji
Roszczenia sporne
Odpisy aktualizujące wartość pozostałych naleŜności
NaleŜności ogółem, z tego

923
1 117
2 484
1 465
561
(190)
72 689

411
1 812
634
1 039
1 526
3 266
147
(481)
77 548

- część długoterminowa
- część krótkoterminowa
NaleŜności ogółem, z tego

219
72 470
72 689

253
77 295
77 548

2 592
70 097

1 649
75 899

- do jednostek powiązanych
- do pozostałych jednostek

Odpisy aktualizujące wartość naleŜności prezentuje poniŜsza tabela:
na dzień
31.12.2009
31.12.2008
5 012
5 461
7 656
2 136
(7 127)
(2 124)
(2 500)
(461)
3 041
5 012

Odpisy aktualizujące naleŜności
Stan na początek okresu
Zwiększenie - utworzenie
Zwiększenie - odpisy jednostek zaleŜnych na dzień przejęcia
Odpisanie w przychody niewykorzystanych kwot
Wykorzystanie odpisu - spisanie naleŜności
Stan na koniec okresu

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 spółek na środki pienięŜne i są oprocentowania według ustalonych dla nich
stóp procentowych.
Wyszczególnienie

31.12.2009

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

31.12.2008
67
8 017
2 150
10 234

73
15 592
4 543
20 208

Na dzień 31 grudnia 2009 roku środki na lokacie w wysokości 650 tys. zł zostały przewłaszczone na rzecz
Banku Millenium tytułem zabezpieczenia udzielonej przez Bank gwarancji dobrego wykonania kontraktu
przez jednostkę zaleŜną Apator Rector Sp. z o.o. na rzecz Fonbud Sp. z o.o.
NOTA NR 14.
AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAśY
W 2008 roku w jednostce zaleŜnej FAP Pafal S.A. zapadła decyzja o sprzedaŜy udziałów w spółce Gran
Systema Pafal Sp. z o.o. (Białoruś) jej pozostałym wspólnikom. Wobec powyŜszego udziały o wartości 42
tys. zł na dzień 31 grudnia 2008 roku zostały zaprezentowane w pozycji „aktywa trwałe przeznaczone do
sprzedaŜy”. W dniu 12 maja 2009 roku jednostka zaleŜna FAP PAFAL S.A. sprzedała swoje wszystkie
udziały pozostałym współudziałowcom za kwotę 17 tys. USD. Spółka FAP PAFAL S.A. posiadała 50%
udziałów o wartości nominalnej 15 tys. USD.
Nazwa grupy kapitałowej:

APATOR

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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Jednostka zaleŜna APATOR POWOGAZ S.A. Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 14 grudnia 2009 roku
przeznaczyła do sprzedaŜy nieruchomość w Pniewach oraz maszyny i urządzenia znajdujące się na tej
nieruchomości. Rzeczowy majątek trwały przeznaczony do sprzedaŜy został wyceniony przez
niezaleŜnego rzeczoznawcę majątkowego – Kancelarię Lis, Mizera i Wspólnicy z siedzibą w Poznaniu.
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŜy zostały wycenione w niŜszej z dwóch wartości: wartości
bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonej o koszty związane ze sprzedaŜą.

Wyszczególnienie

Wartość
bilansowa

Grunty, budynki i budowle
Maszyny i urządzenia
Środki transportu
Pozostałe środki trwałe
Razem

Wycena biegłego
rzeczoznawcy

2 422
419
83
2 924

Wartość aktywów
trwałych
przeznaczonych do
sprzedaŜy

Odpis
aktualizujący

2 491
974
106
3 571

30
61
91

2 392
358
83
2 833

NOTA NR 15.
KAPITAŁ PODSTAWOWY
Informacje o kapitale podstawowym zostały zaprezentowane w tabelach.

na dzień

Wyszczególnienie
31.12.2009
Liczba akcji
Wartość nominalna akcji (PLN / akcję)
Kapitał podstawowy

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.
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

6 600 000
7 822 457
2 014 000

Głosy

% akcji

6 600 000
21 895 001
5 507 776

%głosów

18,80%
22,28%
5,74%

11,28%
37,43%
9,42%

Nazwa grupy kapitałowej:

APATOR

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2009 – 31.12.2009
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Wyszczególnienie

Akcje

Tadeusz Sosgórnik
Danuta Guzowska
Zbigniew Jaworski
Janusz Marzygliński
Pozostali
RAZEM

Głosy

1 900 503
1 520 279
1 327 107
1 060 568
20 684 571
35 107 028

% akcji

4 879 809
4 382 921
3 609 651
3 514 844
30 002 274
58 497 275

%głosów

5,41%
4,33%
3,78%
3,02%
58,92%
100%

8,34%
7,49%
6,17%
6,01%
51,29%
100%

Na dzień przejścia na MSSF/MSR Grupa APATOR dokonała przeliczenia kapitału własnego powstałego w
warunkach hiperinflacji.
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

31.12.2008

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

3 511
3 806
7 317
108 247
38
108 285
22 308
(3 844)

3 529
3 806
7 335
65 894
38
65 932
53 475
(3 844)

18 464

49 631

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.

Wyszczególnienie

Akcje własne

Stan na dzień 01.01.2008
Zwiększenia od 01.01 do 31.12.2008
Podział wyniku
Zakup akcji własnych
Utworzenie kapitału rezerwowego

(5 914)
(1 475)
(1 475)
(7 389)
(7 389)
(557)

Zmniejszenia od 01.01 do 31.12.2008
Utworzenie kapitału rezerwowego
Pokrycie straty z kapitału zapasowego
Stan na dzień 31.12.2008
Stan na dzień 01.01.2009
Zwiększenia od 01.01 do 31.12.2009

Kapitał
zapasowy
71 718
20 601
20 601
26 425
16 000
10 425
65 894
65 894
45 317

Kapitał z
aktualizacji
wyceny
6 169
6 169
6 169
-

Pozostałe
kapitały
rezerwowe

Razem

5 362
16 000
16 000
21 362
21 362
-

77 335
35 126
20 601
(1 475)
16 000
26 425
16 000
10 425
86 036
86 036
44 760

Nazwa grupy kapitałowej:

APATOR

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
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Wyszczególnienie

Akcje własne

Podział wyniku
Zakup akcji własnych
Utworzenie kapitału rezerwowego
Zmniejszenia od 01.01 do 31.12.2009
Pokrycie straty z kapitału zapasowego
Wypłata dywidendy
Zmiany z tytułu umorzenia udziałów
Wodpolu
Umorzenie akcji własnych
Utworzenie kapitału rezerwowego
Stan na dzień 31.12.2009

Kapitał
zapasowy

Pozostałe
kapitały
rezerwowe

Kapitał z
aktualizacji
wyceny

Razem

(557)
(2 032)
-

45 317
2 964
2 962
-

-

2 014
-

45 317
2 946
2 962
-

(2 032)
(5 914)

2
108 247

6 169

2 014
19 348

2
(18)
127 850

Sposób podziału zysku (pokrycia straty) w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej
APATOR.
Jednostka dominująca APATOR SA
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.

Jednostka zaleŜna APATOR MINING Sp. z o.o.
Zgodnie z Uchwałą 8/2009 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników APATOR MINING Sp. z o.o. z dnia
30 marca 2009 roku dokonano podziału zysku w wysokości 11.119.422,74 zł w następujący sposób:
•
dywidenda
8.942.000,00 zł,
•
kapitał zapasowy
2.177.422,74 zł
Prawo do dywidendy ustalono na dzień odbycia ZZW, tj. 30 marca 2009 roku. Wypłata dywidendy
przedstawia się następująco:
 Kwota 2.630.000,00 zł została zaliczkowo wypłacona w dniu 24 listopada 2008 roku
zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 1/2008 z dnia 21
października 2008 roku,
 Kwota 6.312.000,00 zł została wypłacona w dwóch ratach:
Nazwa grupy kapitałowej:

APATOR

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2009 – 31.12.2009
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•
•

1.052.000,00 zł w dniu 31 marca 2009 roku;
5.260.000,00 zł w dniu 28 maja 2009 roku

W dniu 2 grudnia 2009 roku Zarząd APATOR MINING Sp. z o.o. podjął Uchwałę Nr 1/2009 o wypłacie
zaliczki na poczet dywidendy. Zgodnie z podjętą Uchwałą zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy za
2009 rok wyniosła 100,00 zł za 1 udział, a uprawionymi do otrzymania zaliczki są udziałowcy, którym
przysługują udziały w dniu 2 grudnia 2009 roku. Rada Nadzorcza APATOR MINING Sp. z o.o. w dniu 4
grudnia 2009 roku podjęła Uchwałę 171/2009 akceptującą Uchwałę Zarządu. Wypłata zaliczki na poczet
przewidywanej dywidendy za rok 2009 w wysokości 2.630.000,00 zł nastąpiła 15 grudnia 2009 roku.
Jednostka zaleŜna APATOR CONTROL Sp. z o.o.
Zgodnie z Uchwałą Nr 9/2009 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników APATOR CONTROL Sp. z o.o. z
dnia 28 kwietnia 2009 roku dokonano podziału zysku za rok 2008 w wysokości 1.668.026,09 zł w
następujący sposób:
•
dywidenda
1.650.000,00 zł,
•
kapitał zapasowy
18.026,09 zł
Termin wypłaty dywidendy ustalono w następujący sposób:
 30 kwiecień 2009 rok
500.000,00 zł
 19 maj 2009 rok
500.000,00 zł
 29 maj rok
650.000,00 zł
Jednostka zaleŜna APATOR RECTOR Sp. z o.o.
Zgodnie z Uchwałą Nr 3/2009 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników APATOR RECTOR Sp. z o.o. z
dnia 22 kwietnia 2009 roku dokonano podziału zysku za rok 2008 w wysokości 5.695.656,75 zł w
następujący sposób:
•
dywidenda
5.695.000,00 zł,
•
kapitał zapasowy
656,75 zł
Prawo do dywidendy ustalono na dzień odbycia ZZW, tj.22 kwietnia 2009 roku. Termin wypłaty dywidendy
ustalono w następujący sposób:
 23 kwiecień 2009 rok
5.000.000,00 zł
 28 maj 2009 rok
695.000,00 zł
Jednostka zaleŜna APATOR METRIX S.A.
Zgodnie z Uchwałą Nr 3/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APATOR METRIX
S.A. z dnia 22 czerwca 2009 roku dokonano podziału zysku za rok 2008 w wysokości 1.292.567,01 zł w
następujący sposób:
•
dywidenda
1.000.561,52 zł,
•
kapitał zapasowy
292.005,49 zł.
Jedna akcja uprawnia do wypłaty dywidendy w wysokości 4,76 zł. Listę akcjonariuszy uprawnionych do
dywidendy za rok obrotowy 2008 ustalono na dzień 22 czerwiec 2009. Termin wypłaty dywidendy ustalono
w następujący sposób:
•
15 lipiec 2009 rok
500.000,00 zł
•
15 sierpień 2009 rok
500.561,52 zł
Jednostka zaleŜna FAP PAFAL S.A.
Zgodnie z Uchwałą NR 11/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAP PAFAL S.A. z
dnia 19 czerwca 2009 roku dokonano podziału zysku za rok 2008 w wysokości 135.963,35 zł w całości na
kapitał zapasowy.
Zgodnie z Uchwałą Nr 12/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAP PAFAL S.A. z
dnia 19 czerwca 2009 roku postanowiono wypłacić dywidendę w łącznej wysokości 2.503.114,00 zł (3,40
zł na akcję). Uprawnieni do wypłaty dywidendy zostali akcjonariusze posiadający akcje w dniu 19 czerwca
2009 roku. Termin wypłaty dywidendy ustalono w następujący sposób:
•
30 czerwiec 2009 rok
1.502.800,00 zł
•
31 lipiec 2009 rok
1.000.314,00 zł

NOTA NR 17.
AKCJE WŁASNE
Grupa Kapitałowa APATOR nie posiada opcji na akcje własne.
Nazwa grupy kapitałowej:

APATOR
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Jednostka zaleŜna APATOR – MINING Sp. z o.o. posiada 6.600.000 sztuk akcji podmiotu dominującego
APATOR S.A.
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.
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 NA ZOBOWIĄZANIA
Informacje o rezerwach na zobowiązania zostały zaprezentowane w tabeli.
Wyszczególnienie

Pracownicy

Premie

MarŜe

Gwarancje

Przyszłe
koszty

Razem

Stan rezerw na dzień 01.01.2008
Objęcie konsolidacją Grupy PoWoGaz
Objęcie konsolidacją Rector
Rezerwy utworzone
Rezerwy wykorzystane
Rezerwy rozwiązane
Pozostałe zmiany stanu rezerw
Stan rezerw na dzień 31.12.2008
Stan rezerw na dzień 01.01.2009

8 127
8 198
151
2 378
(4 856)
(408)
13 590
13 590

108
934
595
(990)
647
647

91
76
(96)
71
71

563
157
579
(124)
1 175
1 175

821
2 223
22
1 001
(3 557)
(31)
479
479

9 710
11 512
173
4 629
(9 623)
(439)
15 962
15 962

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

2 252
(10)
(2 586)
13 246

1 753
(960)
1 440

427
(473)
25

791
(726)
1 240

1 531
(929)
(696)
385

6 754
(1 899)
(4 481)
16 336

Nazwa grupy kapitałowej:

APATOR

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
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Wyszczególnienie

Pracownicy

- rezerwy krótkoterminowe
- rezerwy długoterminowe

2 575
10 671

Premie
1 440
-

MarŜe

Przyszłe
koszty

Gwarancje
25
-

1 195
45

Razem

385
-

5 620
10 716

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

31.12.2008

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania bieŜące
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

17 571
15 450
1 939
100
33
9
40
76 758

18 092
16 156
1 519
203
177
1
36
107 055

Kredyty i poŜyczki
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych
Zobowiązania z tytułu rozliczenia instrumentów pochodnych
Zobowiązania finansowe pozostałe
Zaliczki otrzymane na dostawy
Zobowiązania wekslowe
Zobowiązania z tytułu dywidendy
Zobowiązania inwestycyjne
Inne zobowiązania wobec pozostałych jednostek
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Zobowiązania ogółem, z tego

60 614
591
7 408
1 915
524
2 560
814
148
85
1 374
712
13
94 329

65 027
2 162
7 744
2 301
25 260
667
262
80
2 215
1 018
319
125 147

- część długoterminowa
- część krótkoterminowa
Zobowiązania ogółem, z tego

27 375
66 954
94 329

40 848
84 299
125 147

94 329

125 147

- wobec jednostek powiązanych
- wobec pozostałych jednostek

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.
BZ WBK
Bank Millenium
ING Bank Śląski
Citibank Handlowy - Bank Handlowy w Warszawie S.A.
karty kredytowe

Kwota
zobowiązania

Odsetki

60 464
5 000
4 102
36 000
9 341
866
1 356
2 003
1 781
15

3 057
135
181
1 727
410
143
252
110
99
0

Nazwa grupy kapitałowej:

APATOR

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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Kwota
zobowiązania

Wyszczególnienie
PoŜyczki

Odsetki

150
150
60 614

PoŜyczki od mniejszości Apator Telemetrii
Kredyty i poŜyczki razem

14
14
3 071

na dzień

Wyszczególnienie

31.12.2009

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

31.12.2008
29 027
36 000
18 000
18 000
65 027

33 614
27 000
9 000
18 000
60 614
na dzień
31.12.2009

Wyszczególnienie

wartość
w walucie
PLN
Kredyty i poŜyczki razem

60 614
X

31.12.2008

wartość w
PLN

wartość
w walucie

60 614
60 614

wartość w
PLN

65 027
X

65 027
65 027

Za wartość godziwą kredytów przyjęto wartość księgową, gdyŜ Spółki nie zamierzały zbywać tych
kredytów.
Informacje na temat ryzyka stopy procentowej zawiera tabela:
Wyszczególnienie

< 1 rok

1 - 5 lat

> 5 lat

W podziale na kategorie wiekowe według stanu na dzień 31.12.2009
Kredyty i poŜyczki
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
BZ WBK S.A.
866
Bank Milenium S.A.
1 356
ING Bank Śląski
2 003
Citibank Handlowy - Bank Handlowy w Warszawie S.A.
1 781
Karty kredytowe
15
PoŜyczki od mniejszości Apator Telemetria
150
W podziale na kategorie wiekowe według stanu ma dzień 31.12.2008
Kredyty i poŜyczki
Raiffeisen Bank Polska S.A.
8 654
Citibank Handlowy
12 779
36 000
Bank Milenium S.A.
4 462
ING Bank Śląski
3 132

Razem

4 102
5 000
9 341
36 000
866
1 356
2 003
1 781
15
150

-

8 654
48 779
4 462
3 132

Jednostka dominująca APATOR SA
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

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

Nazwa grupy kapitałowej:

APATOR

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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Rodzaj zabezpieczenia




Oprocentowanie
Prowizje i koszty



BieŜące zaangaŜowanie

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





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 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
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

Jednostka zaleŜna APATOR MINING Sp. z o.o.
Na dzień 31 grudnia 2009 roku spółka APATOR-MINING Sp. z o.o. posiadała zadłuŜenie z tytułu kredytów
w wysokości 3.783 tys. zł
Warunki kredytu w rachunku bankowym na mocy umowy zawartej w dniu 4 listopada 2008 roku z ING
Bank Śląski S.A.:
 Kwota kredytu
2.300 tys. zł – od 29 grudnia 2009 do 28 marca 2010 roku
2.000 tys. zł – od 29 marca 2010 do 30 czerwca 2010 roku
 Termin spłaty kredytu
30 czerwiec 2010 rok
 Rodzaj zabezpieczenia
Poręczenie APATOR S.A.
Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku
 Oprocentowanie
WIBOR 1M + 1,5%
 Prowizje i koszty
0,3% od kwoty przyznanego kredytu
0,035% od kwoty wykorzystanego kredytu
 BieŜące zaangaŜowanie
2.003 tys. zł
Nazwa grupy kapitałowej:

APATOR

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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Warunki kredytu w rachunku bieŜącym na mocy umowy zawartej w dniu 15 maja 2009 roku z Bankiem
Handlowym w Warszawie S.A.:
 Kwota kredytu
5.000 tys. zł od 15 maja do 29 lipca 2009 roku
4.500 tys. zł od 30 lipca do 30 sierpnia 2009 roku
4.000 tys. zł od 31 sierpnia do 29 września 2009 roku
3.500 tys. zł od 30 września do 29 października 2009 roku
3.000 tys. zł od 30 października do 30 listopada 2009 roku
2.500 tys. zł od 1 grudnia do 29 grudnia 2009 roku
2.000 tys. zł od 30 grudnia 2009 do 28 stycznia 2010 roku
1.500 tys. zł od 29 stycznia do 25 lutego 2010 roku
1.000 tys. zł od 26 lutego do 29 marca 2010 roku
5.000 tys. zł od 30 marca do 13 maja 2010 roku
 Termin spłaty kredytu
13 maj 2010 rok
 Rodzaj zabezpieczenia
Poręczenie APATOR S.A.
Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku
 Oprocentowanie
WIBOR 1M + 1,1%
 Prowizje i koszty
0,5% kwoty kredytu – prowizja przygotowawcza
0,4% - prowizja od zaangaŜowania
 BieŜące zaangaŜowanie
1.781 tys. zł (w tym odsetki 7 tys. zł)
Jednostka zaleŜna APATOR CONTROL Sp. z o.o.
Na dzień 31 grudnia 2009 roku spółka APATOR CONTROL Sp. z o.o. nie posiadała zadłuŜenia z tytułu
kredytów i poŜyczek.

Jednostka zaleŜna APATOR METRIX S.A.
Na dzień 31 grudnia 2009 roku spółka APATOR METRIX S.A. posiadała zadłuŜenie z tytułu kredytu
udzielonego przez Bank Milenium S.A.
Warunki zaciągniętego kredytu w rachunku bieŜącym na mocy umowy zawartej w dniu 28 lutego 2007
oraz aneksu z dnia 22 kwietnia 2009 roku z Bankiem Milenium SA.:
Kwota otrzymanego kredytu
1.000 tys. zł od 28 lutego do 6 maja 2007;
3.000 tys. zł od 7 maja do 27 czerwca 2007;
5.000 tys. zł od 28 czerwca do 31 grudnia 2007;
3.000 tys. zł od 1 stycznia do 31 marca 2008r.;
5.000 tys. zł od 1 kwietnia do 15 kwietnia 2008r;
6.500 tys. zł od 16 kwietnia do 31 grudnia 2008r.;
5.000 tys. zł od 1 stycznia do 21 kwietnia 2009r;
6.500 tys. zł od 22 kwietnia 2009r. do 21 kwietnia 2010r.
 Termin spłaty kredytu
21 kwiecień 2010 rok
 Rodzaj zabezpieczenia
Hipoteka kaucyjna do kwoty 7.000 tys. zł na
nieruchomości zabudowanej
 Oprocentowanie
WIBOR 1M + marŜa 1,5%
 Prowizje i koszty
0,08% kwoty kredytu – prowizja za gotowość
 BieŜące zaangaŜowanie
1.356 tys. zł
Jednostka zaleŜna FAP PAFAL S.A.
Na dzień 31 grudnia 2009 roku spółka FAP PAFAL S.A. posiadała zadłuŜenie z tytułu kredytów w
wysokości 866 tys. zł.
Warunki zaciągniętego kredytu w rachunku bieŜącym na mocy umowy zawartej w dniu 15 czerwca 2005
oraz aneksu z dnia 15 czerwca 2009 roku z BZ WBK S.A.:







Kwota otrzymanego kredytu
Termin spłaty kredytu
Rodzaj zabezpieczenia

Oprocentowanie
Prowizje i koszty

10.000 tys. zł
17 lipiec 2009 rok - spłacono
hipoteka kaucyjna na nieruchomościach w kwocie
11.000 tys. zł
zastaw rejestrowy zapasów w kwocie 11.500 tys. zł
cesja wierzytelności w kwocie 5.000 tys. zł
weksel in’blanco
WIBOR 1M + marŜa 1,50%
0,75% kwoty kredytu – prowizja przygotowawcza
0,73% prowizja od niewykorzystanego kredytu

Nazwa grupy kapitałowej:

APATOR

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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Warunki zaciągniętego kredytu w rachunku bieŜącym na mocy umowy zawartej w dniu 10 lipca 2009 roku
oraz aneksu z dnia 19 listopada 2009 roku z BZ WBK S.A.:


Kwota otrzymanego kredytu




Termin spłaty kredytu
Rodzaj zabezpieczenia




Oprocentowanie
Prowizje i koszty



BieŜące zaangaŜowanie

10.000 tys. zł od 17 lipca 2009
6.000 tys. zł od 19 listopada 2009
30 czerwiec 2010 rok
hipoteka kaucyjna na nieruchomościach w kwocie
6.500 tys. zł
zastaw rejestrowy zapasów w kwocie 8.800 tys. zł
cesja wierzytelności w kwocie 5.000 tys. zł
weksel in’blanco
WIBOR 1M + marŜa 1,50%
0,6875% kwoty kredytu – prowizja przygotowawcza
0,73% - prowizja od niewykorzystanego kredytu
866 tys. zł

Warunki umowy kredytowej w rachunku bieŜącym na mocy umowy zawartej w dniu 16 lipca 2008 roku z
Bankiem Przemysłowo – Handlowym S.A.:






Kwota otrzymanego kredytu
Termin spłaty kredytu
Rodzaj zabezpieczenia

Oprocentowanie
Prowizje i koszty

5.000 tys. zł
16 lipiec 2009 rok - spłacono
zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach w
kwocie 7.000 tys. zł
zastaw rejestrowy zapasów w kwocie 1.500 tys. zł
WIBOR 1M + marŜa 0,50%
brak

Jednostka zaleŜna RECTOR Sp. z o.o..
Na dzień 31 grudnia 2009 roku spółka Rector Sp. z o.o. nie posiadała zadłuŜenia z tytułu kredytów i
poŜyczek.
Spółka podpisała umowę o kredyt w rachunku bieŜącym z Bankiem Millenium S.A., z którego na dzień
sporządzenia sprawozdania nie korzystała.
Warunki zaciągniętego kredytu w rachunku bieŜącym na mocy umowy zawartej w dniu 4 marca 2008 roku
oraz aneksu z dnia 6 marca 2009 roku z Bankiem Millenium S.A.:







Kwota otrzymanego kredytu
Termin spłaty kredytu
Rodzaj zabezpieczenia
Oprocentowanie
Prowizje i koszty
BieŜące zaangaŜowanie

2.200 tys. zł – do 6 marca 2009
1.200 tys. zł – do 3 października 2010
3 październik 2010 rok
Umowa o przelew wierzytelności
WIBOR 1M + marŜa 2%
Prowizja za gotowość – 0,12%
0 tys. zł

Jednostka zaleŜna APATOR GmbH
Na dzień 31 grudnia 2009 roku spółka Apator GmbH nie posiadała zadłuŜenia z tytułu kredytów i poŜyczek
oprócz poŜyczek udzielonych przez jednostkę dominującą APATOR S.A.

Grupa zaleŜna APATOR Powogaz
Na dzień 31 grudnia 2009 roku Grupa Apator Powogaz posiadała zadłuŜenia z tytułu zaciągniętych
poŜyczek od udziałowców mniejszościowych spółki Apator Telemetria w wysokości 150 tys. zł oraz
zadłuŜenie na kartach kredytowych w wysokości 15 tys. zł.
Cztery umowy poŜyczki zawarte w kwietniu i maju 2009 roku z udziałowcami mniejszościowymi Apator
Telemetrii Sp. z o.o. kaŜda na kwotę 37.500 zł, mają ustalony termin spłaty na 31 maja 2010 roku.
Oprocentowanie w skali roku wynosi 6%; odsetki płatne z góry do 31 grudnia 2009 roku.

Nazwa grupy kapitałowej:

APATOR

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2009 – 31.12.2009
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NOTA NR 21.
ZOBOWIĄZANIA I AKTYWA WARUNKOWE

Leasing operacyjny i dzierŜawa
Jednostka dominująca APATOR S.A.
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 została zawarta na okres 39 miesięcy.
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 1,9 tys. 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 3,55 tys. 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.
.
Jednostka zaleŜna APATOR RECTOR Sp. z o.o.
Na dzień 31 grudnia 2009 roku spółka Rector Sp. z o.o. posiadała zobowiązania z tytułu leasingu
operacyjnego na dzierŜawę samochodów.
Umowy z firmą Prima Car Management S.A. zawarte zostały w 2006, 2007 i 2008 roku. Zgodnie z
umowami do spłaty pozostało 71 tys. zł (w tym płatne do 1 roku 54 tys. zł).

Gwarancje
Jednostka dominująca APATOR S.A.
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
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
Nazwa grupy kapitałowej:

APATOR

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 63
Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009
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
wykonania przez APATOR S.A. zobowiązań. Zgodnie z zawartą umową gwarancja jest waŜna do 14
stycznia 2011 roku. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest hipoteka.
Jednostka zaleŜna FAP PAFAL S.A.
Spółka na dzień 31 grudnia 2009 roku posiada w ewidencji pozabilansowej gwarancje usunięcia wad i
usterek oraz gwarancje wadialne na łączną kwotę 2.074 tys. zł:
 z tytułu udzielenia przez Hestia SA gwarancji usunięcia wad i usterek dla STORN S.A. 1.065 tys. zł
 z tytułu gwarancji bankowych przetargowych wystawionych przez BZ WBK S.A. 1.009 tys. zł
Jednostka zaleŜna APATOR METRIX SA
Spółka ma podpisaną umowę o linię na gwarancje bankowe zawartą w dniu 27 października 2006 roku. W
ramach podpisanej umowy Spółka na prawo do wykorzystania linii w formie udzielanych przez Bank
gwarancji bankowych z okresem waŜności nie przekraczającym 36 miesięcy od daty wystawienia
gwarancji. Zabezpieczenie umowy stanowi umowa przewłaszczenia na stanowiska legalizacji gazomierzy
o wartości księgowej na dzień 31 grudnia 2009 roku w wysokości 134 tys. zł
Jednostka zaleŜna APATOR RECTOR Sp. z o.o.
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Spółka na dzień 31 grudnia 2009 roku posiada porozumienie zawarte z Bankiem Millenium w sprawie
udzielenia gwarancji. Na mocy zawartego porozumienia Bank udzielił gwarancji bankowej na rzecz firmy
Fonbud w celu dobrego wykonania kontraktu. Zgodnie z umową gwarancja jest waŜna do maja 2011 roku,
a zabezpieczeniem wierzytelności banku są środki na lokacie bankowej w wysokości 650 tys. zł,
przewłaszczone na rzecz Banku.
Jednostka zaleŜna APATOR POWOGAZ S.A.
Spółka na dzień 31 grudnia 2009 roku posiada porozumienie zawarte z Raiffeisen Bank Polska S.A. w
sprawie udzielenia gwarancji. Na mocy zawartego porozumienia, Bank udzielił gwarancji wadialnych:
•
na rzecz firmy Chief Executive Oficer, Afryka Re Centra, Kenia na kwotę 16.500 USD z terminem
waŜności 28 luty 2010 rok;
•
Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” Tychy na kwotę 140 tys. zł z terminem waŜności 6
kwiecień 2010 rok.
Na dzień 31 grudnia 2009 roku następujący kontrahenci byli w posiadaniu weksli własnych wystawionych
przez Apator Powogaz S.A.:
Beneficjent weksla

typ weksla

InterRisk Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A. Insurance Group „in blanco”
InterRisk Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A. Insurance Group „in blanco”

InterRisk Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A. Insurance
Group

„in blanco”

InterRisk Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A. Insurance Group „in blanco”
Raiffeisen-Leasing Polska S.A.

„in blanco”

Podstawa wydania

Data zwrotu

Polisa nr 150600/51/143/2009 (gwarancja
usunięcia wad i usterek)
umowa generalna o udzielanie
ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych
nr 150204060 (gwarancje wadialne)
umowa generalna o udzielanie
ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych
nr 150204060 (gwarancje naleŜytego
wykonania umowy)
umowa generalna o udzielanie
ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych
nr 150204060 (gwarancje usunięcia wad i
usterek)
Umowa leasingu operacyjnego nr MF918N
(UL)

02-12-2014

28-10-2010

28-10-2010

28-10-2010
15-12-2012

Spółka dominująca ma zawartą z ubezpieczycielem Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Vienna
Insurance Group, Przedstawicielstwo Generalne Toruń umowę generalną o udzielanie ubezpieczeniowych
gwarancji kontraktowych. Na podstawie tej umowy InterRisk S.A. gwarantuje zobowiązania spółki
APATOR POWGAZ S.A. z tytułu:
obowiązku zapłaty wadium – limit gwarancyjny wynosi 750 000,00 zł
nie wywiązania się lub nienaleŜytego wywiązania się z obowiązków określonych w umowie (kontrakcie
handlowym) – limit gwarancyjny wynosi 1 000 000,00 zł
nie usunięcia lub nienaleŜytego usunięcia wad i usterek - limit gwarancji wynosi 500 000,00 zł
Na dzień 31.12.2009 r. były aktywne następujące gwarancje wystawione przez InterRisk:
Beneficjent gwarancji
Zakład Energetyki Cieplnej S.A. Katowice
RTBS "ADMINISTRATOR" Sp. z o.o., Radom

typ gwarancji
usunięcia wad i usterek
Wadialna

kwota
9 882 PLN
4 000 PLN

termin waŜności
02-12-2014
08-01-2010

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
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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).
Jednostki zaleŜne Apator Metrix S.A., Apator Mining Sp. z o.o. oraz FAP Pafal S.A. zawarły w dniu 17
kwietnia 2008 z Bankiem Handlowym SA umowę poręczenia, stanowiącą zabezpieczenie spłaty
wierzytelności z tytułu kredytu udzielonego jednostce dominującej APATOR S.A. w kwocie 45.000 tys. zł.
Poręczenie zostało udzielone do kwoty 54.000 tys. zł. Zgodnie z postanowieniami umowy poręczyciele
zobowiązują się solidarnie wykonać zobowiązanie dłuŜnika w przypadku, gdy dłuŜnik nie wykona tego
zobowiązania w terminie. Poręczenie jest waŜne do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Zobowiązania warunkowe
Jednostka dominująca APATOR S.A.
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.
Jednostka zaleŜna APATOR POWOGAZ S.A.
Przy nabyciu Spółki Apator Metroteks stronom zbywającym udziały została przyznana dodatkowa
warunkowa premia cenowa uzaleŜniona od wyników uzyskanych w przyszłości przez Spółkę. Jej
maksymalna wysokość moŜe wynieść:
•
30 tys. euro – płatne po zatwierdzeniu wyników roku obrotowego 2010;
•
50 tys. euro – płatne po zatwierdzeniu wyników roku obrotowego 2011.

NOTA NR 22.
LEASING FINANSOWY I INNE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

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”.
Spółka Apator Metrix posiada zobowiązanie finansowe z tytułu umów zawartych w dniu 10 czerwca 2008
roku i 21 lipca 2008 roku z firmą Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. Przedmiotem umów są
samochody marki Skoda. Umowy zostały zawarte na okres 48 miesięcy. Zobowiązanie to na dzień 31
grudnia 2009 roku wynosi 94 tys. zł (w tym długoterminowe 66 tys. zł).
Spółka Apator Rector Sp. z o.o. zawarła umowy leasingu finansowego, których przedmiotem są
samochody o wartości na dzień 31 grudnia 2009 roku 611 tys. zł. Zobowiązanie z tego tytułu na dzień 31
grudnia 2009 roku wynosi 438 tys. zł (w tym długoterminowe 186 tys. zł).
Spółka Apator Kfap Sp. z o.o. w styczniu 2009 zawarła umowę leasingu finansowego, której przedmiotem
są trzy samochody. Zobowiązanie z tego tytułu wynosi 97 tys. zł (w tym długoterminowe 54 tys. zł).
Spółka Apator Powogaz S.A. w 2009 roku zawarła umowę leasingu finansowego, której przedmiotem jest
samochód osobowy o wartości 91 tys. zł. Umowa z opcją wykupu została zawarta na okres 35 miesięcy.
Zobowiązanie z tego tytułu wynosi 86 tys. zł (w tym długoterminowe 55 tys. zł)
Spółka Apator Telemetria Sp. z o.o. posiada na dzień 31 grudnia 2009 roku zobowiązanie z tytułu leasingu
finansowego (zobowiązanie krótkoterminowe) w wysokości 42 tys. zł
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NOTA NR 23.
PODATEK DOCHODOWY
Specyfikację podatku dochodowego za okres sprawozdawczy prezentuje tabela.
za okres
Główne składniki obciąŜenia podatkowego:

od 01.01.2008
do 31.12.2008

od 01.01.2009
do 31.12.2009

Rachunek zysków i strat
BieŜący podatek dochodowy

3 912

9 874

BieŜące obciąŜenie z tytułu podatku dochodowego (działalność kontynuowana)
BieŜące obciąŜenie z tytułu podatku dochodowego (działalność zaniechana)
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

3 912
3 456
3 456
7 368

9 874
(3 902)
(3 902)
5 972

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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 24.
ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY
Odroczony podatek dochodowy prezentuje tabela.
Bilans
na dzień

Rachunek
zysków i strat za okres

Wyszczególnienie
31.12.2009
Rezerwy z tytułu podatku odroczonego
- naliczone odsetki od naleŜności, poŜyczek i zaliczki na
udziały
- Naliczone dyskonto od weksli
- Wycena dewiz
- RóŜnice przejściowe - leasing
- Przyszłe przychody podatkowe
- Wycena umów długoterminowych (niezafakturowane
przychody)
- Amortyzacja bilansowa inna od podatkowej
- wycena innych aktywów finansowych
- Koszty zastępstwa procesowego
- Wycena nieruchomości
- nadwyŜka wartości nominalnej nad wartością księgową
aportu
Rezerwy brutto z tytułu podatku odroczonego

31.12.2008

od 01.01.2009
do 31.12.2009

od 01.01.2008
do 31.12.2008

23
35
21

24
2
92
22
183

(1)
(2)
(92)
13
(162)

10
1
92
22
164

158
6 215
254
1
27

6 679
1
24

158
(464)
254
3

(19)
(138)
24

238
6 972

238
7 265

(293)

156

Aktywa z tytułu podatku odroczonego
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Bilans
na dzień

Rachunek
zysków i strat za okres

Wyszczególnienie
31.12.2009
- Odpisy aktualizujące zapasy, marŜa zatrzymana w
zapasach
- Na pozostałe RMK bierne
- Niewypłacone wynagrodzenia, składki ZUS, urlopy
- na straty podatkowe
- Amortyzacja bilansowa inna od podatkowej
- Od rezerwy na naprawy gwarancyjne
- Na świadczenia pracownicze
- Wycena - ujemne róŜnice kursowe
- Koszty produkcji w toku i inne bkup w okresie
sprawozdawczym
- Odpisy netto aktualizujące naleŜności
- Wycena naleŜności - wartość bieŜąca
- na marŜę przychodów
- Odpisy aktualizujące aktywa trwałe
- eliminowany zysk na transakcjach wewnątrzgrupowych
- przeszacowanie środków trwałych wg MSR
- wycena weksli
- odpisy z tytułu utraty wartości prac rozwojowych
- wycena instrumentów pochodnych
- rezerwa na premię
- odsetki i prowizje od kredytów
- rezerwa na złomowanie
- pozostałe
- wycena umów o budowę
Aktywa brutto z tytułu podatku odroczonego
ObciąŜenie z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego
Aktywa netto z tytułu podatku odroczonego

31.12.2008

od 01.01.2009
do 31.12.2009

od 01.01.2008
do 31.12.2008

597
71
198
1 819
4
236
2 556
36

727
185
1 157
174
223
2 425
196

(130)
(114)
(959)
1 645
4
13
131
(160)

(1 011)
75
55
(265)
94
(598)
122

150
331
5
5
143
1 096
1
588
234
12
5
2
8 089

94
283
4
12
224
1 294
3
4 830
5
11 836
X
7 265
11 836

56
48
1
(7)
(81)
(198)
(3)
1
(4 242)
234
7
5
2
(3 747)
3 454

62
(181)
4
(5)
1 131
(43)
(170)
4 824
(2)
(34)
4 058
(3 902)

X
6 972
8 089

X
X

X
X

NOTA NR 25.
PRZYCHODY ZE SPRZEDAśY OSIĄGNIĘTE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
Przychody ze sprzedaŜy w Grupie Kapitałowej APATOR zostały zaprezentowane bezpośrednio w
sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Dodatkowe informacje zawarte są w nocie dotyczącej segmentów
operacyjnych.

NOTA NR 26.
PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE
Przychody operacyjne i koszty operacyjne zostały zaprezentowane w tabeli.
za okres
Wyszczególnienie
Przychody operacyjne
Przychody ze sprzedaŜy środków trwałych i prawa wieczystego
uŜytkowania gruntów i wartości niematerialnych i prawnych
Rozwiązanie odpisów na zapasy
SprzedaŜ wyrobów deprecjonowanych
Rozwiązanie odpisów na wartości niematerialne i prawne
Rozwiązanie odpisów na majątek trwały oraz rezerwy na likwidację

od 01.01.2009
do 31.12.2009

od 01.01.2008
do 31.12.2008

16 778

22 389

3 521
2 566
31
128
558

2 072
11 756
106
895
62

Nazwa grupy kapitałowej:

APATOR

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

Wykorzystanie rezerw na świadczenia pracownicze
Wycena nieruchomości
Rozwiązanie rezerw na zobowiązania
Otrzymane odszkodowania
Otrzymane darowizny
Rozwiązanie rezerwy na marŜę
Rozwiązanie rezerwy na naprawy gwarancyjne
NadwyŜki inwentaryzacyjne
Refundacja kosztów (targi i konferencje)
Rozwiązanie rezerwy na złomowanie
Zwrot kosztów postępowania sądowego
Pozostałe przychody
Koszty operacyjne

od 01.01.2008
do 31.12.2008

2 586
109
697
416
11
473
726
4 299
404
253
15 818

5 490
164
105
134
98
96
159
78
53
180
47
894
14 318

Wartość netto sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych i prawa
wieczystego uŜytkowania gruntów
Koszty związane ze sprzedaŜą środków trwałych
Dokonanie odpisów na zapasy
OstroŜna wycena zapasów

1 998
15
1 364
115

509
8 007
25

Dokonanie odpisów na majątek trwały i aktywa trwałe przeznaczone do
zbycia
Utworzenie rezerw na świadczenia pracownicze
Wycena nieruchomości
Zaniechane inwestycje
Zlikwidowane wartości niematerialne i prawne
Straty losowe i niedobory inwentaryzacyjne
Rezerwa na zobowiązania
Szkody w składnikach majątku
Przekazane darowizny
Złomowanie zapasów
Utworzenie rezerwy na naprawy gwarancyjne
Utworzenie rezerwy na marŜę
Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania
Utworzenie rezerwy na VAT
Koszty sądowe, komornicze, zastępstwo procesowe
Składki nieobowiązkowe
Odpis wartości firmy
Koszty refundowane, organizacja konferencji
Pozostałe koszty
Przychody (koszty) operacyjne netto

124
2 252
96
59
128
4 378
695
246
127
1 404
791
427
221
234
596
26
192
330
960

2 865
36
26
31
148
538
585
858
43
29
77
541
8 071

NOTA NR 27.
PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE
Przychody finansowe i koszty finansowe zostały zaprezentowane w tabeli.
za okres
Wyszczególnienie

od 01.01.2009
do 31.12.2009

Przychody finansowe
Odsetki bankowe i od naleŜności
Otrzymane odsetki od weksli
SprzedaŜ papierów wartościowych

od 01.01.2008
do 31.12.2008

20 608
1 308
71
-

13 494
1 571
64

Nazwa grupy kapitałowej:

APATOR

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

Odpisy aktualizujące finansowy majątek obrotowy
Dodatnie róŜnice kursowe
Przychody z tytułu kontraktów terminowych, opcji
Wycena naleŜności - wartość bieŜąca
Odpisy aktualizujące udziały
Wycena krótkoterminowych aktywów finansowych
Przychody ze zbycia aktywów finansowych
Umorzone odsetki
Pozostałe
Koszty finansowe
Odsetki od kredytów i poŜyczek
Gwarancje i prowizje bankowe
Odsetki pozostałe
Odsetki od weksli zapłacone
Umorzone odsetki
Koszty sprzedaŜy aktywów finansowych
Wycena weksli
Ujemne róŜnice kursowe
Koszty z tytułu kontraktów terminowych, opcji
Odpisy aktualizujące finansowy majątek trwały
Utworzone odpisy aktualizujące finansowy majątek obrotowy
Utworzone odpisy aktualizujące aktywa finansowe
Prowizje od kompensat i usług finansowych
Zakup udziałów w jednostce zaleŜnej (po objęciu kontroli)
Pozostałe

od 01.01.2008
do 31.12.2008

7 127
8 201
3 550
31
55
265
32 055
3 000
393
76
12
10
42
46
11 072
9 344
7 656

Przychody (koszty) finansowe netto

404

1 729
7 700
2 309
16
65
40
40 991
3 738
192
46
13
25
7 148
26 937
2 085
20
30
327
430

(11 447)

(27 497)

Instrumentami wykorzystywanymi w celu minimalizacji ryzyka kursowego z tytułu realizacji umów
sprzedaŜy eksportowej i wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz umów zakupu z importu i
wewnątrzwspólnotowego nabycia były walutowe kontrakty forward oraz opcje walutowe.

Zestawienie przychodów i kosztów dotyczących transakcji walutowych prezentuje tabela:
Rok 2009

Okres
Przychody:
- realizacja
- wycena na koniec okresu
- wycena na początek okresu
Koszty:
- realizacja
- wycena na koniec okresu
- wycena na początek okresu
Wynik na kontraktach

Rok 2008
3 550
2 211
1 339
9 344
34 080
524
(25 260)
(5 794)

2 309
3 635
(1 326)
26 937
2 205
25 260
(528)
(24 628)

Zyski (straty) z tytułu róŜnic kursowych (netto) – zaprezentowano w tabeli.
za okres
Pozycje rachunku zysków i strat, w których zostały ujęte róŜnice kursowe

od 01.01.2009
do 31.12.2009

Przychody ze sprzedaŜy
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Koszty sprzedaŜy

od 01.01.2008
do 31.12.2008

-

-

Nazwa grupy kapitałowej:

APATOR

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
Pozycje rachunku zysków i strat, w których zostały ujęte róŜnice kursowe

od 01.01.2009
do 31.12.2009

Koszty ogólnego zarządu
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Razem

od 01.01.2008
do 31.12.2008

8 201
(11 072)
(2 871)

7 700
(7 148)
552

NOTA NR 28.
WYNIK DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ
Grupa nie posiada działalności zaniechanej.

NOTA NR 29.
ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ
Zysk na jedną akcję został obliczony poprzez podzielenie zysku netto przez ilość akcji będącej w
posiadaniu podmiotów spoza Grupy Kapitałowej APATOR.
PoniŜej przedstawione zostały dane dotyczące zysku oraz akcji, które posłuŜyły do wyliczenia zysku netto
na jedną akcję.
za okres
Zysk

od 01.01.2009
do 31.12.2009

od 01.01.2008
do 31.12.2008

Zysk netto z działalności kontynuowanej przypadający na zwykłych akcjonariuszy
spółki dominującej

30 090

21 174

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

30 090
-

21 174
-

Zysk netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy spółki dominującej skorygowany
o efekt zamiennych akcji uprzywilejowanych

30 090

21 174

Średnia waŜona ilość akcji

31.12.2009

31.12.2008

Wyemitowane akcje
Akcje własne
Średnia waŜona liczba wyemitowanych akcji (bez akcji własnych)
Wpływ rozwodnienia

35 107 028
6 600 000
28 516 158
-

35 293 500
6 727 658
28 653 261
-

Średnia waŜona liczba wyemitowanych akcji (bez akcji własnych) skorygowana o
efekt rozwodnienia

28 516 158

28 653 261

Zakup akcji własnych
Akcje własne na dzień 01-01-2008
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

ilość sztuk
6 600 000
528
12 860
17 703
17 462
15 148
22 840
11 480
29 637
6 727 658
22 382
22 164
14 268
-

Stan
28 693 500
28 692 972
28 680 112
28 680 112
28 662 409
28 644 947
28 629 799
28 606 959
28 595 479
28 565 842
28 565 842
28 543 460
28 521 296
28 507 028
28 507 028

Nazwa grupy kapitałowej:

APATOR

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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Zakup akcji własnych

ilość sztuk

maj-2009
czerwiec-2009
lipiec-2009
sierpień-2009
wrzesień-2009
październik-2009
listopad-2009
grudzień-2009
Razem rok 2009

Stan
-

OGÓŁEM

58 814

28 507 028
28 507 028
28 507 028
28 507 028
28 507 028
28 507 028
28 507 028
28 507 028
28 507 028

6 786 472

28 507 028

Średnią waŜoną liczbę akcji za okres sześciu miesięcy obliczono w następujący sposób:
28.565.842 * 1/12 + 28.543.460 *1/612+ 28.521.296 * 1/12 + 28.507.028 * 9/12

NOTA NR 30.
POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH
Rozliczenie połączeń z roku 2008 o charakterze początkowym
W dniu 22 stycznia 2008 roku została zawarta umowa nabycia przez APATOR S.A. 70% udziałów w
spółce Rector Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze. Cena nabycia wyniosła 21 mln zł, termin tej płatności
został ustalony na 7 dni od zawarcia umowy. Przeniesienie własności udziałów nastąpiło w dniu
uregulowania naleŜności, tj. 29 stycznia 2008 roku.
Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.000 tys. zł.
W dniu 30 kwietnia 2008 roku nastąpiło rozszerzenie Grupy o Fabrykę Wodomierzy Powogaz S.A. Spółka
APATOR S.A. nabyła 16.332 akcje spółki za łączną kwotę 70 mln zł. PowyŜsze akcji stanowią 97,10%
kapitału zakładowego spółki. Kapitał zakładowy spółki Powogaz S.A. wynosił 841 tys. zł.
Wartość godziwą aktywów i zobowiązań spółki Rector Sp. z o.o. (obecna nazwa Apator Rector Sp. z o.o.)
oraz spółki Powogaz S.A. (obecna nazwa Apator Powogaz S.A.) na dzień nabycia prezentuje poniŜsza
tabela.
Apator Rector
Sp. z o.o.

Wyszczególnienie
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Aktywa finansowe
NaleŜności
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
Aktywa obrotowe
Zapasy
NaleŜności
Aktywa finansowe
Rozliczenia międzyokresowe
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty
Razem aktywa
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe
Zobowiązania
Rezerwy na podatek
Rezerwy pozostałe
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
Zobowiązania
Rezerwy
Razem zobowiązania i rezerwy
Aktywa netto
Udziały mniejszości

979
51
454
312
162
8 115
7 350
196
569
9 094
56
56
8 035
7 719
316
8 091
1 003
(301)

Grupa
Powogaz

Razem

37 236
141
32 033
1 345
3 717
38 038
13 242
9 161
4 552
30
11 053
75 274
11 390
4 104
7 286
8 851
4 623
4 228
20 241
55 033
(1 596)

38 215
192
32 487
1 345
312
3 879
46 153
13 242
16 511
4 552
226
11 622
84 368
11 446
56
4 104
7 286
16 886
12 342
4 544
28 332
56 036
(1 897)

Nazwa grupy kapitałowej:

APATOR

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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Apator Rector
Sp. z o.o.

Wyszczególnienie
Nabyte aktywa netto, razem
Wartość firmy w momencie nabycia
Cena nabycia

Grupa
Powogaz

702
20 513
21 215

Razem

53 437
17 514
70 951

54 139
38 027
92 166

Wpływy środków pienięŜnych z tytułu połączenia spółek Apator Rector Sp. z o.o. i Apator Powogaz S.A.
prezentuje poniŜsza tabela:
Apator Rector
Sp. z o.o.

Wyszczególnienie
Środki pienięŜne netto przejęte wraz z jednostką
zaleŜną
Środki pienięŜne zapłacone
Wydatki środków pienięŜnych netto

Grupa
Powogaz

569
(21 215)
(20 646)

Razem

11 053
(70 951)
(59 898)

11 622
(92 166)
(80 544)

W sprawozdaniu z przepływów środków pienięŜnych za rok 2008 wykazano w pozycji „Wydatki na nabycie
jednostek zaleŜnych pomniejszonych o przejęte środki pienięŜne” wykazano kwotę 80.110 tys. zł. RóŜnica
w wysokości 434 tys. zł wynika z rozliczenia wpłaconej zaliczki na udziały w Apator GmbH (zwrot) oraz
zakupu udziałów i akcji od mniejszości Apator Mining Sp. z o.o. i Apator Powogaz S.A.
Wpływ przejęcia na wyniki Grupy APATOR prezentuje poniŜsza tabela:
Apator Rector
Sp. z o.o.

Wyszczególnienie
Przychody ogółem (za rok 2008)
Zysk netto (za rok 2008)
Przychody ogółem (za okres sprawowania kontroli)
Zysk netto (za okres sprawowania kontroli)
Udział w zysku netto (za okres sprawowania
kontroli)

Grupa
Powogaz

Razem

17 525
5 723
17 220
5 696

59 194
(2 176)
40 664
4 973

76 719
3 547
57 884
10 669

3 987

4 971

8 958

Połączenia mające miejsce w roku 2009
TELEMETRIA
W dniu 28 stycznia 2009 roku spółka zaleŜna APATOR POWOGAZ S.A. nabyła 50,8% udziałów w spółce
WMC Telemetria Sp. z o.o. Kapitał zakładowy spółki WMC Telemetria Sp. z o.o. wynosi 100 tys. zł i dzieli
się na 1.000 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł. Nabyte udziały stanowią 50,8% kapitału
zakładowego oraz 50,8% ogólnej liczby głosów. W wyniku objęcia konsolidacją spółki Apator Telemetria
powstała wartość firmy w wysokości 1.832 tys. zł.
Wartość godziwą aktywów i zobowiązań spółki Apator Telemetria na dzień przejęcia prezentuje poniŜsza
tabela.

Wyszczególnienie

Apator Telemetria
Sp. z o.o.

Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Aktywa finansowe
NaleŜności
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
Aktywa obrotowe
Zapasy
NaleŜności
Aktywa finansowe
Rozliczenia międzyokresowe
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty
Razem aktywa

222
164
58
513
33
359
121
735

Nazwa grupy kapitałowej:

APATOR

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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Apator Telemetria
Sp. z o.o.

Wyszczególnienie
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe
Zobowiązania
Rezerwy na podatek
Rezerwy pozostałe
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
Zobowiązania
Rezerwy
Razem zobowiązania i rezerwy
Aktywa netto
Udziały mniejszości
Nabyte aktywa netto, razem
Wartość firmy w momencie nabycia
Cena nabycia

361
361
361
374
(184)
190
1 832
2 022

Wpływy środków pienięŜnych z tytułu połączenia spółki Apator Telemetria Sp. z o.o. prezentuje poniŜsza
tabela:
Apator Telemetria
Sp. z o.o.

Wyszczególnienie
Środki pienięŜne netto przejęte wraz z jednostką zaleŜną
Środki pienięŜne zapłacone
Wydatki środków pienięŜnych netto

121
(2 022)
(1 901)

Wpływ przejęcia na wyniki Grupy APATOR prezentuje poniŜsza tabela:

Wyszczególnienie

Apator Telemetria
Sp. z o.o.

Przychody ogółem (za rok 2009)
Zysk netto (za rok 2009)
Przychody ogółem (za okres sprawowania kontroli)
Zysk netto (za okres sprawowania kontroli)
Udział w zyskiu netto (za okres sprawowania kontroli)

1 304
194
1 287
191
97

APATOR METROTEKS
W 2009 roku jednostka zaleŜna APATOR POWOGAZ S.A. nabyła 61% udziałów w ukraińskiej spółce
APATOR METROTEKS (Ukraina) za kwotę 348 tys. zł. W wyniku objęcia konsolidacją spółki Apator
Metroteks powstała wartość firmy w wysokości 333 tys. zł.
Rozliczenie połączenia ma charakter początkowy. Umowa nabycia udziałów przewiduje dopłaty do ceny
nabycia.
Wartość godziwą aktywów i zobowiązań spółki Apator Metroteks na dzień przejęcia prezentuje poniŜsza
tabela.

Wyszczególnienie

Metroteks

Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Aktywa finansowe
NaleŜności
Aktywa z tytułu odroczonego podatku

3
2
1

Nazwa grupy kapitałowej:

APATOR
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Wyszczególnienie

Metroteks

Aktywa obrotowe
Zapasy
NaleŜności
Aktywa finansowe
Rozliczenia międzyokresowe
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty
Razem aktywa
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe
Zobowiązania
Rezerwy na podatek
Rezerwy pozostałe
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
Zobowiązania
Rezerwy
Razem zobowiązania i rezerwy
Aktywa netto
Udziały mniejszości
Nabyte aktywa netto, razem
Wartość firmy w momencie nabycia
Cena nabycia

68
46
6
16
71
47
47
47
24
(9)
15
333
348

Wpływy środków pienięŜnych z tytułu połączenia spółki Apator Metroteks prezentuje poniŜsza tabela:

Wyszczególnienie

Metroteks

Środki pienięŜne netto przejęte wraz z jednostką
zaleŜną
Środki pienięŜne zapłacone
Wydatki środków pienięŜnych netto

16
(348)
(332)

Wpływ przejęcia na wyniki Grupy APATOR prezentuje poniŜsza tabela:

Wyszczególnienie

Metroteks

Przychody ogółem (za rok 2009)
Zysk netto (za rok 2009)
Przychody ogółem (za okres sprawowania kontroli)
Zysk netto (za okres sprawowania kontroli)
Udział w zysku netto (za okres sprawowania
kontroli)

315
(2)
76
(23)
(14)

NOTA NR 31.
INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW POWIĄZANYCH
Informacje na temat podmiotów powiązanych zostały zaprezentowane w tabeli.
Świadczenia na rzecz personelu kierowniczego

za okres
od 01.01.2009
do 31.12.2009

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze
Świadczenia po okresie zatrudnienia
Pozostałe świadczenia długoterminowe
Świadczenia z tyt. rozwiązania stosunku pracy

od 01.01.2008
do 31.12.2008

7 285
9
68
-

6 792
4
113
126

Nazwa grupy kapitałowej:
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Świadczenia na rzecz personelu kierowniczego

za okres
od 01.01.2009
do 31.12.2009

Płatności w formie akcji własnych
Razem

od 01.01.2008
do 31.12.2008

7 362

Rodzaj transakcji z jednostkami powiązanymi
/ salda jednostki dotyczące jednostek powiązanych
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
PoŜyczki udzielone
Spłata udzielonych poŜyczek
Otrzymane odsetki od udzielonych poŜyczek
NaleŜności z tytułu udzielonej poŜyczki
Przychody z tytułu dywidend
Wypłacone dywidendy
Przychody finansowe z tytułu dyskonta weksli
Uchwalona dywidenda (do zapłaty)
Zakup produktów, usług, towarów i materiałów
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług
Zobowiązania inwestycyjne

Jednostka
dominująca

7 035

Jednostki
zaleŜne

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
-

Jednostki
stowarzyszone

25 472
443
193
12 165
5 543
149
300
10
300
2 970
18 073
42 552
3 357
149

17 102
2 592
-

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 Mertix 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 Metroteks - Ukraina
c. jednostkę stowarzyszoną Apator-Elektro - Moskwa
d. jednostki stowarzyszone pośrednio
•
Teplovodomer – 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
•
Tomasz Habryka – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Marketingu i SprzedaŜy Aparatury
Łącznikowej (od 1 stycznia 2010 roku Członek Zarządu, Dyrektor ds. Aparatury Łącznikowej)

Nazwa grupy kapitałowej:

APATOR
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•
•
•
•

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 32.
CELE I ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM
Poza instrumentami pochodnymi, do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Grupa,
naleŜą kredyty bankowe, kredyty w rachunku bieŜącym. Grupa posiada teŜ aktywa finansowe, takie jak
naleŜności z tytułu dostaw i usług, weksle obce, środki pienięŜne i depozyty krótkoterminowe, które
powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności oraz inne naleŜności.
Spółki zawierają 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 Spółek.
Umowy na kontrakty terminowe typu forward oraz opcje walutowe zawierane są na podstawie aktualnej
sytuacji, prognoz kształtowania się kursów walut.
Nazwa grupy kapitałowej:

APATOR

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
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Zasadą stosowaną przez Grupę jest nieprowadzenie obrotu instrumentami finansowymi.
Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Grupy obejmują ryzyko walutowe,
ryzyko płynności oraz ryzyko kredytowe.

Ryzyko walutowe
Spółki naraŜone są na ryzyko walutowe z tytułu zawieranych transakcji. Ryzyko takie powstaje w wyniku
dokonywania przez Grupę sprzedaŜy i zakupów w walutach innych niŜ waluta funkcjonalna (pln).
Stan naleŜności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług 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. GBP
NaleŜności wyraŜone w tys. USD
Przekazane zaliczki na zakup materiałów i usług
Zaliczki w USD
Zaliczki w EUR
Środki pienięŜne
Środki pienięŜne w tys. EUR
Środki pienięŜne w tys. CZK
Środki pienięŜne w tys. GBP
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. GBP
Zaliczki otrzymane na dostawy
Zaliczki w USD
Zaliczki w EUR

x
2 377
913
0
31
x
160
124
x
464
0
0
53
x
429
351
186
5
x
0
18

Na dzień 31-12-2008
Waluta
PLN
9 702
9 480
137
0
85
936
443
493
4 983
1 903
0
0
114
2 966
1 816
1 030
95
25
76
0
76

x

16 510
13 162
207
2 915
226
1 899
1 363
536
9 633
6 457
76
22
116
2 962
1 845
1 077
40
0
188
162
26

3 299
967
499
82
x
469
133
x
1 614
502
5
40
x
430
351
91
0
x
53
6

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 w danym kwartale 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

Wpływ na
wynik finansowy
brutto

Zmiana kursu

Analiza wraŜliwości w okresie 01.01.2009 - 31.12.2009
+5%
-5%
Analiza wraŜliwości w okresie 01.01.2008 - 31.12.2008

834
-553

+5%
-5%

1 576
-1 624
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W Grupie kapitałowej APATOR występuje równieŜ ryzyko wynikające z zawartych umów leasingu środków
transportu, których zobowiązania są denominowane we frankach szwajcarskich. PoniŜsza tabela
przedstawia wraŜliwość wyniku finansowego brutto na racjonalne moŜliwe wahania kursu CHF przy
załoŜeniu niezmienności innych czynników.

Wyszczególnienie

Zmiana kursu

Wpływ na
wynik finansowy
brutto

Analiza wraŜliwości w okresie 01.01.2009 - 31.12.2009
+10%
-10%
Analiza wraŜliwości w okresie 01.01.2008 - 31.12.2008

-8
8

+10%
-10%

-15
15

Ryzyko stopy procentowej
Spółki są naraŜone na ryzyko stóp procentowych, poniewaŜ poŜyczają środki pienięŜne oprocentowane
według zmiennych stóp procentowych. Spółki nie stosują 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 Grupy za okres zakończony 31 grudnia 2009 roku zmniejszył się / zwiększył się o 302 tys. zł
•
zysk Grupy za okres zakończony 31 grudnia 2008 roku zmniejszył się / zwiększył się o 356 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.
Spółki Grupy Kapitałowej APATOR są naraŜone na ryzyko kredytowe wynikające z jej działalności
operacyjnej, głównie z naleŜności z tytułu dostaw i usług.
Grupa zawiera transakcje wyłącznie z renomowanymi firmami o dobrej zdolności kredytowej. Wszyscy
klienci, którzy pragną skorzystać z odroczonych terminów płatności, podlegają wstępnej weryfikacji. W
Spółkach funkcjonuje instrukcja finansowej kontroli zleceń sprzedaŜy. Grupa dąŜy do tego, aby
współpraca ze wszystkimi klientami odbywała się na podstawie umów handlowych. Ponadto, dzięki
bieŜącemu monitorowaniu stanów naleŜności, naraŜenie Spółek 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.
Ryzyko kredytowe dotyczące środków pienięŜnych i instrumentów pochodnych jest ograniczone, poniewaŜ
kontrahentami spółek Grupy APATOR są banki o wysokim raitingu przyznawanym przez międzynarodowe
agencje ratingowe.

Ryzyko związane z płynnością
Grupa monituje ryzyko braku funduszy, tworząc miesięczne plany wydatków oraz tygodniowe sytuacje
finansowe. Celem Spółek jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania.
W celu finansowania bieŜącej działalności Spółki korzystają głównie z kredytów w rachunku bieŜącym.
Na działalność inwestycyjną (zakup akcji Fabryki Wodomierzy Powogaz S.A.) jednostka dominująca
APATOR S.A. 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

12 936
240
11 241
55
24 472

Od 3
miesięcy
do 12
miesięcy

4 635
260
2 085
0
6 980

Od 1 roku
do 5 lat

0
24
1 919
33 559
35 502

PowyŜej
5 lat

0
0
375
27 000
27 375

Razem

0
0
0
0
0

17 571
524
15 620
60 614
94 329

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
Aktywa finansowe wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finansowy
Instrumenty pochodne
Akcje Energoaparatura Katowice
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finansowy
Instrumenty pochodne
Inne

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Razem

1
0
1

1 339
1 339
0

0
0
0

1 340
1 339
1

0
0
0

524
524
0

0
0
0

524
524
0

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

Zarządzanie kapitałem
Głównym celem zarządzania kapitałem Grupy jest utrzymanie dobrego ratingu kredytowego i
bezpiecznych wskaźników kapitałowych, które wspierałyby działalność operacyjną Grupy i zwiększały
wartość dla jej akcjonariuszy.
Grupa zarządza strukturą kapitałową i w wyniku zmian warunków ekonomicznych wprowadza do niej
zmiany. W celu utrzymania lub skorygowania struktury kapitałowej, jednostka dominująca moŜe wypłacać
dywidendę dla akcjonariuszy, zwrócić kapitał akcjonariuszom lub wyemitować nowe akcje.
Grupa monitoruje stan kapitałów stosując wskaźnik dźwigni, który jest liczony jako stosunek zadłuŜenia
netto do sumy kapitałów powiększonych o zadłuŜenie netto.
Do zadłuŜenia netto Grupa 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
90 958
(10 234)
80 724
179 868
260 592
31%

124 480
(20 208)
104 272
163 645
267 917
39%
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NOTA NR 33.
WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA
W dniu 14 maja 2009 roku podpisano umowę ze spółką KORYCKA, BUDZIAK & AUDYTORZY Sp. z o.o.
na prace audytorskie obejmujące badania śródrocznych i rocznych jednostkowych sprawozdań
finansowych oraz przeglądy i badania rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych APATOR
S.A. za rok obrotowy 2009 i 2010.
Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie jednostkowego sprawozdania
jednostki dominującej APATOR S.A. oraz przegląd skonsolidowanego sprawozdania Grupy APATOR za
pierwsze półrocze 2009 zostało ustalone na kwotę 36 tys. zł.
Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie sprawozdania jednostkowego
jednostki dominującej APATOR S.A. oraz badanie sprawozdania skonsolidowanego Grupy APATOR za
rok 2009 zostało ustalone na kwotę 53 tys. zł.
Poza wyŜej wymienionym wynagrodzeniem APATOR S.A. pokrywa równieŜ udokumentowane koszty
pobytu zespołu audytorskiego poza siedzibą Audytorów (przejazdy, noclegi) oraz koszty przesyłek
kurierskich.
NOTA NR 34.
OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH
Grupa APATOR 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 zapasów

Zapasy
Zapasy na dzień przejęcia Apator Telemetria
Zapasy na dzień przejęcia Metroteksu
Razem zmiana stanu

(1 551)
33
46
(1 472)
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
NaleŜności na dzień przejęcia Apator Telemetria
NaleŜności na dzień przejęcia Apator Metroteks
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

2 881
183
34
796
965
359
5
48
(17)
512
1 778
7 544

Zmiana stanu zobowiązań
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ZUS
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
Zobowiązania pozostałe
Zaliczki
Zobowiązania na dzień przejęcia Apator Telemetria
Zobowiązania na dzień przejęcia Apator Metroteks
Korekta o zobowiązania z tytułu dywidendy
Korekta o zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Korekta o zobowiązania inwestycyjne (bez podatku VAT)
Razem zmiana stanu

(521)
(1 909)
(386)
(1 140)
(114)
(26)
(47)
(6)
1 571
747
(1 831)
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Zmiana stanu rezerw
Rezerwa długoterminowa na świadczenia pracownicze
Rezerwa krótkoterminowa na świadczenia pracownicze
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe
Pozostałe rezerwy długoterminowe
Razem zmiana stanu

(126)
(420)
875
45
374

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

2.

(646)
(21)
(306)
(973)

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

Inne korekty - działalność operacyjna
31.12.2009
Szkody w aktywach trwałych
Likwidacja środków trwałych, zaniechane inwestycje i przekwalifikowane środki
trwałe
Rozliczenie dotacji
Wycena kontraktów terminowych
(Zysk) strata z tytułu rozliczenia opcji
Odpisy aktualizujące wartość udziałów
RóŜnice kursowe z konsolidacji
Wzrost kapitałów mniejszości na skutek zakupu akcji własnych
Zakup dodatkowych akcji własnych
Pozostałe
Zysk (strata) brutto na działalności zaniechanej
Razem
Inne korekty - działalność operacyjna po uwzględnieniu zmian w kapitale
obrotowym

31.12.2008
-

-

75
(9)
(26 082)
19 870
(19)
13
80
(6 072)

34
(9)
26 058
31
1
(17)
104
327
26 529

na dzień
31.12.2009

NaleŜności spłacone wekslami
Przyjęcie wyrobów gotowych na aktywa trwałe
Pozostałe
Razem

31.12.2008

(297)
(445)
(742)

(1 465)
(478)
(162)
(2 105)

na dzień

Inne wpływy (wydatki) - działalność inwestycyjna
31.12.2009

31.12.2008

Zaliczki na środki trwałe w budowie
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wydatki związane z kontraktami terminowymi i opcjami

(1 768)
(13)
(17 302)

(819)
(31)

Zapłata prowizji i innych kosztów związanych ze sprzedaŜą i likwidacją środków
trwałych
Pozostałe
Razem

(15)
(10)
(19 108)

(28)
(21)
(899)

na dzień

Inne wpływy (wydatki) - działalność finansowa
31.12.2009
Odsetki leasingowe
Opłaty PCC
Prowizje i opłaty od kredytów i poŜyczek
Razem

31.12.2008
(34)
(30)
(31)
(95)

(24)
3
(30)
(51)
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NOTA NR 35.
ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Zmiana (1) Po sporządzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania skonsolidowanego za rok 2008 jednostka
dominująca APATOR S.A. otrzymała poprawione sprawozdanie finansowe jednostki zaleŜnej APATOR
GmbH.
Zmiana (2) Po sporządzeniu i zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania za rok 2008 jednostka
zaleŜna APATOR POWOGAZ otrzymała poprawione sprawozdanie finansowej jednostki stowarzyszonej
Teplovodomer (Rosja).
Zmiana (3) Po sporządzeniu i zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania za rok 2008 jednostka
dominująca APATOR S.A. otrzymała poprawione sprawozdanie finansowe jednostki stowarzyszonej
APATOR ELEKTRO (Rosja).
Zmiana (4) Po sporządzeniu i zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania za rok 2008 jednostka
zaleŜna APATOR METRIX S.A. otrzymała poprawione sprawozdanie finansowe jednostki stowarzyszonej
METCOM KFT (Węgry).
Zmiana (5) Jednostka dominująca APATOR S.A. dokonała korekty prezentacyjnej naleŜności
wynikających z tytułu rozliczenia kontraktów długoterminowych w jednostce zaleŜnej APATOR RECTOR
Sp. z o.o.
Zmiana (6) Jednostka dominująca APATOR S.A. wprowadziła zmianę prezentacyjną róŜnic kursowych w
sprawozdaniu z przepływów pienięŜnych.
Zmiana (7) Jednostka zaleŜna FAP PAFAL S.A. wprowadziła zmianę prezentacyjną róŜnic kursowych
oraz naleŜności i zobowiązań z tytułu sprzedaŜy i zakupu rzeczowego majątku trwałego w sprawozdaniu z
przepływów pienięŜnych. Spółka wprowadziła teŜ zmianę prezentacyjną posiadanych akcji notowanych na
GPW oraz sposób prezentacji realizacji umów z tytułu transakcji walutowych.
Zmiana (8) Grupa Kapitałowa APATOR dokonała zmian w rozliczeniu wypłaconych dywidend i zaliczek na
poczet przyszłych dywidend udziałowcom mniejszościowym.
W związku z powyŜszym w prezentowanych danych porównywalnych za 2008 rok dokonano zmian, które
prezentuje poniŜsza tabela.
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Pozycja sprawozdania
Zmiana (1)

Zmiana (2)

Zmiana (3)

Zmiana (4)

Zmiana (5)

Zmiana (6)

Zmiana (7)

Zmiana (8)

Razem

Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowane
metodą praw własności
NaleŜności z tytułu dostaw i usług
Pozostałe naleŜności krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem

(219)

(10)
(10)

(3)
(3)

882
(882)
-

-

-

-

(232)
882
(40)
(884)
(274)

2
(2)
-

(82)
(136)
(1)

(9)
(1)
-

3
7
(13)
-

-

-

-

13
4
(17)

(86)
20
(152)
4
(18)

(39)
(2)
(1)
(42)

(219)

(10)

(3)

-

-

-

-

(39)
(2)
(1)
(274)

46

(137)
-

(1)
-

(2)
-

-

-

-

-

(140)
46

(48)

-

-

(11)
-

-

-

-

-

(11)
(48)

(2)

1
(136)

(1)

(13)

-

-

-

-

1
(152)

RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
Inne całkowite dochody

2
2

(82)
(82)

(9)
(9)

3
3

-

-

-

-

(86)
(86)

Rachunek przepływów pienięŜnych
Zysk przed opodatkowaniem (działalność kontynuowana)
(Zysk) strata na sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych

(2)
-

(137)
-

(1)
-

(13)
-

-

-

(452)

-

(153)
(452)

-

-

-

11

-

-

-

-

11

Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz
róŜnice kursowe z konsolidacji
Niepodzielony wynik finansowy
Wynik finansowy bieŜącego okresu
Odpisy z wyniku finansowego bieŜącego roku
Udziały mniejszości
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń
społecznych
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
Rezerwy krótkoterminowe
Pasywa razem

(40)
(2)
(42)

(219)
-

Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą
praw własności
Działalność finansowa - wynik na róŜnicach kursowych
Działalność finansowa - wynik na aktualizacji finansowego
majątku trwałego
Działalność finansowa - pozostałe przychody / koszty
Zysk (strata) przypadający akcjonariuszom
mniejszościowym
Wynik finansowy bieŜącego okresu

(Zyski) straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów
finansowych wykazywanych wg wart. godziwej
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Pozycja sprawozdania
Zmiana (1)
Udział w (zyskach) stratach jednostek stowarzyszonych
(Dodatnie) ujemne róŜnice kursowe
Działalność operacyjna - inne korekty - róŜnice kursowe z
przeliczenia
Działalność operacyjna - inne korekty - rozliczenie
kontraktów i opcji
Zmiana stanu naleŜności
Zmiana stanu zobowiązań
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych
Wpływy ze sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych
Wydatki z pozostałej działalności inwestycyjnej - kontrakty
i opcje
RóŜnice kursowe na początek okresu
RóŜnice kursowe na koniec okresu
Razem

Zmiana (2)

Zmiana (3)

Zmiana (4)

Zmiana (5)

Zmiana (6)

Zmiana (7)

Zmiana (8)

Razem

-

137
-

1
-

2
-

-

3

(1)

-

140
2

2

-

-

-

-

-

-

-

2

40
(40)
(2)
2
-

-

-

-

(882)
882
-

-

31
7
22
414
10

-

31
(835)
(18)
(2)
884
414
10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(3)
-

(31)
(1)
(1)

-

(31)
(1)
(3)
(1)
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NOTA NR 36.
ZATRUDNIENIE
Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2009 roku w jednostkach zaleŜnych oraz jednostce dominującej
kształtowało się następująco:
ilość
osób

Spółka
APATOR S.A.
FAP PAFAL S.A.
APATOR MERTIX S.A.
APATOR MINING Sp. z o.o.
APATOR CONTROL Sp. z o.o.
APATOR RECTOR Sp. z o.o.
APATOR POWOGAZ S.A.
APATOR KFAP Sp. z o.o.
TOV APATOR METROTEKS
APATOR TELEMETRIA Sp. z o.o.
WODPOL Sp. z o.o.
APATOR GmbH
Razem

391
383
263
121
57
74
294
40
7
4
7
2
1 643

NOTA NR 37.
ZDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
Do dnia sporządzenia raportu, tj. 29 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).
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.
Do dnia sporządzenia raportu, tj. 29 kwietnia 2010 roku jednostka dominująca APATOR S.A. podpisała umowy
sprzedaŜy z udziałów z udziałowcami mniejszościowymi jednostki zaleŜnej APATOR MINING Sp. z o.o. Wobec
powyŜszego, na ten dzień jednostka dominująca APATOR S.A. posiada 100% udziałów w jednostce zaleŜnej
APATOR MINING Sp. z o.o.
W dniu 16 kwietnia 2010 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników APATOR CONTROL Sp.
z o.o., które Uchwałą Nr 2 dokonało zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009. Walne Zgromadzenie
podjęło równieŜ Uchwałę Nr 8 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009. Uchwałą tą, zysk w wysokości
601.056,55 zł został w całości przeznaczony na wypłatę dywidendy. Wypłata dywidendy będzie miała miejsce w
następujących terminach:

17 maja 2010 roku – kwota 300.528,27 zł;

15 czerwca 2010 roku – kwota 300.528,28 zł.
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W dniu 27 kwietnia 2010 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników APATOR RECTOR Sp. z
.o., które Uchwałą Nr 2/2010 dokonało zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009. Walne
Zgromadzenie podjęło równieŜ Uchwałę Nr 3/2010 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009. Uchwałą tą,
zysk w wysokości 3.614.707,83 zł został przeznaczony na:
•
wypłatę dywidendy w wysokości 3.600.000,00 zł
•
kapitał zapasowy w wysokości 14.707,83 zł.
Do dywidendy uprawnieni są wspólnicy, którzy posiadają udziały w dniu 27 kwietnia 2010 roku. Wypłata
dywidendy będzie miała miejsce w następujących terminach:
•
30 kwietnia 2010 roku – kwota 2.400.000,00 zł
•
do dnia 30 grudnia 2010 rku – kwota 1.200.000,00 zł, przy czym dzień wypłaty dywidendy określi Zarząd
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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.
1.1

Ogólne informacje
Skład Grupy Apator

Spółka Apator SA z siedzibą w Toruniu przy ul. śółkiewskiego 21/29 jest jednostką dominującą Grupy
Apator. Zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, numer KRS: 0000056456. Akcje spółki Apator SA notowane są na rynku podstawowym GPW –
sektor według klasyfikacji GPW w Warszawie „przemysł elektromaszynowy”. Akcje spółki wchodzą w skład
indeksu sWIG80 i Respect Index.
Apator SA tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzi sześć spółek krajowych i dwa podmioty
zagraniczne.

Udział spółki Apator SA w kapitale zakładowym poszczególnych spółek na dzień 31 grudnia 2009 r.
przedstawia poniŜsza tabela.
Nazwa spółki

Siedziba

Charakter powiązania

Udział w kapitale

FAP Pafal SA

Świdnica

spółka zaleŜna

100,00%

Apator Metrix SA

Tczew

spółka zaleŜna

100,00%
99,40%*)

Apator Powogaz SA

Poznań

spółka zaleŜna

Apator Rector sp. z o. o.

Zielona Góra

spółka zaleŜna

70,00%

Apator Control sp. z o. o.

Toruń

spółka zaleŜna

100,00%
99,89%**)

Apator Mining sp. z o. o.

Katowice

spółka zaleŜna

Apator Elektro

Moskwa

spółka stowarzyszona

Apator GmbH

Berlin

spółka zaleŜna

50,00%
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 kwietnia 2010 roku Apator SA nabyła 28 udziałów spółki Apator Mining sp. z o.o. - w związku z tym
na moment przekazania niniejszego raportu spółka Apator SA posiada 100,00% udziałów w Apator Mining sp. z o. o.
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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. 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 ZAO Teplovodomer 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 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 w Rosji,
Apator Telemetria sp. z o.o. i Apator Metroteks tworzą grupę kapitałową w ramach Grupy Apator.
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

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.
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1.2

Wskazanie jednostek podlegających konsolidacji
−

podmiot dominujący: Apator SA z siedzibą w Toruniu,

−

jednostki zaleŜne objęte konsolidacją metodą pełną:
Firma

Siedziba

Udział w kapitale

Apator Mining sp. z o. o.

Katowice

99,89%*)

Uwagi
ZaleŜna

Apator Control sp. z o. o.

Toruń

100,00%

ZaleŜna

Apator Metrix SA

Tczew

100,00%

ZaleŜna

FAP Pafal SA

Świdnica

100,00%

ZaleŜna

Apator Rector sp. z o. o.

Zielona Góra

Apator Powogaz SA

Poznań

70,00%

ZaleŜna

99,40%**)

ZaleŜna

Apator GmbH

Berlin (Niemcy)

100,00%

ZaleŜna

Apator Kfap sp. z o. o.

Kraków

100,00%

ZaleŜna pośrednio

99,40%

Udział pośredni

Wodpol sp. z o.o.

Poznań

77,33%

ZaleŜna pośrednio

Apator Metroteks

Kijów (Ukraina)

Apator Telemetria sp. z o.o.

Słupsk

76,87%

Udział pośredni

61,00%

ZaleŜna pośrednio

60,63%

Udział pośredni

50,80%

ZaleŜna pośrednio

50,50%

Udział pośredni

*) w 2010 roku Apator SA nabył 28 udziałów spółki Apator Mining sp. z o.o. - w związku z tym na moment przekazania niniejszego
raportu spółka Apator SA posiada 100,00% udziałów w Apator Mining sp. z o. o.
**) w Apator Powogaz w 2010 roku zakończono procedurę przymusowego skupu akcji - w związku z tym na moment przekazania
niniejszego raportu spółka Apator SA posiada 100,00% akcji Apator Powogaz SA
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−

jednostki stowarzyszone wyceniane z zastosowaniem metody praw własności:

Firma

1.3

Siedziba

Udział w kapitale

Uwagi

Apator Elektro

Moskwa (Rosja)

50,00%

Stowarzyszona

ZAO Teplovodomer

Mytishi (Rosja)

44,06%

Stowarzyszona pośrednio

43,80%

Udział pośredni

Metcom KFT

Węgry

24,00%

Stowarzyszona pośrednio

24,00%

Udział pośredni

Wizja Grupy Apator

Wizja: 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. Grupa Apator skupia
swoją działalność w dwóch segmentach branŜy elektromaszynowej: pomiarowym i łącznikowym.
W segmencie opomiarowania mediów działają spółki: Apator SA, FAP Pafal SA, Apator Metrix SA, Apator
Rector sp. z o. o., Apator Powogaz S.A. wraz ze spółkami, 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.
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 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.

1.4
1.4.1

Przedmiot działalności poszczególnych spółek Grupy
Podmiot dominujący Apator SA

Przedmiot działalności spółki obejmuje projektowanie, produkcję, sprzedaŜ aparatury i systemów
pomiarowych oraz aparatury łącznikowej. Standardowe produkty spółki to LEWsystem Apator (system
przedpłatowo-kredytowy) i AMRsystem Apator (system zdalnego odczytu), przedpłatowe liczniki energii
elektrycznej, ograniczniki przepięć, aparaty ARS, PBS, RBK oraz łączniki 4G. Ponadto od stycznia 2010 r.
spółka Apator SA świadczy usługi konstrukcyjne oraz zajmuje się dystrybucją i obsługą posprzedaŜną
produktów spółki zaleŜnej FAP Pafal SA.
Apator SA wytwarza dla spółek zaleŜnych:
− przeliczniki do ciepłomierzy; kompletacją i sprzedaŜą ciepłomierzy zajmuje się Grupa Apator
Powogaz,
− elektroniczne liczniki energii elektrycznej, których montaŜem, kompletowaniem i legalizacją zajmuje
się FAP Pafal SA.
Spółka sprzedaje swoje wyroby zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych.
W firmie funkcjonuje system zarządzania wg norm ISO 9001-2000, ISO 14001 oraz PN-N 18001.

5

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU APATOR SA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY APATOR W 2009 R.

1.4.2

Podmiot zaleŜny – FAP Pafal SA

Przedmiotem działalności spółki do końca 2009 r. była produkcja, projektowanie i sprzedaŜ indukcyjnych
i elektronicznych liczników energii elektrycznej. W styczniu 2010 r. spółka Apator SA zawarła umowę
o współpracy z FAP Pafal SA. Przedmiotem tej współpracy jest prowadzenie przez spółkę Apator SA od
2010 r.:
− sprzedaŜy liczników elektronicznych wytwarzanych przez FAP Pafal SA,
− obsługi posprzedaŜnej,
− 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.
FAP Pafal SA jest podmiotem naleŜącym do Grupy Apator od kwietnia 2004 roku.
W przedsiębiorstwie funkcjonuje system Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001-2000.

1.4.3

Podmiot zaleŜny – Apator Metrix SA

Przedmiot działalności spółki obejmuje projektowanie, produkcję i sprzedaŜ gazomierzy miechowych,
zarówno domowych jak i przemysłowych oraz świadczenie usług w zakresie legalizacji i serwisu tych
gazomierzy. Strategia działania spółki podporządkowana jest realizacji podstawowych celów jakimi są
utrzymanie dominującej pozycji na rynku krajowym, jak równieŜ uzyskanie pozycji jednego z liderów na
rynkach europejskich w zakresie produkcji i dostaw zarówno tradycyjnych gazomierzy miechowych, jak
i tzw. gazomierzy „inteligentnych”.
Apator Metrix SA sprzedaje swoje wyroby zarówno na rynku krajowym jak i rynkach zagranicznych.
Spółka naleŜy do struktury Grupy Apator od stycznia 2005 roku.
W przedsiębiorstwie funkcjonuje system Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001-2000, oraz ISO 14001.

1.4.4

Podmiot zaleŜny – Apator Rector sp. z o. o.

Przedmiot działalności spółki obejmuje produkcję, dostarczanie i wdraŜanie rozwiązań informatycznych
słuŜących do ewidencji (paszportyzacji) oraz zarządzania dystrybucyjnymi sieciami branŜowymi. Spółka
oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne dla dostawców mediów (energetyka, gazownictwo,
przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji oraz energetyki cieplnej), a takŜe dla telekomunikacji,
ratownictwa i administracji samorządowej. Szczególną cechą oferowanych systemów jest rozszerzenie
funkcjonalności poprzez wzbogacenie opisu o informację przestrzenną GIS, co znacznie ułatwia
interpretację i prezentację danych.
Spółka naleŜy do Grupy Apator od stycznia 2008 roku.

1.4.5

Podmiot zaleŜny – Apator Powogaz SA

Przedmiot działalności spółki obejmuje projektowanie, produkcję i sprzedaŜ wodomierzy mieszkaniowych
i przemysłowych oraz ciepłomierzy. Spółka zajmuje się takŜe montaŜem i uruchamianiem systemów
opomiarownia wody i ciepła.
Apator Powogaz SA posiada mocną pozycję na rynkach zagranicznych.
Siedziba spółki znajduje się w centrum Poznania przy ulicy Klemensa Janickiego 23/25.
Apator Powogaz SA stanowi obecnie centrum kompetencyjne w zakresie wodomierzy i ciepłomierzy dla
całej Grupy Apator.
W przedsiębiorstwie funkcjonuje system Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001-2000, oraz ISO 14001.
Spółka Apator Powogaz SA, tworzy grupę kapitałową, w skład której na dzień 31 grudnia 2009 roku
wchodzą:
− Apator Kfap sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie,
− Wodpol sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu,
− Teplovodomer z siedzibą w Mytiszczi (Rosja),
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−
−

Apator Telemetria sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku,
Apator Metroteks z siedzibą w Kijowie (Ukraina).

Przedmiotem działalności spółki Apator Kfap sp. z o.o. jest:
− kompletacja i legalizacja rozłącznych oraz kompaktowych ciepłomierzy (produkcja przeliczników do
ciepłomierzy odbywa się w Apator SA),
− produkcja, legalizacja i sprzedaŜ czujników temperatury,
− usługi w zakresie legalizacji wtórnej.
Przedmiotem działalności spółki Wodpol sp. z o. o. jest:
− świadczenie usług napraw pogwarancyjnych wyrobów produkowanych przez Apator Powogaz S.A.
Przedmiotem działalności spółki ZAO Teplovodomer jest:
− sprzedaŜ wyrobów Apator Powogaz SA na terenie Rosji (zgodnie z posiadanymi certyfikatami,
upowaŜniającymi do ich sprzedaŜy),
− serwis gwarancyjny i remont pogwarancyjny w/w wyrobów,
− usługi,
polegające
na
instalacji
wodomierzy
w
mieszkaniach,
budynkach
mieszkalnych, uŜyteczności publicznej i w obiektach przemysłowych.
Przedmiotem działalności spółki Apator Metroteks jest:
− dystrybucja produktów Grupy Apator Powogaz na rynku ukraińskim.
Przedmiotem działalności spółki Apator Telemetria sp. z o. o. jest:
− produkcja urządzeń odczytujących i transmitujących dane z dowolnego typu ciepłomierzy,
wodomierzy, liczników energii elektrycznej oraz węzłowych urządzeń zarządzających,
− produkcja systemowych aplikacji informatycznych.

1.4.6

Podmiot zaleŜny – Apator Mining sp. z o.o.

Przedmiotem działalności spółki jest projektowanie, produkcja i sprzedaŜ aparatury rozdzielczej,
sterowniczej i pomiarowej dla górnictwa, automatyki i elektroniki górniczej, spręŜarek śrubowych, a takŜe
świadczenie usług remontowych i serwisowych. Główne grupy wyrobów to:
− wyłączniki,
− zespoły transformatorowe,
− obudowy górnicze,
− elektronika górnicza,
− spręŜarki.
Spółka praktycznie nie sprzedaje swoich wyrobów bezpośrednio na rynkach zagranicznych, lecz lokuje
swoje produkty poza Polską poprzez firmy, z którymi współpracuje (np.: Kopex).
Przedsiębiorstwo funkcjonuje w strukturze Grupy Apator od 1995 roku.
W Apator Mining wdroŜony jest system Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001-2000 oraz 14001

1.4.7

Podmiot zaleŜny – Apator Control sp. z o.o.

Przedmiotem działalności spółki jest projektowanie, produkcja i sprzedaŜ napędów AC/DC i ich aplikacji,
rozdzielnic energetycznych i stacji transformatorowych oraz usługi serwisowo-wdroŜeniowe.
W Apator Control sp. z o.o. funkcjonuje system Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001-2000.
Spółka jest członkiem Grupy Apator od 2000 roku.

1.4.8

Podmiot zaleŜny – Apator GmbH

Powołana w maju 2006 r. spółka Apator GmbH z siedzibą w Niemczech została zarejestrowana w dniu 25
października 2006 roku.
Celem działania spółki Apator GmbH jest realizacja eksportu aparatury łącznikowej i pomiarowej Grupy
Apator na rynek niemiecki.
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1.4.9

Podmiot stowarzyszony – Apator Elektro

Spółka ma siedzibę w Moskwie. Przedmiotem działalności Apator Elektro jest dystrybucja wyrobów Grupy
Apator na rynku rosyjskim; głównie aparatury łącznikowej. Spółka funkcjonuje w strukturze Grupy Apator od
1998 roku.

2.

Oświadczenie Zarządu spółki Apator SA w zakresie sporządzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Apator.

Zarząd Apator SA w składzie:
− Janusz Niedźwiecki – Prezes Zarządu,
− Tomasz Habryka – Członek Zarządu,
− Jerzy Kuś – Członek Zarządu
oświadcza, Ŝe zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Apator 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. Spółki Grupy
Apator stosują przepisy ustawy o rachunkowości oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, w
zakresie nieuregulowanym przez MSR/MSSF.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację
majątkową i finansową Grupy Apator oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie 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
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

3.

Wskazanie biegłego rewidenta oraz oświadczenie Zarządu spółki Apator SA w zakresie
biegłego rewidenta.

Badanie skonsolidowanego 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.
Spółki Grupy Apator w przeszłości korzystały 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 skonsolidowanego 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.
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4.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w odniesieniu do spółki
Apator SA

4.1
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 dotyczącej
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.
4.2

Stosowanie zasad ładu korporacyjnego

W dniu 9 czerwca 2009 roku Zarząd Apator SA podał do publicznej wiadomości informację, Ŝe od dnia 8
czerwca 2009 r. 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 4.10.3.

4.3
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

4.3.1

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

głosy

%akcji

%głosów

Apator Mining sp. z o. o.

6 600 000

6 600 000

18,80%

11,28%

Mariusz Lewicki*)

2 014 000

5 507 776

5,74%

9,42%

Tadeusz Sosgórnik

1 900 503

4 879 809

5,41%

8,34%

Danuta Guzowska*)

1 520 279

4 382 921

4,33%

7,49%

Zbigniew Jaworski

1 327 107

3 609 651

3,78%

6,17%

Janusz Marzygliński

1 060 568

3 514 844

3,02%

6,01%

14 422 457

28 495 001

41,08%

48,71%

Podsumowanie
*) wraz ze współmałŜonkiem
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4.3.2

Udział poszczególnych grup akcjonariuszy w ogólnej liczbie akcji

PoniŜszy wykres przedstawia udział poszczególnych grup akcjonariuszy w kapitale zakładowym (stan na
podstawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2009 r.)

Apator Mining
19%
Inw estorzy
instytucjonalni
28%

Pozostali
31%

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

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.
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.
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4.3.3

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

20
250 000
15

200 000
150 000

cena akcji

wolumen obrotów

300 000

10

100 000
5
50 000
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

0

Kurs Apator SA

sWIG80

25
11 000
20

15

9 000

10
7 000
5

5 000

20
09
-0
105
20
09
-0
211
20
09
-0
320
20
09
-0
430
20
09
-0
609
20
09
-0
717
20
09
-0
825
20
09
-1
001
20
09
-1
109
20
09
-1
217

0
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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

4.3.4

2009 r.

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.
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 moŜe
stanowić najwyŜej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego powiększonego o
kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek moŜe dysponować zarząd oraz
pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
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Poziom dywidendy na 1 akcję Apator SA
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4.4
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

Akcje na okaziciela

27 310 279

77,79%

27 310 279

53,31%
46,69%

Ogółem akcje

35 107 028

100,00%

58 497 275

100,00%

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 (29 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.
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Akcje na okaziciela

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

58 497 275

Akcje imienne

27 310 279
60 000 000
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35 107 028
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40 000 000

31 186 996

30 000 000

20 000 000

7 796 749
10 000 000

0
Liczba akcji

Liczba głosów

4.5
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.
4.6
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
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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.
4.7
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

leŜy wyłącznie w kompetencjach Walnego Zgromadzenia Apator SA.
4.7.1

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.
4.7.2

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.
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
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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.

4.8

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.

4.9
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 Apator SA 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
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Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu):
− 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;
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−
−
−
−
−
−

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;
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.

4.10
Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis
działania organów zarządzających i nadzorujących Apator SA
4.10.1 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:
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Stan na 31 grudnia 2009 roku
Wyszczególnienie
akcje

głosy

% akcji

% głosów

Mariusz Lewicki*)

2 014 000

5 507 776

5,74%

9,42%

Danuta Guzowska*)

1 520 279

4 382 921

4,33%

7,49%

Ryszard Wojnowski

1 145 334

1 145 334

3,26%

1,96%

Janusz Marzygliński

1 060 568

3 514 844

3,02%

6,01%

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:
− Mariusz Lewicki
Przewodniczący Rady Nadzorczej Apator Mining sp. z o.o.,
Przewodniczący Rady Nadzorczej Apator Metrix SA;
− Janusz Marzygliński
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.
− Ryszard Wojnowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej Apator Control sp. z o. o.
Członkowie Rady Nadzorczej Apator SA nie posiadają akcji (udziałów) w spółkach zaleŜnych i
stowarzyszonych wchodzących w skład Grupy Apator. 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

54

72

126

Janusz Marzygliński

60

89

149

Ryszard Wojnowski

54

36

90

Mariusz Pawlak

31

0

31

Krzysztof Kwiatkowski

54

0

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.

4.10.2 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.
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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.,
Członkowie Zarządu Apator SA nie posiadają akcji (udziałów) w spółkach wchodzących w skład Grupy
Apator. 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,
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

Wynagrodzenie

Premia / nagroda

Wynagrodzenie

Apator SA

Apator SA

spółki zaleŜne

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

512

118

72

702
407

Łączne wynagrodzenie
w tys. zł

Tomasz Habryka

318

65

24

Jerzy Kuś

36

21

289

346

Suma

866

204

385

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

głosy

%akcji

%głosów

434 570

1 732 691

1,24%

2,96%

0

0

0,00%

0,00%

200

200

0,00057%

0,00034%

434 770

1 732 891

1,24057%

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.
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4.10.3 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.

5.

Organy nadzorujące i zarządzające spółkami Grupy Apator

Skład rad nadzorczych oraz zarządów spółek wchodzących w skład Grupy Apator przedstawia poniŜsza
tabela:
Spółka

Skład Rady Nadzorczej

Skład Zarządu

Stan na 31.12.2009 r.

Stan na 31.12.2009 r.

Janusz Marzygliński
Ryszard Wojnowski
Apator SA

Danuta Guzowska
Mariusz Lewicki
Krzysztof Kwiatkowski

Janusz Niedźwiecki
Tomasz Habryka
Jerzy Kuś

Mariusz Pawlak
Apator Metrix SA

Janusz Lewicki

Arkadiusz Chmielewski

Janusz Niedźwiecki

Ryszard Lippke

Tomasz Urbańczyk
Kazimierz Piotrkowski
FAP Pafal SA

Janusz Niedźwiecki
Janina Karaszewska-Zandrowicz

Apator Rector sp. z o. o.

Bohdan Wierzbicki
Jerzy Kuś

Janusz Marzygliński

Krzysztof Wojtczak

Tomasz Piasecki

Marek Kurzawa

Jerzy Kuś

Marek Michalski

Janusz Marzygliński
Apator Powogaz SA

Janina Karaszewska-Zandrowicz

Krzysztof Prucnal

Tadeusz Sosgórnik

Mieczysław Ziółek

Janusz Niedźwiecki

Marcin Szczurowicz

Jolanta Dombrowska
Apator Mining sp. z o.o.

Mariusz Lewicki
Kazimierz Piotrowski

Tadeusz Sosgórnik

21

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU APATOR SA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY APATOR W 2009 R.

Spółka

Skład Rady Nadzorczej

Skład Zarządu

Stan na 31.12.2009 r.

Stan na 31.12.2009 r.

Zbigniew Baranowski
Ryszard Wojnowski
Apator Control sp. z o.o.

Tomasz Habryka

Ryszard Trąbała

Monika Guzowska
Apator Elektro

Aleksander Iwanow

K. G. Burcew

Mirosław Klepacki

A. W. Konfetkin
O. W. Petrowa

Apator GmbH

6.

-

Tomasz Habryka
Mirosław Klepacki

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

Zarząd Apator SA nie posiada wiedzy o tego typu umowach.

7.

Umowy zawarte między spółkami Grupy Apator a osobami zarządzającymi tymi
spółkami, 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 Grupie Apator nie występują Ŝadne nietypowe umowy zawarte pomiędzy daną spółką Grupy a osobami
zarządzającymi nią 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 spółkami Grupy Apator 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.

8.

Opis głównych cech stosowanych w Grupie Apator 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
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 własną politykę rachunkowości, która określa
one główne zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych. JednakŜe podstawowymi elementami procesu
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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, obejmujący
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.
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9.

Zatrudnienie w Grupie Apator

PoniŜsza tabela prezentuje stan zatrudnienia w jednostkach zaleŜnych oraz w jednostce dominującej.

Nazwa spółki

stan na
31.12.2009 r.

wzrost/spadek

stan na
31.12.2008 r.

osoby

dynamika

Apator SA

391

398

-7

98,24%

FAP Pafal SA

383

480

-97

79,79%

Apator Metrix SA

263

275

-12

95,64%

Apator Mining sp. z o. o.

121

126

-5

96,03%

Apator Control sp. z o. o.

57

62

-5

91,94%

Apator Rector sp. z o. o.

74

56

18

132,14%

Grupa Apator Powogaz

352

362

-10

97,24%

Apator GmbH
Razem

2

2

0

100,00%

1 643

1 761

-118

93,30%

Wielkość zatrudnienia w Grupie Apator (w podmiotach zaleŜnych i w podmiocie dominującym) na dzień 31
grudnia 2009 roku spadła w stosunku do zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2008 roku o 118 osób (o 6,70%).
Główne zmiany w poziomie zatrudnienia dotyczyły:
− FAP Pafal SA – spadek o 97 osoby spowodowany redukcją zatrudnienia w pionie produkcyjnotechnicznym oraz nie przedłuŜeniem większości wygasających w 2009 r. umów zawartych na czas
określony,
− Apator Metrix SA – spadek o 12 osób.
− Grupy Apator Powogaz – zmiany zatrudnienia o 10 osób (spadek) spowodowane zostały:
o naturalną wymianą pracowników (przejścia na emeryturę, pozyskanie wykwalifikowanych
pracowników),
o zmianami organizacyjnymi i restrukturyzacyjnymi spółki Apator Kfap – przedstawiciele handlowi
tej spółki weszli do struktury Apator Powogaz SA,
Ponadto w podmiocie stowarzyszonym ZAO Teplovodomer (Grupa Apator Powogaz) przeprowadzono
zwolnienia w dziale montaŜu wodomierzy i legalizacji, w związku z zakończeniem przez spółkę tego rodzaju
działalności. Spadek zatrudnienia w tej spółce wyniósł 74 osoby.

10. Informacje o rynkach zbytu i źródłach zaopatrzenia
10.1 Atrakcyjność branŜ, w których działa Grupa Apator
W branŜy produkcji aparatury elektrycznej w drugim półroczu 2009 roku spadało zatrudnienie (1%). Zmiany
cen w sektorze były nieco wolniejsze niŜ w całej gospodarce (2,5 %). W 2009 roku produkcja przemysłowa
spadła 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%). 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
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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 Grupy
Apator. 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.
10.2

Strategia sprzedaŜy

Realizowane przez Grupę Apator 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 – umocnienie się pozycji w europie i zdobywanie nowych rynków takich jak Afryka,
Azja,
− podkreślanie wizerunku nowoczesnej, elastycznej i kompetentnej technologicznie firmy działającej
w branŜy opomiarowania i aparatury łącznikowej,
− podtrzymanie wizerunku uczciwego partnera biznesowego oraz firmy odpowiedzialnej społecznie,
− 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.
W segmencie aparatury łącznikowej Grupa Apator dąŜy do utrzymania pozycji rynkowego lidera w zakresie
komponentów do budowy urządzeń elektroenergetycznych. Grupa Apator poprzez optymalizację procesów
technologicznych osiąga wysoką jakość produkowanych wyrobów przy zachowaniu kosztów na optymalnym
poziomie.

10.3 Struktura sprzedaŜy
Skonsolidowane przychody ze sprzedaŜy Grupy Apator za 2009 rok ukształtowały się na poziomie
367.557 tys. zł (za 2008 r.: 356.191 tys. zł), w tym:
−

sprzedaŜ produktów

-

330.360 tys. zł,

−

sprzedaŜ towarów i materiałów -

37.197 tys. zł.

Przychody ze sprzedaŜy poszczególnych grup asortymentowych kształtują się następująco:
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2009 r.

2008 r.

w tys. zł

w tys. zł

segment pomiarowy

251 209

229 913

109,26%

68,35%

segment łącznikowy

113 151

122 669

92,24%

30,78%

Wyszczególnienie

pozostała sprzedaŜ
razem

dynamika

struktura
2009 r.

3 197

3 609

88,58%

0,87%

367 557

356 191

103,19%

100,00%

W strukturze sprzedaŜy grupy kapitałowej dominuje aparatura pomiarowa, która w 2009 r. stanowiła 68,35%
przychodów ze sprzedaŜy ogółem.
Na wysokość przychodów ze sprzedaŜy ogółem za 2009 r. wpływ miały następujące czynniki:
− działalność Grupy Apator w rozszerzonym składzie w całym okresie sprawozdawczym 2009 r. (w
2008 r. Apator Powogaz SA wszedł w skład Grupy od 30 kwietnia 2008 r.),
− wzrost sprzedaŜy eksportowej spowodowany zwiększeniem wolumenu sprzedaŜy na nowych
rynkach (Afryka) oraz osłabieniem złotówki,
− niŜsza sprzedaŜ w segmencie łącznikowym, który silniej niŜ segment pomiarowy, odczuwał skutki
recesji (spadek sprzedaŜy o 9.518 tys. zł w stosunku do 2008 r.).

Segmenty sprzedaŜy w 2009 r.
segm ent
pom iarow y
68%

segm ent
łącznikow y
31%

pozostała sprzedaŜ
1%

Segmenty sprzedaŜy w 2008 r.
segm ent
pom iarow y
65%

segm ent
łącznikow y
34%

pozostała sprzedaŜ
1%
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10.4 Eksport
Grupa Apator konsekwentnie dąŜy do uzyskania pozycji lidera Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie
systemów i aparatury pomiarowej oraz aparatury łącznikowej.
Głównymi eksporterami Grupy Apator w 2009 r. były spółki:
− Apator SA – aparatura łącznikowa i przedpłatowe liczniki energii elektrycznej,
− Apator Metrix SA – gazomierze,
− Apator Powogaz SA – wodomierze,
− FAP Pafal SA – liczniki energii elektrycznej.
Grupa Apator w 2009 roku uzyskała przychody ze sprzedaŜy eksportowej na poziomie 102.916 tys. zł, tj.
wyŜszym o 14.692 tys. zł (o 16,65%) w stosunku do 2008 roku. Udział eksportu w sprzedaŜy ogółem wzrósł
z 24,77% w 2008 roku do 28,00% w 2009 roku. Na uzyskane, lepsze rezultaty wpływ miały następujące
czynniki:
− wyŜsza sprzedaŜ wodomierzy (m. in. poprzez działanie Grupy Apator przez cały rok obrotowy 2009 w
składzie rozszerzonym o Apator Powogaz SA – w 2008 był to okres od maja do grudnia),
− wyŜsza sprzedaŜ liczników przedpłatowych (w szczególności do krajów afrykańskich: Tunezja, Sierra
Leone, Burundi),
− wyŜsza sprzedaŜ gazomierzy (w szczególności do Danii, Portugalii, Włoch).
Wartościowe relacje eksportu i sprzedaŜy krajowej prezentuje poniŜsza tabela.
2009 r.

2008 r.

Dynamika

(tys. zł)

(tys. zł)

(%)

kraj

264 641

267 967

98,76%

eksport

102 916

88 224

116,65%

Przychody ogółem

367 557

356 191

103,19%

Struktura terytorialna przychodów

Segmenty eksportu przedstawione zostały na poniŜszych wykresach.

Segmenty eksportu Grupy APATOR (w tys. zł)

120 000

18 645

100 000

19 723

80 000

84 271
60 000

68 501

40 000
20 000
0

2009 r.
102 916 tys. zł

2008 r.
88 224 tys. zł

Segment łacznikowy
Segment pomiarowy
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Struktura segmentowa eksportu Grupy APATOR za 2009 r.

Segment
pomiarowy
82%

Segment
łacznikowy
18%

Struktura segmentowa eksportu Grupy APATOR za 2008 r.

Segment
pomiarowy
78%
Segment
łacznikowy
22%

PoniŜsza tabela przedstawia strukturę geograficzną eksportu.
wartość (tys. zł)

struktura (%)

Wyszczególnienie

2009 r.

2008 r.

Dynamika

2009 r.

2008 r.

Unia Europejska

55 105

49 211

111,98%

53,54%

55,78%

47 811

39 013

122,55%

46,46%

44,22%

102 916

88 224

116,65%

100,00%

100,00%

Pozostałe kraje
Eksport ogółem

W strukturze geograficznej eksportu - Unia Europejska a pozostałe kraje - nastąpił znaczny wzrost
znaczenia eksportu do pozostałych krajów, głównie poprzez wzrost eksportu aparatury pomiarowej do
krajów afrykańskich.
Na poniŜszym wykresie przedstawiono główne kraje, do których Grupa Apator zrealizowała sprzedaŜ
eksportową (o wartości powyŜej 500 tys. zł) w okresie od stycznia do grudnia 2009 r. i 2008 r.
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Eksport Grupy APATOR wg krajów o zrealizowanej sprzedaŜy > 500 tys. zł

12 961

15 000
14 000
13 000

10 078

12 000
11 000
10 000
9 000

8 791
8 713

16 000

8 977
10 340

17 000

15 208

18 000

333

800

734

749

1 054
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1 000

R

2 239
1 618

2 000

2 489
2 447

2 895
2 799

3 000

3 071
3 194

4 000

3 497

5 000

3 743
3 522

6 000

4 126
2 709

4 859
5 274

7 000

4 632
4 071

8 000

2009 r.

2008 r.

10.5 Źródła zaopatrzenia
W 2009 roku Grupa Apator kontynuowała działania mające na celu utrzymywanie prawidłowej gospodarki
zaopatrzeniowej oraz dalsze obniŜanie kosztów zakupu materiałów, usług produkcyjnych i towarów. W
związku z tym:
−

realizowano wspólne zakupy w Grupie wyrobów hutniczych, tworzyw sztucznych i komponentów
elektronicznych,

−

renegocjowano warunki handlowe z dostawcami o duŜym wolumenie obrotów,

−

prowadzono stały nadzór nad realizacją podpisanych umów w całej Grupie Apator,

−

dokonywano cyklicznej oceny wiarygodności dostawców strategicznych,

−

prowadzono ofertyzację oraz wybór dostawców.

Miejscami gdzie Grupa Apator zaopatruje się w materiały, usługi i towary to w przewaŜającej części rynek
polski, tj. od podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Polsce. Import natomiast stanowi mniejszą
część całości zaopatrzenia.
Niemniej jednak wielu dostawców, producentów krajowych importuje surowce z związku z tym część
zakupów od podmiotów polskich stanowi import pośredni. Dlatego teŜ kursy walut, mają wpływ na ceny
nabywanych dóbr tych importowanych jak i zakupionych na rynku krajowym.
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 i dostarczania dla
FAP Pafal SA płyt elektroniki do 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.
Poza wyŜej wymienionym przypadkiem, Ŝaden inny z dostawców realizujących zaopatrzenie dla
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poszczególnych spółek Grupy Apator w 2009 r. nie przekroczył 10% wartości przychodów ze sprzedaŜy za
2009 r. spółki Apator SA.
W poniŜszej tabeli podano największych zewnętrznych dostawców Grupy Apator w 2009 r. o dostawach
powyŜej 2 mln zł.

Nazwa dostawcy

Wartość za 2009 r.

Odbiorca dostaw

(tys. zł)

w Grupie Apator

Schenker sp. z o. o., Bydgoszcz

5 988

Apator SA

Fabryka Armatur „Swarzędz” sp. z o. o., Swarzędz

5 434

Apator Powogaz SA

Ningbo Free Trade Zone Min Sun International Co. Ltd, Chiny

5 080

Apator Powogaz SA

Flonidan DC A/S, Dania

4 411

Apator Metrix SA

B&S Gaz Serwis sp. z o. o., Tczew

4 208

Apator Metrix SA

Sabic Innovative Plastics Poland sp. z o. o., Warszawa

4 188

Apator SA

EBV Elektronik GmbH & Co.KG, Niemcy

3 595

Apator SA

Control Techniques Drives Ltd, Wielka Brytania

2 663

Apator Control sp. z o. o.

Elsit sp. z o. o., Gliwice

2 577

FAP Pafal SA

Reliance Technology Development Ltd, Hongkong

2 507

Apator SA

Effbe-France S..A. S., Francja

2 222

Apator Metrix SA

Hutmen SA, Wrocław

2 218

Apator SA

Ferrex sp. z o. o., Poznań

2 209

Apator Powogaz SA

PPUH Raft, Turza Śląska

2 193

Apator Mining sp. o. o.

Walcownia Metali „Dziedzice" SA, Czechowice-Dziedzice

2 142

FAP Pafal SA

Masters sp. z o. o., Straszyn

2 123

Apator SA

PHM Pehamet sp. z o. o., Mrowla

2 061

Apator SA

Wyroby hutnicze (metale nieŜelazne, stal, elementy złączne, itd.) oraz wyroby z tworzyw sztucznych,
tworzywa sztuczne i surowce chemiczne stanowią istotną część zakupów Grupy Apator. W okresie 2009
roku odnotowano istotne wzrosty światowych cen surowców, głównie miedzi (z poziomu ok. 3.132 USD/t na
początku 2009 r. do poziomu ok. 7.376 USD/t na koniec 2009 r.) oraz ropy (na początku 2009 r. z poziomu
ok. 46,86 USD/bbl do poziomu ok. 77,97 USD/bbl na koniec 2009 r.). Przeniosło się to głównie na wzrost
kosztów metali nieŜelaznych nabywanych z hut oraz tworzyw sztucznych.
PoniŜej zaprezentowano wykres notowań miedzi w USD/t i ropy w USD/ bbl za 2009 roku.

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

11. Omówienie podstawowych wielkości ekonomicznych zawartych w skonsolidowanym
rocznym sprawozdaniu finansowym
11.1 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 trwające
spowolnienie gospodarcze w kraju oraz recesja gospodarcza u najwaŜniejszych dla Grupy Apator
odbiorców zagranicznych.
Ponadto wzrost kursu euro przełoŜył się niekorzystnie na cenę importowanych surowców i materiałów, ale
jednocześnie korzystnie wpływał na przychody ze sprzedaŜy na rynkach zagranicznych.
Zarząd Apator SA identyfikuje cztery podstawowe obszary czynników wpływających na wyniki z działalności
Grupy Apator. Są to:
1.
Skutki światowego kryzysu gospodarczego.
SprzedaŜ 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
Grupę Apator. W ramach Grupy Apator bardziej wraŜliwy na skutki kryzysu gospodarczego okazał się
segment łącznikowy, gdzie odnotowano spadek sprzedaŜy w stosunku do czterech kwartałów 2008 roku o
9.518 tys. zł. Spadek ten dotyczy zarówno sprzedaŜy krajowej jak i eksportu. 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 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 Grupy Apator były dostawy systemu przedpłatowego na rynki afrykańskie (Sierra Leone,
Burundi).
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2.
Realizacja i wycena kontraktów terminowych zawartych w 2008 r.
Na wyniki Grupy Apator w 2009 r. negatywnie wpłynęły koszty związane z kontraktami terminowymi
zawartymi w 2008 roku. Dotyczyło to głównie I 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
I kwartał 2009 r.

Wpływ na wynik netto
(tys. zł)
-10 169

II kwartał 2009 r.

723

III kwartał 2009 r.

1 483

IV kwartał 2009 r.
Razem 2009 r.

2 169
-5 794

3.
Wysokie koszty materiałowe spowodowane wzrostem cen miedzi i ropy naftowej.
Od początku 2009 r. rosły ceny podstawowych surowców uŜywanych do produkcji wyrobów finalnych 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. przez spółkę Apator SA.
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 został na sfinansowanie zakupu akcji
Apator Powogaz SA. 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 ponoszonych przez
Grupę Apator.
Łączny poziom odsetek od kredytów obciąŜających bieŜące wyniki spółki Apator 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.
Razem 2009 r.

-547
-2 417

Łączny poziom odsetek od kredytów i poŜyczek dla całej Grupy Apator w 2009 r. wyniósł 3.000 tys. zł.

11.2 Sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Apator
W 2009 r. Grupa Apator osiągnęła przychody ze sprzedaŜy w wysokości 367.557 tys. zł i wypracowała zysk
netto w kwocie 31.301 tys. zł.
Wyniki działalności Grupy Apator w 2009 roku w porównaniu z 2008 r. kształtują się następująco:
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2009 r.

2008 r.

dynamika

Wyszczególnienie

(tys. zł)

(tys. zł)

(%)

Przychody netto ze sprzedaŜy

367 557

356 191

103,19%

Koszty sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów

239 129

237 932

100,50%

128 428

118 259

108,60%

Koszty sprzedaŜy

24 584

21 959

111,95%

Koszty ogólnego zarządu

54 848

48 087

114,06%

Zysk ze sprzedaŜy

48 996

48 213

101,62%

960

8 071

11,89%

Zysk brutto ze sprzedaŜy

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej
Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą praw
własności

160

89

179,78%

Zysk z działalności operacyjnej

50 116

56 373

88,90%

Wynik na działalności finansowej

-11 447

-27 497

58,37%

Objęcie kontroli nad jednostką zaleŜną - ujemna wartość firmy
Zysk brutto
Podatek dochodowy

0

0

0,00%

38 669

28 876

133,91%

7 368

5 972

123,38%

Zysk netto, z tego przypadający:

31 301

22 904

136,66%

- akcjonariuszom podmiotu dominującego

30 090

21 174

142,11%

1 211

1 730

70,00%

- akcjonariuszom mniejszościowym

11.2.1 Przychody
Przychody ze wszystkich obszarów działalności spółki wyniosły 404.943 tys. zł i wzrosły o 12.869 tys. zł,
głównie w obszarze przychodów z działalności finansowej (wzrost o 7.114 tys. zł). Głównym elementem
wzrostu w działalności finansowej (Nota objaśniająca nr 27 do skonsolidowanego sprawozdania
finansowego) był wzrost odpisów aktualizujących finansowy majątek obrotowy (wzrost o 5.398 tys. zł).
Pozostałe przychody operacyjne spadły o 5.611 tys. zł (szczegóły zawarte są w Nocie objaśniającej nr 26 do
skonsolidowanego sprawozdania finansowego).
2009 r.

2008 r.

Przychody

(tys. zł)

(tys. zł)

Dynamika

przychody ze sprzedaŜy produktów

330 360

319 280

103,47%

przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów

37 197

36 911

100,77%

pozostałe przychody operacyjne

16 778

22 389

74,94%

przychody z działalności finansowej

20 608

13 494

152,72%

404 943

392 074

103,28%

Ogółem

11.2.2 Koszty
Koszty rodzajowe Grupy Apator wyniosły 293.294 tys. zł za 2009 r. i były wyŜsze o 11.818 tys. zł (o 4,20%)
w stosunku do 2008 r.

Wyszczególnienie
Amortyzacja
ZuŜycie materiałów i energii

2009 r.

2008 r.

(tys. zł)

(tys. zł)

Dynamika
(%)

15 226

13 946

109,18%
100,80%

127 327

126 321

Usługi obce

42 923

38 619

111,14%

Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze

89 723

86 230

104,05%

Pozostałe koszty rodzajowe
Ogółem

18 095

16 360

110,61%

293 294

281 476

104,20%
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Wzrost nastąpił we wszystkich pozycjach kosztowych, w tym głównie:
−

usługi obce o 4.304 tys. zł.

−

wynagrodzenia i świadczenia pracownicze o 3.493 tys. zł.

PoniŜej przedstawiono strukturę kosztów w układzie rodzajowym za okres 2009 r.

Struktura kosztów rodzajowych w 2009 r.

ZuŜycie m ateriałów i
energii
43%

Usługi obce
15%

Am ortyzacja
5%

Wynagrodzenia i
św iadczenia
pracow nicze
31%

Pozostałe koszty
rodzajow e
6%

Łączne koszty poniesione przez Grupę Apator w 2009 roku wyniosły 366.434 tys. zł i były wyŜsze
o 3.147 tys. zł w stosunku do 2008 r.
2009 r.

2008 r.

(tys. zł)

(tys. zł)

(%)

208 571

208 388

100,09%

koszty sprzedanych towarów i materiałów

30 558

29 544

103,43%

koszty sprzedaŜy

24 584

21 959

111,95%

koszty ogólnego zarządu

54 848

48 087

114,06%

pozostałe koszty operacyjne

15 818

14 318

110,48%

Wyszczególnienie
koszty wytworzenia sprzedanych produktów

koszty finansowe
Ogółem

Dynamika

32 055

40 991

78,20%

366 434

363 287

100,87%

Koszty wytworzenia sprzedanych produktów w 2009 r. wzrosły o 183 tys. zł w stosunku do 2008 r.
Dynamika przyrostu kosztu wytworzenia produktów (100,09%) była znacznie niŜsza od dynamiki
przychodów ze sprzedaŜy produktów (103,47%).
DuŜy spadek kosztów zanotowano równieŜ w pozycji kosztów finansowych. W porównaniu z 2008 rokiem
poziom ten spadł o 8.936 tys. zł. Spadek ten dotyczy kosztów z tytułu kontraktów terminowych i opcji
walutowych (spadek o 17.593 tys. zł), odsetek od kredytów (spadek o 738 tys. zł). Znacznie wzrosły odpisy
aktualizujące finansowy majątek obrotowy (wzrost o 5.571 tys. zł).

11.2.3 Wynik finansowy
W poniŜszej tabeli przedstawiono poziomy osiąganych wyników Grupy Apator.
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2009 r.

2008 r.

(tys. zł)

(tys. zł)

(%)

128 428

118 259

108,60%

zysk na sprzedaŜy

48 996

48 213

101,62%

zysk na działalności operacyjnej

50 116

56 373

88,90%

EBITDA

65 342

70 319

92,92%

zysk brutto

38 669

28 876

133,91%

zysk netto łącznie z zyskiem przypadającym na udziały
mniejszościowe

31 301

22 904

136,66%

Wyszczególnienie
zysk brutto na sprzedaŜy

Dynamika

Główne czynniki wpływające na uzyskane wyniki finansowe w 2009 r. to:
− niŜsza dynamika przyrostu kosztu wytworzenia sprzedanych produktów, towarów i materiałów w
stosunku do dynamiki przyrostu sprzedaŜy, co bezpośrednio przekłada się na wzrost wyniku brutto na
sprzedaŜy (róŜnica za 2009 r. 2,69 punktu procentowego),
− wzrost rentowności eksportu,
− koszty finansowe związane z obsługą kredytów zaciągniętych na sfinansowanie akwizycji,
− malejący ujemny wpływ kontraktów terminowych na wynik netto w ciągu 2009 r.,
− wzrost cen surowców (miedzi, ropy naftowej) - wyroby hutnicze (metale nieŜelazne, stal, elementy
złączne, itd.) oraz wyroby z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne i surowce chemiczne stanowią
istotną część zakupów Grupy Apator.

Wynik finansowy (w tys. zł)
140 000

128 428
118 259

120 000
100 000
80 000

65 342
48 996 48 21350 116

60 000

70 319

56 373
38 669
28 876

40 000

31 301
22 904

20 000
0
zysk brutto na
sprzedaŜy

zysk na
sprzedaŜy

zysk na
działalności
operacyjnej

EBITDA

zysk brutto

zysk netto

2009 r.
2008 r.

11.2.4 Kontrakty terminowe Grupy Apator
Grupa Apator na dzień 31 grudnia 2009 r. miała zawarte kontrakty terminowe na wartość 10.610 tys. EUR z
terminem realizacji w 2010 r. Na wartość tą składały się opcje w wysokości 800 tys. EUR zawarte w 2008
roku oraz forwardy w wysokości 9.810 tys. EUR zawarte w 2009 r.
PowyŜsze kontrakty zabezpieczają przepływy dewizowe przed ujemnymi skutkami róŜnic kursowych.
Według wyceny instrumentów zabezpieczających dokonanej na dzień 31 grudnia 2009 r. dla wszystkich
spółek w grupie przez firmę FMCM sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie odniesiono na przychody finansowe
dodatnią wycenę w kwocie 1.338 tys. zł., natomiast w cięŜar kosztów finansowych ujemną wycenę w kwocie
524 tys. zł.
W cięŜar kosztów finansowych czterech kwartałów 2009 r. odniesiona została realizacja instrumentów
zabezpieczających, których termin zapadał w tym okresie sprawozdawczym, jak równieŜ przepływy
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zamknięte przed terminem zapadalności w łącznej kwocie 30.560 tys. zł. (w tym 8 tys. zł dyskonto
zobowiązań długoterminowych z tytułu wcześniejszego zamknięcia kontraktów w spółce Pafal SA).
Uwzględniając wycenę zabezpieczeń na dzień 31 grudnia 2009 r., korektę wyceny zabezpieczeń na dzień
31 grudnia 2009 r. oraz faktyczną realizację zabezpieczeń, na wynik w roku 2009 wpłynęła z tego tytułu
ujemna kwota 5.794 tys. zł.
Grupa Apator rozliczyła do końca 2009 roku prawie 100% kontraktów zabezpieczających przed skutkami
róŜnic kursowych zawartych w 2008 roku.

Kontrakty terminowe

Wartość

ujemna wycena na 31 grudnia 2008 r.

23 952

realizacja za cztery kwartały 2009 r.

-30 560

dodatni wynik na wycenie na 31 grudnia 2009 r.

814

wpływ na wynik czterech kwartałów 2009 r.

-5 794

11.3 Sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Apator – charakterystyka struktury aktywów
i pasywów
Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosiła 297.505 tys. zł, co oznacza spadek o 14.514 tys. zł
w stosunku do 31 grudnia 2008 r. Spadek ten wynika głównie ze zmniejszenia wartości aktywów obrotowych
o 8.522 tys. zł (po stronie aktywów) i zmniejszenia wartości zobowiązań o 30.737 tys. zł (po stronie
pasywów).
31.12.2009 r.

31.12.2008 r.

(w tys. zł)

(w tys. zł)

Bilans
Aktywa razem

297 505

312 019

Aktywa trwałe

152 829

158 821

Aktywa obrotowe

144 676

153 198

Pasywa razem

297 505

312 019

Kapitał własny

179 868

163 645

Zobowiązania

117 637

148 374

11.3.1 Aktywa trwałe i obrotowe
Wartość aktywów spółki na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosiła 297.505 tys. zł.
Aktywa trwałe stanowią 51,37% ogólnej wartości aktywów. Wartościowo spadły one w stosunku do
31 grudnia 2008 r. o 5.992 tys. zł, tj. do poziomu 152.829 tys. zł.
Główne zmiany w ramach aktywów trwałych dotyczyły:
− spadku rzeczowych aktywów trwałych o 4.249 tys. zł (Nota objaśniająca nr 4 do skonsolidowanego
sprawozdania finansowego),
− spadku aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego o 3.747 tys. zł,
− wzrostu wartości firmy o 1.973 tys. zł (Nota objaśniająca nr 3 do skonsolidowanego sprawozdania
finansowego).

Aktywa trwałe
Wartości niematerialne

30.12.2009 r.

30.12.2008 r.

dynamika

struktura

(w tys. zł)

(w tys. zł)

(%)

2009 r. (%)

3 209

3 252

98,68%

2,10%

Wartość firmy

40 608

38 635

105,11%

26,57%

Rzeczowe aktywa trwałe

97 620

101 869

95,83%

63,88%

1 394

1 381

100,94%

0,91%

Nieruchomości inwestycyjne
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Aktywa trwałe

30.12.2009 r.

30.12.2008 r.

dynamika

struktura

(w tys. zł)

(w tys. zł)

(%)

2009 r. (%)

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowane
metodą praw własności

1 593

1 519

104,87%

1,04%

Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy

0

0

0,00%

0,00%

Inne inwestycje długoterminowe w jednostkach
powiązanych

0

0

0,00%

0,00%

Udzielone poŜyczki długoterminowe

0

0

0,00%

0,00%

219

253

86,56%

0,14%

97

76

127,63%

0,06%

8 089

11 836

68,34%

5,29%

152 829

158 821

96,91%

100,00%

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

Aktywa obrotowe na koniec 2009 r. wynoszą 144.676 tys. zł i stanowią 48,63% aktywów ogółem.
Spadły one w stosunku do 2008 r. o 8.522 tys. zł. Zmiany dotyczyły głównie:
− spadku środków pienięŜnych o 9.974 tys. zł (Nota objaśniająca nr 13 do skonsolidowanego
sprawozdania finansowego),
− spadku stanu naleŜności z tytułu dostaw i usług o 2.881 tys. zł (Nota objaśniająca nr 12 do
skonsolidowanego sprawozdania finansowego),
− wzrostu aktywów trwałych zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaŜy o 2.791 tys. zł (Nota
objaśniająca nr 14 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego),
− wzrost zapasów o 1.551 tys. zł (Nota objaśniająca nr 10 do skonsolidowanego sprawozdania
finansowego),
− wzrost krótkoterminowych aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu o 1.289 tys. zł (Nota
objaśniająca nr 8 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego).

Aktywa obrotowe

31.12.2009 r.

31.12.2008 r.

dynamika

struktura

(w tys. zł)

(w tys. zł)

(%)

2009 r. (%)

Zapasy

54 789

53 238

102,91%

37,87%

NaleŜności z tytułu dostaw i usług

66 062

68 943

95,82%

45,66%

2 040

2 223

91,77%

1,41%

561

1 526

36,76%

0,39%

3 807

4 603

82,71%

2,63%

0

0

0,00%

0,00%

1 637

348

470,40%

1,13%

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe

0

0

0,00%

0,00%

Udzielone poŜyczki krótkoterminowe

0

0

0,00%

0,00%

10 234

20 208

50,64%

7,07%

2 713

2 067

131,25%

1,88%

2 833

42

6745,24%

1,96%

144 676

153 198

94,44%

100,00%

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

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty
Rozliczenia międzyokresowe
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do
sprzedaŜy
Aktywa obrotowe

Cykl obrotu materiałami wynosił 59 dni, cykl produkcji w toku 18 dni a cykl wyrobów gotowych 15 dni (cykle
liczone dla stanów na koniec 2009 r.). Stan zapasów Grupy Apator przedstawia się następująco (szczegóły
w Nocie objaśniająca nr 10 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego).

Stan zapasów

31.12.2009 r.

31.12.2008 r.

dynamika

struktura

(w tys. zł)

(w tys. zł)

(%)

2009 r. (%)

Materiały

20 554

21 562

95,33%

37,51%

Produkcja w toku

16 425

18 630

88,16%

29,98%

Wyroby gotowe

13 418

8 499

157,88%

24,49%

3 199

3 036

105,37%

5,84%

Towary
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31.12.2009 r.

31.12.2008 r.

dynamika

struktura

(w tys. zł)

(w tys. zł)

(%)

2009 r. (%)

Stan zapasów
Zaliczki na dostawy
Zapasy ogółem

1 193

1 511

78,95%

2,18%

54 789

53 238

102,91%

100,00%

Stan naleŜności netto na 31 grudnia 2009 r. wyniósł 72.689 tys. zł i zmniejszył się o 4.859 tys. zł w stosunku
do 31 grudnia 2008 r. Główną pozycję w naleŜnościach ogółem stanowią naleŜności bieŜące
nieprzeterminowane w wysokości 49.868 tys. zł, które w porównaniu do roku 2008 spadły o 2.618 tys. zł
(o 4,99%). Szczegóły dotyczące stanu naleŜności zostały zawarte w Nocie objaśniająca nr 12 do
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Stan naleŜności

31.12.2009 r.

31.12.2008 r.

dynamika

struktura

(w tys. zł)

(w tys. zł)

(%)

2009 r. (%)

NaleŜności z tytułu dostaw i usług

66 062

68 963

95,79%

90,88%

NaleŜności bieŜące

49 868

52 486

95,01%

68,60%

NaleŜności przeterminowane do 1 miesiąca

7 785

9 798

79,45%

10,71%

NaleŜności przeterminowane od 1 miesiąca do 3 miesięcy

5 581

4 968

112,34%

7,68%

NaleŜności przeterminowane od 3 miesięcy do 6 miesięcy

2 974

1 616

184,03%

4,09%

948

691

137,19%

1,30%

1 757

3 935

44,65%

2,42%

0

0

0,00%

0,00%

-2 851

-4 531

37,08%

-3,92%

6 627

8 585

77,19%

9,12%

NaleŜności z tytułu sprzedaŜy inwestycji i środków trwałych
- długoterminowe

133

251

52,99%

0,18%

NaleŜności z tytułu złoŜonych zabezpieczeń
długoterminowych

113

0

0,00%

0,16%

Dyskonto naleŜności długoterminowych

-27

-20

-35,00%

-0,04%

48

0

0,00%

0,07%

NaleŜności przeterminowane od 6 miesięcy do 1 roku
NaleŜności przeterminowane powyŜej 1 roku
Wycena naleŜności - wartość bieŜąca
Odpisy aktualizujące wartość naleŜności z tytułu dostaw i
usług
Pozostałe naleŜności

NaleŜności z tytułu sprzedaŜy udziałów - krótkoterminowe
NaleŜności z tytułu podatku dochodowego od osób
prawnych

923

411

224,57%

1,27%

NaleŜności z tytułu podatku VAT, ceł i innych podatków

1 117

1 812

61,64%

1,54%

NaleŜności z tytułu sprzedanych środków trwałych i
wartości nip

2 484

634

391,80%

3,42%

Inne naleŜności

1 465

1 039

141,00%

2,02%

561

1 526

36,76%

0,77%

Depozyty złoŜone na zabezpieczenie opcji

0

3 266

0,00%

0,00%

Roszczenia sporne

0

147

0,00%

0,00%

-190

-481

60,50%

-0,26%

72 689

77 548

93,73%

100,00%

Przedpłaty - zaliczki na zakup usług

Odpisy aktualizujące wartość pozostałych naleŜności
NaleŜności ogółem, z tego:
- część długoterminowa

219

253

86,56%

0,30%

- część krótkoterminowa

72 470

77 295

93,76%

99,70%

11.3.2 Pasywa - kapitały i zobowiązania
Kapitał własny na 31 grudnia 2009 r. wyniósł 179.868 tys. zł i zwiększył się o 16.223 tys. zł w stosunku do
31 grudnia 2008 r. głównie w wyniku wzrostu kapitału zapasowego. Szczegóły dotyczące stanu kapitału
zapasowego zostały zawarte w Nocie objaśniającej nr 16 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Kapitał podstawowy spadł o 18 tys. zł. 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. Szczegóły zostały zawarte w Nocie
objaśniającej nr 15 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
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Wyszczególnienie
Kapitał podstawowy

31.12.2009 r.

31.12.2008 r.

dynamika

struktura

(w tys. zł)

(w tys. zł)

(%)

2009 r. (%)

3 511

3 529

99,49%

1,95%

Kapitał zapasowy ze sprzedaŜy akcji własnych powyŜej ich
wartości nominalnej

15 142

15 142

100,00%

8,42%

Pozostały kapitał zapasowy

93 105

50 752

183,45%

51,76%

Kapitał z aktualizacji wyceny

6 169

6 169

100,00%

3,43%

Akcje/udziały własne

(5 914)

(7 389)

19,96%

-3,29%

Kapitały rezerwowe

19 348

21 362

90,57%

10,76%

(221)

(113)

-95,58%

-0,12%

Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz róŜnice
kursowe z konsolidacji
Ujęte bezpośrednio w kapitale kwoty dotyczące aktywów trwałych
przeznaczonych do sprzedaŜy
Niepodzielony wynik finansowy

-

-

0,00%

0,00%

22 308

53 475

41,72%

12,40%

Wynik finansowy bieŜącego okresu

30 090

21 174

142,11%

16,73%

Odpisy z wyniku finansowego bieŜącego roku

(5 702)

(2 859)

-99,44%

-3,17%

Udziały mniejszości
Kapitał własny

2 032

2 403

84,56%

1,13%

179 868

163 645

109,91%

100,00%

Łączne zobowiązania Grupy Apator na 31 grudnia 2009 r. wynosiły 117.637 tys. zł i spadły o 30.737 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,
− krótkoterminowych kredytach – nastąpił ich wzrost o 4.587 tys. zł na skutek większego
zaangaŜowania dla finansowania bieŜącej działalności - szczegóły zostały zawarte w Nocie
objaśniająca nr 20 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
− pozostałych długoterminowych i krótkoterminowych zobowiązaniach finansowych – nastąpił łącznie
ich spadek o 22.029 tys. zł na skutek zmniejszenia zobowiązań powstałych z kontraktów
terminowych Grupy - szczegóły zostały zawarte w Notach objaśniająca nr 9 i 19 do sprawozdania
finansowego.

Wyszczególnienie

31.12.2009 r.

31.12.2008 r.

dynamika

struktura

(w tys. zł)

(w tys. zł)

(%)

2009 r. (%)

Zobowiązania długoterminowe

45 063

58 910

76,49%

38,31%

Długoterminowe kredyty i poŜyczki

27 000

36 000

75,00%

22,95%

375

4 848

7,74%

0,32%

Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe
Pozostałe zobowiązania długoterminowe

0

0

0,00%

0,00%

6 972

7 265

95,97%

5,93%

10 671

10 797

98,83%

9,07%

45

0

0,00%

0,04%

Zobowiązania krótkoterminowe

72 574

89 464

81,12%

61,69%

Krótkoterminowe kredyty i poŜyczki

33 614

29 027

115,80%

28,57%

3 523

21 079

16,71%

2,99%

17 571

18 092

97,12%

14,94%

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych

7 999

9 908

80,73%

6,80%

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

1 915

2 301

83,22%

1,63%

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Pozostałe rezerwy długoterminowe

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Zaliczki otrzymane

148

262

56,49%

0,13%

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

2 171

3 311

65,57%

1,85%

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

13

319

4,08%

0,01%

Rezerwa na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

4 015

3 440

116,72%

3,41%

Rezerwy krótkoterminowe

1 605

1 725

93,04%

1,36%

Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi
jako przeznaczone do sprzedaŜy
Zobowiązania ogółem

0

0

0,00%

0,00%

117 637

148 374

79,28%

100,00%
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11.3.3 Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach
dotyczących kredytów i poŜyczek
Stan kredytów w spółkach Grupy na 31 grudnia 2009 roku przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie
Kredyty

Kwota
zobowiązania

Odsetki poniesione
w 2009 r.

60 464

Raiffeisen Bank Polska SA
Citibank Handlowy - Bank Handlowy w Warszawie SA
BZ WBK

3 057

9 102

316

47 122

2 236

866

143

Bank Millenium

1 356

252

ING Bank Śląski

2 003

110

karty kredytowe

15

0

150

14

PoŜyczki
PoŜyczki od mniejszości Apator Telemetrii
Kredyty i poŜyczki razem

Wyszczególnienie

150

14

60 614

3 071

na dzień
31.12.2009

31.12.2008

Kredyty i poŜyczki razem

60 614

65 027

Kredyty i poŜyczki krótkoterminowe

33 614

29 027

Kredyty i poŜyczki długoterminowe

27 000

36 000

- płatne powyŜej 1 roku do 2 lat

9 000

18 000

18 000

18 000

-

-

- płatne powyŜej 2 lat do 5 lat
- płatne powyŜej 5 lat

Jednostka dominująca Apator SA:
Na dzień 31 grudnia 2009 roku Spółka Apator SA posiadał 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 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

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

Jednostka zaleŜna Apator Mining sp. z o. o.:
Na dzień 31 grudnia 2009 roku spółka Apator Mining sp. z o. o. posiadała zadłuŜenie z tytułu kredytów w
wysokości 3.783 tys. zł.
Warunki kredytu w rachunku bankowym na mocy umowy zawartej w dniu 4 listopada 2008 roku z ING Bank
Śląski S.A.:
Kwota kredytu
2.300 tys. zł – od 29 grudnia 2009 do 28 marca 2010
roku
2.000 tys. zł – od 29 marca 2010 do 30 czerwca
2010 roku
Termin spłaty kredytu
30 czerwiec 2010 rok
Rodzaj zabezpieczenia
Poręczenie Apator SA
Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na
rachunku
Oprocentowanie
WIBOR 1M + 1,5%
Prowizje i koszty
0,3% od kwoty przyznanego kredytu
0,035% od kwoty wykorzystanego kredytu
BieŜące zaangaŜowanie
2.003 tys. zł
Warunki kredytu w rachunku bieŜącym na mocy umowy zawartej w dniu 15 maja 2009 roku z Bankiem
Handlowym w Warszawie S.A.:
Kwota kredytu
5.000 tys. zł od 15 maja do 29 lipca 2009 roku
4.500 tys. zł od 30 lipca do 30 sierpnia 2009 roku
4.000 tys. zł od 31 sierpnia do 29 września 2009 roku
3.500 tys. zł od 30 września do 29 października 2009
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Termin spłaty kredytu
Rodzaj zabezpieczenia

Oprocentowanie
Prowizje i koszty
BieŜące zaangaŜowanie

roku
3.000 tys. zł od 30 października do 30 listopada 2009
roku
2.500 tys. zł od 1 grudnia do 29 grudnia 2009 roku
2.000 tys. zł od 30 grudnia 2009 do 28 stycznia 2010
roku
1.500 tys. zł od 29 stycznia do 25 lutego 2010 roku
1.000 tys. zł od 26 lutego do 29 marca 2010 roku
5.000 tys. zł od 30 marca do 13 maja 2010 roku
13 maj 2010 rok
Poręczenie Apator S.A.
Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na
rachunku
WIBOR 1M + 1,1%
0,5% kwoty kredytu – prowizja przygotowawcza
0,4% - prowizja od zaangaŜowania
1.781 tys. zł

Jednostka zaleŜna Apator Control sp. z o. o.:
Na dzień 31 grudnia 2009 roku spółka Apator Control sp. z o.o. nie posiadała zadłuŜenia z tytułu kredytów i
poŜyczek.

Jednostka zaleŜna Apator Metrix SA:
Na dzień 31 grudnia 2009 roku spółka Apator Metrix SA posiadała zadłuŜenie z tytułu kredytu udzielonego
przez Bank Milenium SA
Warunki zaciągniętego kredytu w rachunku bieŜącym na mocy umowy zawartej w dniu 28 lutego 2007 oraz
aneksu z dnia 22 kwietnia 2009 roku z Bankiem Milenium SA.:
Kwota otrzymanego kredytu
1.000 tys. zł od 28 lutego do 6 maja 2007;
3.000 tys. zł od 7 maja do 27 czerwca 2007;
5.000 tys. zł od 28 czerwca do 31 grudnia 2007;
3.000 tys. zł od 1 stycznia do 31 marca 2008r.;
5.000 tys. zł od 1 kwietnia do 15 kwietnia 2008r;
6.500 tys. zł od 16 kwietnia do 31 grudnia 2008r.;
5.000 tys. zł od 1 stycznia do 21 kwietnia 2009r;
6.500 tys. zł od 22 kwietnia 2009r. do 21 kwietnia
2010r.
Termin spłaty kredytu
21 kwiecień 2010 rok
Rodzaj zabezpieczenia
Hipoteka kaucyjna do kwoty 7.000 tys. zł na
nieruchomości zabudowanej
Oprocentowanie
WIBOR 1M + marŜa 1,5%
Prowizje i koszty
0,08% kwoty kredytu – prowizja za gotowość
BieŜące zaangaŜowanie
1.356 tys. zł

Jednostka zaleŜna FAP Pafal SA:
Na dzień 31 grudnia 2009 roku spółka FAP Pafal SA posiadała zadłuŜenie z tytułu kredytów w wysokości
866 tys. zł.
Warunki zaciągniętego kredytu w rachunku bieŜącym na mocy umowy zawartej w dniu 15 czerwca 2005
oraz aneksu z dnia 15 czerwca 2009 roku z BZ WBK S.A.:
Kwota otrzymanego kredytu
Termin spłaty kredytu
Rodzaj zabezpieczenia

10.000 tys. zł
17 lipiec 2009 rok - spłacono
hipoteka kaucyjna na nieruchomościach w
kwocie 11.000 tys. zł
zastaw rejestrowy zapasów w kwocie
11.500 tys. zł
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Oprocentowanie
Prowizje i koszty

cesja wierzytelności w kwocie 5.000 tys. zł
weksel in’blanco
WIBOR 1M + marŜa 1,50%
0,75% kwoty kredytu – prowizja przygotowawcza
0,73% prowizja od niewykorzystanego kredytu

Warunki zaciągniętego kredytu w rachunku bieŜącym na mocy umowy zawartej w dniu 10 lipca 2009 roku
oraz aneksu z dnia 19 listopada 2009 roku z BZ WBK SA:
Kwota otrzymanego kredytu
Termin spłaty kredytu
Rodzaj zabezpieczenia

Oprocentowanie
Prowizje i koszty

BieŜące zaangaŜowanie

10.000 tys. zł od 17 lipca 2009
6.000 tys. zł od 19 listopada 2009
30 czerwiec 2010 rok
hipoteka kaucyjna na nieruchomościach w
kwocie 6.500 tys. zł
zastaw rejestrowy zapasów w kwocie
8.800 tys. zł
cesja wierzytelności w kwocie 5.000 tys. zł
weksel in’blanco
WIBOR 1M + marŜa 1,50%
0,6875% kwoty kredytu – prowizja
przygotowawcza
0,73% - prowizja od niewykorzystanego kredytu
866 tys. zł

Warunki umowy kredytowej w rachunku bieŜącym na mocy umowy zawartej w dniu 16 lipca 2008 roku z
Bankiem Przemysłowo – Handlowym SA:
Kwota otrzymanego kredytu
Termin spłaty kredytu
Rodzaj zabezpieczenia

Oprocentowanie
Prowizje i koszty

5.000 tys. zł
16 lipiec 2009 rok - spłacono
zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach
w kwocie 7.000 tys. zł
zastaw rejestrowy zapasów w kwocie
1.500 tys. zł
WIBOR 1M + marŜa 0,50%
brak

Jednostka zaleŜna Apator Rector sp. z o. o.:
Na dzień 31 grudnia 2009 roku spółka Apator Rector sp. z o. o. nie posiadała zadłuŜenia z tytułu kredytów i
poŜyczek.
Spółka podpisała umowę o kredyt w rachunku bieŜącym z Bankiem Millenium SA, z którego na dzień
sporządzenia sprawozdania nie korzystała.
Warunki zaciągniętego kredytu w rachunku bieŜącym na mocy umowy zawartej w dniu 4 marca 2008 roku
oraz aneksu z dnia 6 marca 2009 roku z Bankiem Millenium SA:
Kwota otrzymanego kredytu
Termin spłaty kredytu
Rodzaj zabezpieczenia
Oprocentowanie
Prowizje i koszty
BieŜące zaangaŜowanie

2.200 tys. zł – do 6 marca 2009
1.200 tys. zł – do 3 października 2010
3 październik 2010 rok
Umowa o przelew wierzytelności
WIBOR 1M + marŜa 2%
Prowizja za gotowość – 0,12%
0 tys. zł

Jednostka zaleŜna Apator GmbH:
Na dzień 31 grudnia 2009 roku spółka Apator GmbH nie posiadała zadłuŜenia z tytułu kredytów i poŜyczek
oprócz poŜyczek udzielonych przez jednostkę dominującą Apator SA.
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Grupa zaleŜna Apator Powogaz:
Na dzień 31 grudnia 2009 roku Grupa Apator Powogaz posiadała zadłuŜenia z tytułu zaciągniętych
poŜyczek od udziałowców mniejszościowych spółki Apator Telemetria w wysokości 150 tys. zł oraz
zadłuŜenie na kartach kredytowych w wysokości 15 tys. zł
W 2009 r. Ŝaden bank nie wypowiedział umowy kredytowej Ŝadnej ze spółek Grupy Apator.

11.3.4 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.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2009 roku Grupa Apator Powogaz posiadała zadłuŜenia z tytułu zaciągniętych
poŜyczek od udziałowców mniejszościowych spółki Apator Telemetria w wysokości 150 tys. zł.

11.3.5 Podstawowe wskaźniki do oceny płynności
W poniŜszej tabeli przedstawiono kształtowanie się podstawowych wskaźników Grupy Apator za 2009 r.
i 2008 r.

Wskaźniki rentowności

Sposób liczenia

2009 r.

2008 r.

(%)

(%)

relacja zysku brutto ze sprzedaŜy do
przychodów ze sprzedaŜy ogółem

34,94%

33,20%

MarŜa zysku ze sprzedaŜy

relacja wyniku na sprzedaŜy do przychodów
ze sprzedaŜy ogółem

13,33%

13,54%

MarŜa operacyjna

relacja zysku na działalności operacyjnej do
przychodów ze sprzedaŜy ogółem

13,63%

15,83%

MarŜa EBITDA

relacja EBITDA do przychodów ze sprzedaŜy
ogółem

17,78%

19,74%

relacja wyniku netto do przychodów ze
sprzedaŜy ogółem

8,52%

6,43%

MarŜa zysku brutto ze sprzedaŜy

MarŜa zysku netto
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2009 r.

2008 r.

(%)

(%)

Wskaźniki rentowności

Sposób liczenia

Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

relacja wyniku netto do kapitału własnego

17,40%

14,00%

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)

relacja wyniku netto do aktywów ogółem

10,52%

7,34%

Wskaźniki płynności i zadłuŜenia

Wskaźnik płynności
Wskaźnik płynności szybkiej
Stopa zadłuŜenia

Sposób liczenia

2009 r.

2008 r.

(%)

(%)

aktywa obrotowe / zobowiązania
krótkoterminowe

1,99

1,71

(aktywa obrotowe - zapasy) / zobowiązania
krótkoterminowe

1,24

1,12

39,54%

47,55%

zobowiązania / pasywa

Pokrycie aktywów trwałych kapitałem
stałym

(kapitały własne + rezerwy + zobowiązania
długoterminowe) / aktywa trwałe

1,47

1,40

Trwałość struktury finansowania

(kapitały własne + rezerwy + zobowiązania
długoterminowe) / pasywa

0,76

0,71

11.3.6 Informacja o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach
i gwarancjach
1. Gwarancje
Jednostka dominująca Apator SA
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 kwotę
51 tys. zł na rzecz Koncernu Energetycznego Energa SA 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 SA w sprawie
udzielenia gwarancji bankowej. Na mocy zawartego porozumienia Bank udzielił gwarancji bankowej na
kwotę 100 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 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 kwota w wysokości 36 tys. zł zdeponowana na rachunku banku.
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.
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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.
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.
Jednostka zaleŜna FAP Pafal SA
Spółka na dzień 31 grudnia 2009 roku posiada w ewidencji pozabilansowej gwarancje usunięcia wad i
usterek oraz gwarancje wadialne na łączną kwotę 2.074 tys. zł:
− z tytułu udzielenia przez Hestia SA gwarancji usunięcia wad i usterek dla Storn SA 1.065 tys. zł,
− z tytułu gwarancji bankowych przetargowych wystawionych przez BZ WBK SA 1.009 tys. Zł.
Jednostka zaleŜna Apator Metrix SA
Spółka ma podpisaną umowę o linię na gwarancje bankowe zawartą w dniu 27 października 2006 roku. W
ramach podpisanej umowy Spółka na prawo do wykorzystania linii w formie udzielanych przez Bank
gwarancji bankowych z okresem waŜności nie przekraczającym 36 miesięcy od daty wystawienia gwarancji.
Zabezpieczenie umowy stanowi umowa przewłaszczenia na stanowiska legalizacji gazomierzy o wartości
księgowej na dzień 31 grudnia 2009 roku w wysokości 134 tys. zł.
Jednostka zaleŜna Apator Rector sp. z o. o.
Spółka na dzień 31 grudnia 2009 roku posiada porozumienie zawarte z Bankiem Millenium w sprawie
udzielenia gwarancji. Na mocy zawartego porozumienia Bank udzielił gwarancji bankowej na rzecz firmy
Fonbud w celu dobrego wykonania kontraktu. Zgodnie z umową gwarancja jest waŜna do maja 2011 roku, a
zabezpieczeniem wierzytelności banku są środki na lokacie bankowej w wysokości 650 tys. zł,
przewłaszczone na rzecz Banku.
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Jednostka zaleŜna Apator Powogaz SA
Spółka na dzień 31 grudnia 2009 roku posiada porozumienie zawarte z Raiffeisen Bank Polska SA w
sprawie udzielenia gwarancji. Na mocy zawartego porozumienia, Bank udzielił gwarancji wadialnych:
− na rzecz firmy Chief Executive Oficer, Afryka Re Centra, Kenia na kwotę 16.500 USD z terminem
waŜności 28 luty 2010 rok;
− Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” Tychy na kwotę 140 tys. zł z terminem waŜności 6
kwiecień 2010 rok.
Na dzień 31 grudnia 2009 roku następujący kontrahenci byli w posiadaniu weksli własnych wystawionych
przez Apator Powogaz SA:
Beneficjent weksla

typ weksla

Podstawa wydania

Data zwrotu

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA
Insurance Group
„in blanco”

Polisa nr 150600/51/143/2009 (gwarancja usunięcia
wad i usterek)

02-12-2014

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA
Insurance Group
„in blanco”

umowa generalna o udzielanie ubezpieczeniowych
gwarancji kontraktowych nr 150204060 (gwarancje
wadialne)

28-10-2010

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA
Insurance Group
„in blanco”

umowa generalna o udzielanie ubezpieczeniowych
gwarancji kontraktowych nr 150204060 (gwarancje
naleŜytego wykonania umowy)

28-10-2010

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA
Insurance Group
„in blanco”

umowa generalna o udzielanie ubezpieczeniowych
gwarancji kontraktowych nr 150204060 (gwarancje
usunięcia wad i usterek)

28-10-2010

Raiffeisen-Leasing Polska SA

Umowa leasingu operacyjnego nr MF918N (UL)

15-12-2012

„in blanco”

Spółka dominująca ma zawartą z ubezpieczycielem Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Vienna
Insurance Group, Przedstawicielstwo Generalne Toruń umowę generalną o udzielanie ubezpieczeniowych
gwarancji kontraktowych. Na podstawie tej umowy InterRisk SA gwarantuje zobowiązania spółki Apator
Powogaz SA z tytułu:
− obowiązku zapłaty wadium – limit gwarancyjny wynosi 750.000,00 zł
− nie wywiązania się lub nienaleŜytego wywiązania się z obowiązków określonych w umowie (kontrakcie
handlowym) – limit gwarancyjny wynosi 1.000.000,00 zł
− nie usunięcia lub nienaleŜytego usunięcia wad i usterek - limit gwarancji wynosi 500.000,00 zł
Na dzień 31.12.2009 r. były aktywne następujące gwarancje wystawione przez InterRisk:
Beneficjent gwarancji

typ gwarancji

kwota

termin waŜności

Zakład Energetyki Cieplnej S.A. Katowice

usunięcia wad i usterek

9 882 PLN

02-12-2014

RTBS "ADMINISTRATOR" Sp. z o.o., Radom

Wadialna

4 000 PLN

08-01-2010

2. Poręczenia
Spółka Apator SA udzieliła poręczenia z tytułu udzielonego kredytu na mocy umowy zawartej w dniu 4
listopada 2008 roku z ING Bankiem Śląskim SA 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 SA udzieliła poręczenia na mocy umowy poręczenia zawartej w dniu 15 maja 2009 roku z
Bankiem Handlowym SA. 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).
Jednostki zaleŜne Apator Metrix SA, Apator Mining sp. z o. o. oraz FAP Pafal SA zawarły w dniu 17 kwietnia
2008 z Bankiem Handlowym SA umowę poręczenia, stanowiącą zabezpieczenie spłaty wierzytelności z
tytułu kredytu udzielonego jednostce dominującej Apator SA w kwocie 45.000 tys. zł. Poręczenie zostało
udzielone do kwoty 54.000 tys. zł. Zgodnie z postanowieniami umowy poręczyciele zobowiązują się
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solidarnie wykonać zobowiązanie dłuŜnika w przypadku, gdy dłuŜnik nie wykona tego zobowiązania w
terminie. Poręczenie jest waŜne do dnia 31 grudnia 2013 roku.

3. Zobowiązania warunkowe
Jednostka dominująca Apator SA
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 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.
Jednostka zaleŜna Apator Powogaz SA
Przy nabyciu Spółki Apator Metrotex stronom zbywającym udziały została przyznana dodatkowa
warunkowa premia cenowa uzaleŜniona od wyników uzyskanych w przyszłości przez Spółkę. Jej
maksymalna wysokość moŜe wynieść:
− 30 tys. euro – płatne po zatwierdzeniu wyników roku obrotowego 2010,
− 50 tys. euro – płatne po zatwierdzeniu wyników roku obrotowego 2011.

4. Leasing operacyjny i dzierŜawa
Jednostka dominująca Apator SA
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 została zawarta na okres 39 miesięcy.
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 1,9 tys. 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 3,55 tys. 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.
.
Jednostka zaleŜna Apator Rector sp. z o. o.
Na dzień 31 grudnia 2009 roku spółka Apator Rector sp. z o. o. posiadała zobowiązania z tytułu leasingu
operacyjnego samochodów.
Umowy z firmą Prima Car Management SA zawarte zostały w 2006, 2007 i 2008 roku. Zgodnie z umowami
do spłaty pozostało 71 tys. zł (w tym płatne do jednego roku 54 tys. zł).

5. Leasing finansowy i inne zobowiązania finansowe
Spółka Apator SA 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
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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”.
Spółka Apator Metrix SA posiada zobowiązanie finansowe z tytułu umów leasingowych zawartych w dniu 10
czerwca 2008 roku i 21 lipca 2008 roku z firmą Volkswagen Leasing Polska sp. z o. o. Przedmiotem umów
są samochody marki Skoda. Umowy zostały zawarte na okres 48 miesięcy. Zobowiązanie to na dzień 31
grudnia 2009 roku wynosi 94 tys. zł (w tym długoterminowe 66 tys. zł).
Spółka Apator Rector sp. z o. o. zawarła umowy leasingu finansowego, których przedmiotem są samochody
o wartości na dzień 31 grudnia 2009 roku 611 tys. zł. Zobowiązanie z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2009
roku wynosi 438 tys. zł (w tym długoterminowe 186 tys. zł).
Spółka Apator Kfap sp. z o. o. w styczniu 2009 zawarła umowę leasingu finansowego, której przedmiotem
są trzy samochody. Zobowiązanie z tego tytułu wynosi 97 tys. zł (w tym długoterminowe 54 tys. zł).
Spółka Apator Powogaz SA w 2009 roku zawarła umowę leasingu finansowego, której przedmiotem jest
samochód osobowy o wartości 91 tys. zł. Umowa z opcją wykupu została zawarta na okres 35 miesięcy.
Zobowiązanie z tego tytułu wynosi 86 tys. zł (w tym długoterminowe 55 tys. zł)
Spółka Apator Telemetria sp. z o. o. posiada na dzień 31 grudnia 2009 roku zobowiązanie z tytułu leasingu
finansowego (zobowiązanie krótkoterminowe) w wysokości 42 tys. zł

12. 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 Grupy Apator na 2010 r. dotyczy głównie nakładów na rzeczowe inwestycje. Są one
szacowane na poziomie 18.000 tys. zł (w 2009 r.: 15.589 tys. zł). Plan nakładów inwestycyjnych
poszczególnych spółek Grupy Apator obejmuje głównie:
− zakupy modernizacyjno–odtworzeniowe i inne (nowe technologie, unowocześnienie parku
maszynowego),
− zakupy oprzyrządowania, które związane są z wdroŜeniami nowych wyrobów i unowocześnianiem
dotychczasowych pod kątem wymogów rynkowych.
Zakupy te są konieczne w celu:
− zapewnienia dalszego wzrostu przychodów, co wymaga wdroŜenia nowych i modernizacji
oferowanych wyrobów,
− zwiększenia zdolności produkcyjnych w celu zaspokojenia rosnących potrzeb rynkowych,
− obniŜenia kosztów produkcji, poprawy kultury technicznej oraz organizacji pracy.
Podstawowym źródłem finansowania wymienionych inwestycji będą środki własne oraz kredyt bankowy.
Wyjątkiem jest tu spółka Apator Rector sp. z o. o., która uzyskała dofinansowanie na projekt pod nazwą
"Interdyscyplinarne badania z zakresu modelowania cyfrowego, elektroenergetyki i informatyki źródłem
innowacji systemu informatycznego dla dystrybutorów energii". Wniosek o dofinansowanie został złoŜony w
ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych – Działania 4.1 Wsparcie wdroŜeń wyników prac B + R
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt będzie realizowany do końca 2010 roku, a jego
wartość wynosi 1.981 tys. zł.
W roku 2010 grupa kapitałowa tworzona przez Apator Powogaz, planuje swój rozwój m.in. poprzez
inwestycje o charakterze kapitałowym. Realizacja tych inwestycji nie będzie moŜliwa ze środków własnych
grupy kapitałowej i będzie wymagała zewnętrznego finansowania.
Pozostałe spółki Grupy Apator nie planują w 2010 r. nakładów na aktywa finansowe.
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13. 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 w Grupie Apator 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 gwarancjami bankowymi w ramach przetargów.
Podstawowym załoŜeniem dotyczącym zarządzania zasobami finansowymi Grupy Apator jest utrzymanie
silnej i bezpiecznej pozycji w zakresie płynności finansowej poszczególnych spółek, która jest podstawą
zaufania ze strony partnerów handlowych, kredytodawców oraz rynku oraz pozwala na realizację
zakładanych planów oraz przyszły rozwój kaŜdej ze spółek jak i całej Grupy Apator. Spółki na bieŜąco
monitorują wielkości mające wpływ na wysokość zasobów finansowych dąŜąc do maksymalnego
przyspieszania przepływu gotówki, zarówno poprzez analizę cykli obrotu zapasami, jak i moŜliwie
najszybszym inkasowaniu naleŜności. W celu zapobieŜenia ewentualnym nieprawidłowościom w
zarządzaniu zasobami finansowymi, przyjęto w spółkach Grupy Apator uregulowane zasady postępowania
w obszarach: sprzedaŜ, zabezpieczenie kredytu kupieckiego, monitorowanie naleŜności, bieŜące informacje
dla zarządu i dyrekcji o sytuacji finansowej.
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.
Grupa Apator w coraz większym stopniu finansuje swoją działalność kapitałem własnym, zarówno pod
względem wartościowym (wzrost o 16.223 tys. zł w stosunku do 2008 r.) jak i ze względu na udział
procentowy (wzrost o 8,01 punktu procentowego w stosunku do struktury z 2008 r.). Grupa Apator posiada
prawidłowy poziom zarówno płynności bieŜącej (1,99 za 2009 r.) jak i szybkiej (1,24 za 2009 r.). Wskaźniki
zamieszczono w punkcie 11.3.5 niniejszego Sprawozdania. Struktura aktywów wykazuje zbliŜone poziomy
majątku trwałego (51,37%) i obrotowego (48,63%). Istotnymi składnikami majątku trwałego są: rzeczowe
aktywa trwałe oraz wartość firmy powstała z nadwyŜki ceny nabycia ponad wartość godziwą moŜliwą do
zidentyfikowania z przejętych aktywów netto poszczególnych spółek Grupy Apator (szczegóły zostały
zawarte w Nocie nr 3 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego). Osiągane wyniki finansowe netto
przez Grupę Apator powodują w sposób ciągły przyrost kapitału własnego (szczegóły w Nocie nr 16 do
skonsolidowanego sprawozdania finansowego). Informacja o przepływach pienięŜnych zamieszczona w
sprawozdaniu z przepływów pienięŜnych, wskazuje na źródła pochodzenia i wielkość uzyskanych przez
spółkę środków pienięŜnych oraz kierunek ich wykorzystania.

14. 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.
W dniu 28 stycznia 2009 roku spółka zaleŜna Apator Powogaz SA nabyła 50,8% udziałów w spółce WMC
Telemetria sp. z o.o.
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W dniu 1 czerwca 2009 r. nastąpiło podpisanie umowy handlowej, na mocy której sprzedaŜ ciepłomierzy
produkowanych przez spółkę Apator Kfap sp. z o. o. jest realizowana przez Apator Powogaz SA. Z uwagi
na fakt, iŜ Apator Powogaz SA posiada 100% udziałów spółki zaleŜnej Apator Kfap sp. z o. o. i obie spółki
posiadają w swojej ofercie handlowej zbliŜony asortyment w zakresie ciepłomierzy i wodomierzy,
zdecydowano takŜe o połączeniu działów handlowych dla powyŜszych produktów oraz o włączeniu
regionalnej obsługi sprzedaŜy firmy Apator Kfap do struktury Apator Powogaz. Pozwoliło to na:
− usprawnienie systemu sprzedaŜy komplementarnej ciepłomierzy i wodomierzy,
− pozyskanie nowych klientów dla oferowanego asortymentu,
− optymalizację kosztów związanych z obsługą sprzedaŜy.
W dniu 4 listopada 2009 roku jednostka zaleŜna Apator Powogaz SA nabyła 61% udziałów w spółce Apator
Metroteks sp. z o. o. z siedzibą w Kijowie (Ukraina) za kwotę 348 tys. zł.
W dniu 12 maja 2009 roku jednostka zaleŜna FAP Pafal SA sprzedała swoje wszystkie udziały w spółce
Gran-Systema-Pafal sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku na Białorusi.
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.

15. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych
dokonanych w ramach Grupy Apator w danym roku obrotowym
W dniu 28 stycznia 2009 roku spółka zaleŜna Apator Powogaz SA nabyła 50,8% udziałów w spółce WMC
Telemetria sp. z o.o. Jednostka zaleŜna Apator Powogaz SA nabyła 508 udziałów od 4 osób fizycznych (po
127 udziałów od kaŜdej z osób). Wartość nominalna jednego udziału wynosi 100,00 zł. Cena nabycia
udziału wynosi 3.967,00 zł. Łączna cena nabycia powyŜszych udziałów wynosi 2.015 tys. zł. Termin
płatności za udziały został ustalony na 7 dni od zawarcia umowy. Przeniesienie własności udziałów
nastąpiło w dniu zapłaty. Kapitał zakładowy spółki WMC Telemetria sp. z o.o. wynosi 100 tys. zł i dzieli się
na 1.000 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł. Nabyte udziały stanowią 50,8% kapitału zakładowego
oraz 50,8% ogólnej liczby głosów.
W 2009 roku spółka Apator SA nabyła od osoby fizycznej 1 akcję imienną Apator Powogaz SA za kwotę
4,3 tys. zł.
W dniu 11 maja 2009 roku została zawarta umowa sprzedaŜy akcji imiennych Apator Powogaz SA. Na
mocy tej umowy spółka Apator Powogaz SA kupiła od Apator SA 700 akcji własnych za kwotę 3.010 tys. zł
w celu ich umorzenia.
W dniu 4 listopada 2009 roku jednostka zaleŜna Apator Powogaz SA nabyła 61% udziałów w spółce Apator
Metroteks sp. z o. o. z siedzibą w Kijowie (Ukraina) za kwotę 348 tys. zł.
W dniu 12 maja 2009 roku jednostka zaleŜna FAP Pafal SA sprzedała swoje wszystkie udziały w spółce
Gran-Systema-Pafal sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku na Białorusi pozostałym współudziałowcom za kwotę
17 tys. USD. Spółka FAP Pafal SA posiadała 50% udziałów o wartości nominalnej 15 tys. USD.
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16. WaŜniejsze zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe
Grupy Apator w roku obrotowym lub których wpływ jest moŜliwy w następnych latach
16.1 Wydarzenia mające miejsce w roku obrotowym 2009
1. Od 1 stycznia 2009 r. Zarząd Apator SA działa w składzie trzyosobowym na podstawie uchwały z
dnia 24 października 2008 r. Rada Nadzorcza Apator SA powołała pana Jerzego Kusia w skład
Zarządu Apator SA, na wspólną kadencję i powierzyła mu funkcję Członka Zarządu – Dyrektora
ds. Marketingu i SprzedaŜy Aparatury Pomiarowej i Systemów.
2. W dniu 28 stycznia 2009 roku spółka zaleŜna Apator Powogaz SA nabyła 50,8% udziałów w
spółce WMC Telemetria sp. z o.o. Spółka WMC Telemetria sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku jest
producentem i dostawcą bezprzewodowych systemów telemetrycznych dla liczników ciepła i
wody. Kapitał zakładowy spółki WMC Telemetria sp. z o.o. wynosi 100 tys. zł i dzieli się na 1.000
udziałów o wartości nominalnej 100 zł kaŜdy. Apator Powogaz SA nabył 508 udziałów od 4 osób
fizycznych (po 127 udziałów od kaŜdej z osób). Wartość nominalna jednego udziału wynosi 100
zł. Cena nabycia 1 udziału wynosi 3.967 zł. Łączna cena nabycia powyŜszych udziałów wynosiła
2.022 tys. zł (w tym koszty zakupu 7 tys. zł). Nabyte udziały stanowią 50,8% kapitału
zakładowego spółki WMC Telemetria sp. z o.o. oraz 50,8% ogólnej liczby głosów.
3. W dniu 22 stycznia 2009 r. spółka zaleŜna Apator Mining sp. z o. o. zawarła z Kompanią
Węglową SA z siedzibą w Katowicach umowę na dostawę aparatury górniczej o wartości
1,9 mln zł. Podstawą zawarcia umowy był przeprowadzony przetarg nieograniczony na dostawę
ognioszczelnych zespołów transformatorowych dla Oddziałów Kompanii Węglowej SA w 2009
roku.
4. W dniu 30 stycznia 2009 r. spółka zaleŜna Apator Mining sp. z o. o. zawarła z Kompanią
Węglową SA z siedzibą w Katowicach umowę na dostawę aparatury górniczej o wartości
2,2 mln zł. Podstawą zawarcia umowy był przeprowadzony przetarg nieograniczony na dostawę
ognioszczelnych rozruszników, wyłączników i zespołów wysuwalnych dla Oddziałów Kompanii
Węglowej SA w 2009 roku.
5. W dniu 10 lutego 2009 r. spółka zaleŜna Apator Metrix SA zawarła z Dolnośląską Spółką
Gazownictwa z siedzibą we Wrocławiu, umowę na dostawę gazomierzy o wartości 2,7 mln zł.
Podstawą zawarcia umowy był przeprowadzony przetarg nieograniczony. Realizacja dostaw
przez Apator Metrix SA nastąpiła w okresie do 31 grudnia 2009 r.
6. W dniu 3 marca 2009 r. spółka Apator SA podała prognozę skonsolidowanych wyników
finansowych na 2009 r. Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Apator na 2009
rok zakłada uzyskanie skonsolidowanych przychodów ze sprzedaŜy ogółem w wysokości 380
mln zł oraz skonsolidowanego zysku netto w kwocie 40 mln zł.
7. W dniu 3 marca 2009 r. spółka Apator SA podała deklarację wypłaty dywidendy z zysku za rok
obrotowy 2008 w wysokości 0,35 zł na 1 akcję oraz zaliczki na poczet dywidendy z zysku za
2009 r. w wysokości 0,25 zł na 1 akcję (w rzeczywistości wypłacono zaliczkę w wysokości 0,20 zł
na akcję, czyli w maksymalnej kwocie w odniesieniu do przepisów KSH związanych z poziomem
wypracowanego zysku netto spółki Apator SA w I półroczu 2009 r.).
8. W dniu 24 marca 2009 r. spółka zaleŜna Apator Metrix SA zawarła z Pomorską Spółką
Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, umowę na dostawę gazomierzy o wartości
8,6 mln zł. Podstawą zawarcia umowy był przeprowadzony przetarg nieograniczony. Realizacja
dostaw przez Apator Metrix SA następuje w okresie do 23 stycznia 2011 r.
9. W dniu 12 maja 2009 roku spółka zaleŜna FAP Pafal SA sprzedała swoje wszystkie udziały w
spółce Gran-Systema-Pafal sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku na Białorusi pozostałym
współudziałowcom za kwotę 17.250 USD. Spółka FAP Pafal SA posiadała 50% udziałów o
wartości nominalnej 15.000 USD. Kapitał spółki Gran-Systema-Pafal sp. z o.o. wynosi 30.000
USD
10. W dniu 8 czerwca 2009 roku w siedzibie spółki Apator SA odbyło się Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA, które m. in. dokonało rozliczenia działalności spółki
i Grupy Apator w 2008 roku oraz dokonało wyboru Pana Mariusza Pawlaka na Członka Rady
Nadzorczej Apator SA na obecną wspólną kadencję.
11. Od 1 czerwca 2009 r. w struktury Apator Powogaz SA została włączona regionalna obsługa
sprzedaŜy Apator Kfap sp. z o.o. wraz z jednoczesnym przejęciem przez Apator Powogaz SA
dystrybucji w asortymencie ciepłomierzy kompaktowych, ciepłomierzy rozłącznych, wodomierzy i
przetworników przepływu.
12. W trzecim kwartale 2009 roku Apator Telemetria sp. z o. o. podpisała umowy na wdroŜenia
systemów telemetrycznych dla przedsiębiorstw ciepłowniczych.
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13. W sierpniu 2009 roku Apator Metrix SA zawarła z Wielkopolską Spółką Gazownictwa sp. z o. o. z
siedzibą w Poznaniu umowę na dostawę osprzętu do gazomierzy o wartości netto 2,6 mln zł.
14. We wrześniu 2009 roku Apator Rector sp. z o. o. uzyskała dofinansowanie na projekt
"Interdyscyplinarne badania z zakresu modelowania cyfrowego, elektroenergetyki i informatyki
źródłem innowacji systemu informatycznego dla dystrybutorów energii". Projekt będzie
realizowany do końca 2010 roku, a jego wartość wynosi 1.981 tys. zł.
15. W dniu 5 października 2009 roku Apator Metrix SA zawarła z Wielkopolską Spółką Gazownictwa
sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, umowę na dostawę gazomierzy o wartości netto 8,6 mln zł.
16. W dniu 13 października 2009 roku Apator SA zawarła z Enea Operator sp. z o. o. z siedzibą w
Poznaniu, umowę na dostawę przedpłatowych liczników energii elektrycznej i zestawów
monterskich o łącznej wartości netto 2,9 mln zł.
17. Na posiedzeniu w dniu 19 października 2009 r. Sąd Okręgowy w Toruniu, VI Wydział
Gospodarczy oddalił powództwo złoŜone przez Panią Kingę Hannę 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.
18. W dniu 4 listopada 2009 roku Apator Powogaz SA nabyła 61% udziałów w spółce Apator
Metroteks sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie (Ukraina). Łączna cena nabycia powyŜszych udziałów
wyniosła 80 tys. euro (18,7 tys. zł przy kursie na dzień zawarcie umowy 1 EUR = 4,27 PLN).
19. W dniu 9 listopada 2009 roku do siedziby spółki Apator SA wpłynęła podpisana umowa z REGIE
DE PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU ET D’ELECTRICITE (REGIDESO) z siedzibą w
Burundi na dostawę przedpłatowych liczników energii elektrycznej. Łączna wartość kontraktu
wynosi 866 tys. EUR netto (tj. 3,7 mln zł ). Umowa została zawarta w dniu 10 października 2009 r.
20. W dniu 16 listopada 2009 r. spółka Apator SA podała do publicznej wiadomości korektę
skonsolidowanej prognozy wyników finansowych na 2009 r., która podana została dniu 3 marca
2009 r. Skorygowana prognoza zakładała następujące parametry: skonsolidowane przychody ze
sprzedaŜy ogółem 360 mln zł, skonsolidowany zysk netto 32 mln zł. Korekta prognozy wyników
finansowych dokonana została z uwagi na: silniejszy niŜ zakładano wpływ kryzysu
gospodarczego na poziom przychodów uzyskiwanych przez spółki Grupy Apator oraz wyŜsze niŜ
zakładano koszty związane z wyceną i realizacją kontraktów terminowych zawartych w 2008
roku.
21. W dniu 18 listopada 2009 roku Apator SA otrzymał 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. ObniŜenie kapitału zostało dokonane w trybie art. 359
§1 i §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 Statutu Apator SA, na podstawie Uchwały nr
16/2009 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA z dnia 8 czerwca 2009 r. poprzez
umorzenie 186.472 akcji własnych Spółki nabytych w celu umorzenia. Ponadto jednocześnie
zarejestrowana została zamiana 9.680 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w
stosunku 1:4 na akcje zwykłe na okaziciela, która nastąpiła w dniu 5 stycznia 2009 r.
22. W dniu 27 listopada 2009 roku Apator Powogaz SA zawarła umowę ze swoją spółką
stowarzyszoną ZAO Teplovodmer z siedzibą Mytiszczi (Rosja) na sprzedaŜ wodomierzy i
przepływomierzy. Łączna wartość kontraktu wynosi 3,5 mln EUR netto, tj. 14,5 mln.
23. W dniu 8 grudnia 2009 r. do siedziby spółki Apator SA wpłynęła apelacja Pani Kingi Stachowiak
od wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu VI Wydział Gospodarczy z dnia 19 października 2009 r
oddalającego powództwo o stwierdzenie niewaŜności Uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008,
ustalenia terminu, w którym przysługuje prawo do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
24. W dniu 11 grudnia 2009 roku Apator SA wypłacił zaliczkę 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. 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.
25. W dniu 16 grudnia 2009 r. do siedziby spółki Apator SA wpłynęło zawiadomienie od Pioneer
Pekao Investment Management SA dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na
Walnym Zgromadzeniu Apator SA. Pioneer Pekao Investment Management SA poinformował, Ŝe
łączne zaangaŜowanie w akcje spółki Apator SA jego klientów, dla których świadczy usługi
zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy, na podstawie umowy zawartej z Pioneer Pekao
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, spadło do poziomu 2.741.166 akcji, co stanowi
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4,69% ogólnej liczby głosów na WZA Apator SA. Jednocześnie Pioneer Pekao Investment
Management SA poinformował, Ŝe w ramach portfela wszystkich jego klientów, dla których
świadczy usługi zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych, spadło łączne
zaangaŜowanie do poziomu 2.764.858 akcji, które stanowią 4,73% ogólnej liczby głosów na WZA
Apator SA.

16.2 Wydarzenia mające miejsce po dniu bilansowym, tj. po 31 grudnia 2009 r.
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. W dniu 26 stycznia 2010 r. w spółce Apator SA odwołana została prokura samoistna pana
Tomasza Piaseckiego.
5. W dniu 29 stycznia 2010 roku Apator Metrix SA zawarła z Mazowiecką Spółką Gazownictwa sp. z
o. o. z siedzibą w Warszawie, umowę na dostawę gazomierzy o wartości netto 1,4 mln zł.
6. 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.
7. W okresie od stycznia do kwietnia 2010 roku Apator SA nabyła 28 udziałów spółki Apator Mining
sp. z o.o. W związku z tym Apator SA posiada w chwili obecnej 100% udziałów w Apator Mining
sp. z o.o.
8. W dniu 15 lutego 2010 r. spółka zaleŜna Apator Metrix SA zawarła z Mazowiecką Spółką
Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie umowę na dostawę gazomierzy miechowych o
wartości netto 14,4 mln zł. Realizacja dostaw przez Apator Metrix SA nastąpi w okresie do 31
grudnia 2010 r.
9. W dniu 22 lutego 2010 r. spółka Apator Powogaz SA zawarła z The Regional Government of
Oromia Water Resources Bureau w Etiopii, umowę na dostawę wodomierzy mieszkaniowych,
domowych i przemysłowych oraz stanowiska do legalizacji wodomierzy o łącznej wartości 597
tys. USD, tj. 1.740 tys. PLN. Realizacja dostaw przez Apator SA nastąpi w okresie maj - czerwiec
2010 r. Podstawą zawarcia umowy był przeprowadzony przetarg.
10. W dniu 25 lutego 2010 r. Zarząd Apator SA podał do publicznej wiadomości prognozę
skonsolidowanych wyników finansowych na 2010 rok z następującymi wielkościami:
skonsolidowane przychody ze sprzedaŜy ogółem w wysokości 400 mln zł, skonsolidowany zysk
netto w kwocie 40 mln zł.
11. W dniu 25 lutego 2010 r. Zarząd Apator SA podał deklarowany poziom dywidendy z zysku za rok
obrotowy 2009 w wysokości 0,50 zł brutto na 1 akcję oraz deklarowany poziom zaliczki na poczet
przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2010, który wynosi 0,25 zł brutto na 1 akcję.
12. W dniu 12 marca 2010 r. i 19 marca 2010 r. spółka zaleŜna Apator Mining sp. z o. o. zawarła z
Kompanią Węglową SA z siedzibą w Katowicach umowy na dostawy do Oddziałów Kompanii
zespołów transformatorowych ognioszczelnych. Łączna wartość umów wynosi 3 mln zł netto.
Dostawy będą realizowane w ciągu 2010 r.
13. W spółce zaleŜnej Apator Powogaz SA zakończono procedurę przymusowego skupu akcji - na
dzień 31 marca 2010 r. Apator SA posiada 100% kapitału tej spółki..
14. W dniu 21 kwietnia 2010 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił apelację Pani Kingi Stachowiak od
wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu. Apelacja dotyczyła rozstrzygniętej na korzyść Apator SA
sprawy z powództwa Pani Kingi Stachowiak o stwierdzenie niewaŜności Uchwały nr 11 ZWZ
Apator SA z 8 czerwca 2009 r. w sprawie podziału zysku za 2008 r.
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16.3 Wykaz transakcji zabezpieczających kurs walutowy na rok bieŜący i lata następne
W poniŜszej tabeli podano stan zabezpieczeń kursowych spółek Grupy Apator na dzień sporządzenia
niniejszego Sprawozdania.

Grupa Apator

Nominał

ŚredniowaŜony

Termin zapadalności (w EUR)

w EUR

kurs w PLN

2010 r.

2011 r.

2012 r.

24 451 000

4,1932

11 451 000

11 000 000

2 000 000

Na wyŜej wymienioną wartość nominału w wysokości 24.451 tys. EUR przypada:
−

23.451 tys. EUR zabezpieczeń typu forward,

−

1.000 tys. EUR zabezpieczeń w postaci opcji.

17. 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

2009 r.

2008 r.

Apator Control sp. z o. o.

1 650

2 000

Apator Metrix SA

1 001

3 002

Apator Mining sp. z o. o.

8 932

11033

0

1 606

Apator Kfap sp. z o. o.
Apator Rector sp. z o. o.

3 987

0

FAP Pafal SA

2 503

10 000

Apator Powogaz SA

0

0

Apator GmbH

0

0

Apator Elektro SA
Dywidendy ogółem

0

0

18 073

27 641
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18. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Grupy
Apator, w tym istotne czynniki ryzyka i zagroŜeń oraz opis perspektyw rozwoju
działalności co najmniej w okresie najbliŜszego roku obrotowego
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.
PoniŜsze czynniki rozwoju oraz ryzyka i zagroŜenia odnoszą się zarówno do spółki Apator SA jak i całej
Grupy.
18.1

Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki rozwoju istotne dla rozwoju Grupy Apator

Spółka Apator SA koordynuje i nadzoruje działania całej Grupy Apator i w ramach istotnych czynników
rozwoju Grupy, zwraca uwagę na:
18.1.1 Zewnętrzne czynniki rozwoju
−
−
−
−
−
−
−

Program 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.

18.1.2 Wewnętrzne czynniki rozwoju
−
−
−
−
−
−
−

18.2

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 intensywnych 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.
Ryzyka i zagroŜenia dla Grupy Apator

W ramach istotnych czynników ryzyk i zagroŜeń dla Grupy Apator, Zarząd Apator SA zwraca uwagę na:
18.2.1 Zewnętrzne ryzyka i zagroŜenia
−
−

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,
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−
−
−

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.

18.2.2 Wewnętrzne ryzyka i zagroŜenia
−
−
−
−

−

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.
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.
W przypadku cofnięcia lub wstrzymania dotacji na projekt "Interdyscyplinarne badania z zakresu
modelowania cyfrowego, elektroenergetyki i informatyki źródłem innowacji systemu
informatycznego dla dystrybutorów energii", który realizowany jest w Apator Rector sp. z o. o.,
spowodowałoby to konieczność sfinansowania przez spółkę tego projektu środkami własnymi i
zaciągniętym na ten cel kredytem. Mogłoby to pogorszyć wyniki spółki o koszty odsetek od tego
kredytu.

Ponadto naleŜy zwrócić uwagę na cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym Grupy Apator opisane w
Nocie nr 32 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

18.3

Perspektywy rozwoju 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.
Polityka w zakresie kierunków rozwoju Grupy Apator została opisane w poniŜszym punkcie 19.

19. Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju Grupy Apator
NajwaŜniejsze inicjatywy strategiczne jakie będzie podejmowała Grupa Apator w latach 2010 – 2012 to:
1. Ekspansja geograficzna
Grupa Apator zamierza skupić się na następujących kluczowych rynkach geograficznych: Rosja i kraje
Europy środkowo-wschodniej oraz WNP, Niemcy, Kraje Beneluksu, Wielka Brytania i Irlandia, Francja,
Włochy, Austria, Szwajcaria, Turcja. W tym strategicznym regionie geograficznym Grupa Apator zamierza
być w pierwszej czwórce dostawców aparatury pomiarowej. Do celów strategicznych firma zalicza takŜe
osiągnięcie silnej pozycji marki Apator na wyŜej wymienionych rynkach.
Grupa zamierza takŜe wykorzystać potencjał sprzedaŜy na produkty dojrzałe technologicznie oferowane od
wielu lat w Polsce oferując je na rynkach rozwijających się.
2. Rozwój technologiczny
Grupa Apator postawi na rozwój technologii, produktów i usług związanych z oszczędnym
gospodarowaniem energią, pomiarami, optymalizacją pracy sieci. Firma zainteresowana jest takŜe
oferowaniem kompleksowych usług dla przemysłu i odbiorców instytucjonalnych zmierzających do
optymalizacji zuŜycia energii i innych mediów (doradztwo, oprogramowanie, hardware, software).
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Grupa Apator będzie takŜe oferowała usługi inwentaryzacji (paszportyzacji) majątku sieciowego dla
przedsiębiorstw dystrybucyjnych.
3. Rozwój systemowy
Grupa Apator zamierza zdobyć i utrzymać 1/3 polskiego rynku inteligentnych systemów pomiarowych
i inteligentnych liczników, w tym liczników energii elektrycznej, inteligentnych gazomierzy, wodomierzy
i ciepłomierzy. Firma chce takŜe uruchomić pierwsze duŜe wdroŜenia systemów zdalnego odczytu
i zarządzania pomiarami za granicą. Rozwój multienegetycznych systemów zostanie przyśpieszony przez
porozumienia, alianse, zakupy gotowych technologii, licencje.
4. Rozszerzenie bazy klientów
Grupa Apator zamierza zaoferować dotychczasowe i nowe produkty oraz usługi dla nowych grup klientów.
Poza przemysłem i odbiorcami instytucjonalnymi firma skieruje swoją ofertę takŜe między innymi do
instalatorów, integratorów, spółdzielni mieszkaniowych i zamierza wzmocnić swój udział w sprzedaŜy do
przedsiębiorstw dystrybucji wody i ciepła (między innymi dzięki nowym produktom i kompleksowej ofercie
uzupełnionej o usługi).
Jednym z celów strategicznych będzie uzyskanie bardzo wysokiej jakości i niezawodności wyrobów, która
pozwoli na zwiększenie udziału w wymagających rynkach zagranicznych (Europa Zachodnia). Grupa
zainwestuje takŜe w infrastrukturę informatyczną (system CRM, systemy telekonferencji, rozwój intranetu) i
telekomunikacyjną w celu zacieśnienia relacji z klientami i zwiększenia ich lojalności wobec marki Apator.
Inwestycje w IT zwiększą takŜe efektywność wewnętrznej komunikacji w ramach Grupy Apator i umoŜliwią
sprawniejsze zarządzanie. Grupa Apator będzie brała udział w większym zakresie w sojuszach, konsorcjach
oraz inicjatywach zmierzających do popularyzacji idei „smart metering” i ustanowienia polskich
i europejskich standardów pomiarowych.

20. Informacje o postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla
postępowania arbitraŜowego lub organem administracji publicznej, dotyczących
zobowiązań lub wierzytelności
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
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. W
dniu 21 kwietnia 2010 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił apelację Pani Kingi Stachowiak od wyroku Sądu
Okręgowego w Toruniu. Od wyroku Sądu Apelacyjnego przysługuje kasacja.
Wartość powyŜszego przedmiotu sporu stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.
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Pozostałe postępowania (w tym dwa lub więcej postępowań) dotyczące zobowiązań lub wierzytelności
toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŜowego lub organem administracji
publicznej dotyczące spółki Apator SA i spółek od niej zaleŜnych, nie stanowią 10% kapitałów własnych
emitenta.

21.

Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Grupy Apator, w tym
znanych emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami, umowach
ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji

Umowy znaczące dla działalności Grupy Apator
Spółki Grupy Apator zawarły następujące umowy znaczące dla działalności Grupy.
−

w ciągu roku obrotowego 2009:
1. W dniu 27 listopada 2009 r. spółka zaleŜna Apator Powogaz SA zawarła umowę ze swoją
spółką stowarzyszoną ZAO Teplovodmer z siedzibą Mytiszczi (Rosja) na sprzedaŜ przez
Apator Powogaz SA wodomierzy i przepływomierzy. Łączna wartość kontraktu wynosi 3,5
mln EUR netto, tj. 14,5 mln PLN wg średniego kursu NBP z dnia 26 listopada 2009 r.
wynoszącego 1 EUR = 4,1341 PLN (Tabela kursów NBP nr 231/A/NBP/2009). Realizacja
kontraktu nastąpi w 2010 roku, a celem podpisania kontraktu jest umacnianie pozycji Apator
Powogaz SA na rynku rosyjskim i sukcesywna realizacja wyznaczonych zadań
sprzedaŜowych przez spółkę Apator Powogaz SA. Warunki umowy nie odbiegają od
warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku. Umowa nie została
zawarta z zastrzeŜeniem warunku lub terminu. Umowa nie zawiera postanowień
dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość moŜe przekroczyć
równowartość co najmniej 10% wartości tej Umowy lub co najmniej wyraŜoną w złotych
równowartość kwoty 200.000 EUR, według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty
przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia tej Umowy. Umowa
została uznane za znaczącą ze względu na przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych
Apator SA.

−

po dniu bilansowym, tj. po 31 grudnia 2009 r.:
1. 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. Warunki
opisanej umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju
transakcji na rynku. Umowa na dostawy zawiera typowe postanowienia dotyczące kar
umownych, wynikające z ewentualnego niedotrzymania terminu dostaw, opóźnienia w
usunięciu ewentualnych wad lub braku wystawienia dokumentu gwarancji zgodnie z
wymaganiami umowy. Wartość kar nie jest moŜliwa do określenia, poniewaŜ są one
uzaleŜnione od ewentualnych ilości dni opóźnień w realizacji zamówienia lub usunięcia
wad. Umowa na dostawy nie została zawarta z zastrzeŜeniem warunku lub terminu. Umowa
została uznane za znaczącą ze względu na przekroczenie wartości 10% kapitałów
własnych Apator SA.
2. W dniu 15 lutego 2010 r. spółka zaleŜna Apator Metrix SA zawarła z Mazowiecką Spółką
Gazownictwa sp. z o. o. umowę na dostawę gazomierzy miechowych o wartości netto 14,4
mln zł. Umowa została zawarta na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego
przez Zamawiającego. Realizacja dostaw przez Apator Metrix SA nastąpi w okresie do 31
grudnia 2010 r. Warunki zawartej umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych
dla tego rodzaju transakcji na rynku. Umowa nie zawiera takŜe zastrzeŜenia terminu lub
warunku. Zamawiającemu przysługuje prawo do Ŝądania od Wykonawcy następujących kar
umownych:


za opóźnienie w dostarczeniu zamówionych gazomierzy – karę umowną w
wysokości 0,2% ceny netto niedostarczonych w terminie gazomierzy, za kaŜdy
dzień opóźnienia,

59

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU APATOR SA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY APATOR W 2009 R.



za opóźnienie w usunięciu wad gazomierza lub wymiany uszkodzonego
gazomierza na nowy – karę umowną w wysokości 1% ceny netto gazomierza za
kaŜdy dzień opóźnienia,



w przypadku opóźnienia w dostawie zamówionych gazomierzy powyŜej 30 dni
zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Pisemne oświadczenie
o odstąpieniu od umowy powinno być poprzedzone pisemnym wezwaniem
wykonawcy do dostarczenia zamówionych gazomierzy i wyznaczeniem w tym celu
dodatkowego 14-dniowego terminu liczonego od dnia otrzymania wezwania przez
wykonawcę.

Całkowite odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z wyŜej wymienionej przyczyny
nakłada karę umowną na Wykonawcę w wysokości 10% łącznej wartości netto umowy.
ZastrzeŜenie kar umownych, o których mowa powyŜej, nie wyłącza dalszych roszczeń
odszkodowawczych Zamawiającego przeciwko Wykonawcy, jeŜeli wartość poniesionej
przez niego szkody przekracza wysokość kar umownych lub jeŜeli szkoda wynikła ze
zdarzeń innych, niŜ opisane powyŜej. Umowa została uznane za znaczącą ze względu na
przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Apator SA.

Umowy ubezpieczenia
Grupa Apator w ramach kompleksowego programu ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej,
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 spółek.
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.

Zarząd Apator SA nie posiada informacji o jakichkolwiek umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami.

22. Informacje o emisji papierów wartościowych
W okresie objętym niniejszym raportem (rok sprawozdawczy 2009) Ŝadna ze spółek wchodzących w skład
Grupy Apator nie dokonywała emisji papierów wartościowych.

23. Informację o systemie kontroli programów akcji pracowniczych
śadna ze spółek wchodzących w skład Grupy Apator nie realizuje programu akcji pracowniczych.

24. Prognoza wyników finansowych
Spółka Apator SA publikuje prognozę skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Apator.

24.1 Objaśnienie róŜnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a
wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok obrotowy 2009
W opublikowanej 3 marca 2009 r. prognozie zakładano osiągnięcie następujących skonsolidowanych
wyników finansowych w 2009 r.:
−

skonsolidowanych przychodów ze sprzedaŜy ogółem w wysokości 380 mln zł,

−

skonsolidowanego zysku netto w kwocie 40 mln zł.

Zarząd Apator SA, po przeprowadzeniu analizy wyników finansowych wszystkich spółek Grupy Apator,
zaktualizował w dniu 16 listopada 2009 r. prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na 2009 rok w
następujący sposób:
−

skonsolidowane przychody ze sprzedaŜy ogółem - 360 mln zł,

−

skonsolidowany zysk netto - 32 mln zł.

Korekta prognozy, czyli obniŜenie skonsolidowanego zysku netto oraz skonsolidowanych przychodów ze
sprzedaŜy wynikały z wyŜszych niŜ zakładano kosztów związanych z realizacją kontraktów terminowych
zawartych w 2008 roku oraz silniejszego niŜ zakładano wpływu kryzysu gospodarczego na poziom
przychodów uzyskiwanych przez spółki Grupy Apator.

Korekta prognozy przedstawia się następująco:

61

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU APATOR SA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY APATOR W 2009 R.

Wyszczególnienie
Przychody ze sprzedaŜy produktów, towarów i
materiałów
Zysk netto

Prognoza 2009

Wykonanie 2009 r.

Realizacja

360 000

367 557

102,10%

32 000

31 301

97,82%

Na nieosiagnięcie prognozowanego poziomu zysku netto w kwocie 32 mln zł wpłynął brak wykonania
załoŜonej (do tej korekty) prognozy sprzedaŜy i zysku netto przez jedną ze spółek Grupy Apator.

24.2 Prognoza wyników finansowych na rok obrotowy 2010
Skonsolidowana prognoza wyników finansowych na rok 2010 kształtuje się następująco:
− skonsolidowane przychody ze sprzedaŜy ogółem: 400 mln zł,
− skonsolidowany zysk netto: 40 mln zł.
Przy sporządzeniu powyŜszej prognozy uwzględniono następujące czynniki:
−
−
−

znaczny udział sprzedaŜy eksportowej w przychodach ze sprzedaŜy ogółem,
koszty odsetek od kredytów zaciągnięty na zakup spółek: Apator Powogaz SA i Apator Rector
sp. z o. o;
skład Grupy Apator obejmujący spółki: Apator SA, FAP Pafal SA, Apator Metrix SA, Apator Mining
sp. z o. o., Apator Control sp. z o. o., Apator Elektro SA, Apator GmbH oraz Grupę Apator Powogaz.

Zarząd podmiotu dominującego (spółki Apator SA) monitoruje realizację prognozy skonsolidowanych
wyników finansowych grupy kapitałowej poprzez system raportów miesięcznych i kwartalnych.
Ocena moŜliwości realizacji prognozowanych wyników zamieszczana jest w kwartalnych raportach
okresowych przekazywanych do publicznej wiadomości.
Korekta prognozy dokonywana jest na podstawie decyzji Zarządu spółki Apator SA i przekazywana jest
raportem bieŜącym.
Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Apator na 2010 r. został podana do publicznej
wiadomości w formie raportu bieŜącego nr 12/2010 w dniu 25 lutego 2010 r.
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Toruń, dnia 29 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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