List Prezesa Zarządu
Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze
Z przyjemnością przekazuję Państwu, w imieniu własnym i Zarządu Apator S.A., Raport
za 2013 rok. Rok bogaty w wydarzenia, które - w mojej ocenie – będą miały istotny,
pozytywny wpływ na pozycję rynkową i sytuację finansową grupy Apator w kolejnych
latach.
Ubiegły rok to okres prac związanych z aktualizacją strategii rozwoju. Nowa strategia,
ogłoszona w lutym br., powstała dzięki zaangażowaniu całego kierownictwa, za co
chciałbym wszystkim biorącym udział w tym procesie serdecznie podziękować. Nasz nowy
plan zakłada intensywny, zrównoważony rozwój w sektorze energetyki zawodowej
ze szczególnym uwzględnieniem dwóch segmentów: systemów i urządzeń pomiarowych
oraz automatyzacji sieci energetycznej. Podstawą planu są zaś zintegrowane rozwiązania
obejmujące systemy teleinformatyczne i współpracujące z nimi urządzenia inteligentne.
Dzięki takiej definicji priorytetów rozwojowych grupa Apator zamierza utrzymać
dotychczasową dynamikę wzrostu oraz zapewnić atrakcyjną rentowność działalności,
co przełoży się wprost na wartość firmy dla jej Akcjonariuszy. Ponadto, dzięki nowemu
podejściu, zamierzamy zapewnić głębszą integrację spółek wchodzących w skład grupy
kapitałowej.
Powyższy model biznesowy byłby trudny do wdrożenia gdyby nie przejęcie Elkomtech S.A.
z siedzibą w Łodzi. Transakcja ta w istotny sposób wzmacnia pozycję grupy Apator
w sektorze energetycznym, uzupełnia nasze kompetencje i pozwala na dalszy rozwój
zgodny z definicją nowej strategii.
Wyniki roku 2013 są dowodem na to, że grupa Apator dobrze wykorzystuje pojawiające się
na rynku możliwości i trendy. Prezentowane w niniejszym raporcie wyniki są zbliżone
do tych osiągniętych w 2012 roku. Chciałbym jednak zwrócić uwagę, iż po sprowadzeniu
wyników w obydwu okresach do pełnej porównywalności, zarówno ubiegłoroczne
skonsolidowane przychody ze sprzedaży jak i skonsolidowane wyniki finansowe
na wszystkich poziomach uległy istotnej poprawie. W szczególności nasze przychody
ze sprzedaży i zysk netto za 2013 rok wzrosły odpowiednio o 12% (660 mln zł) i 23%
(70 mln zł) w ujęciu rok do roku. Załączony raport zawiera szczegółowe omówienie korekt
oraz opis kluczowych czynników wpływających na sytuację finansową grupy kapitałowej.
Podsumowując: rok 2013 zamknęliśmy satysfakcjonującym wynikiem, z nową strategią
rozwoju popartą przejęciem Elkomtech S.A.
Korzystając z okazji chciałbym również podziękować Panu Januszowi Niedźwieckiemu,
który przez ponad 13 lat, do 24 czerwca 2013 roku stał na czele Zarządu Apator S.A.,
a obecnie przewodniczy Radzie Nadzorczej. Bez niego sukces, który stał się udziałem grupy
Apator, byłby trudny do osiągnięcia.

Z poważaniem
Andrzej Szostak
Prezes Zarządu
Apator S.A.
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1. Informacje ogólne
1.1. Informacje o grupie kapitałowej
Grupa kapitałowa Apator składa się z jednostki dominującej Apator S.A. oraz jej spółek zależnych.

1.2. Informacje o jednostce dominującej
Jednostka dominująca Apator Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu (ul. Gdańska 4a lok C4) 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. Jednostka dominująca prowadzi działalność na terytorium Polski na podstawie przepisów Kodeksu
Spółek Handlowych.

1.3. Przedmiot działalności jednostki dominującej
Zgodnie ze statutem jednostki dominującej podstawowym przedmiotem działalności jest działalność produkcyjna
i usługowa w zakresie aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej oraz sprzedaż aparatury i systemów
pomiarowych. Akcje APATOR S.A. notowane są na rynku podstawowym – sektor według klasyfikacji GPW w Warszawie
„przemysł elektromaszynowy”.

1.4. Skład grupy kapitałowej
W skład grupy kapitałowej Apator w roku 2013 wchodził Apator S.A. oraz następujące spółki zależne:













Apator Control Sp. z o.o. (Toruń) – zależna od Apator S.A.
Apator Mining Sp. z o.o. (Katowice) – zależna od Apator S.A.
FAP Pafal S.A. (Świdnica) – zależna od Apator S.A.
Apator Metrix S.A. (Tczew) – zależna od Apator S.A.
Apator GmbH (Berlin, Niemcy) – zależna od Apator S.A.
Apator Rector Sp. z o.o. (Zielona Góra) – zależna od Apator S.A.
Apator Powogaz S.A. (Poznań) – zależna od Apator S.A.
Apator Telemetria Sp. z o.o. (Słupsk) – zależna od Apator Powogaz S.A.
Apator Metroteks TOV (Kijów, Ukraina) – zależna od Apator Powogaz S.A.
Apator Metra s.r.o. (Sumperk, Czechy) – zależna od Apator Powogaz S.A.
Newind Sp. z o.o. (Wrocław) – do 31 maja 2013 roku jednostka zależna od Apator Rector Sp. z o.o.

Grupa Apator posiadała udział w następujących jednostkach współkontrolowanych:





ZAO Apator Elektro (Moskwa, Rosja) – 15 stycznia 2013 roku nastąpiła likwidacja spółki
OOO Apator Elektro (Moskwa, Rosja)
ZAO Teplovodomer (Mytishi, Rosja) – jednostka współkontrolowana przez Apator Powogaz S.A.
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George Wilson Industries Ltd. (Coventry, Wielka Brytania) – jednostka współkontrolowana przez Apator Metrix
S.A.

Zmiany w grupie kapitałowej w trakcie 2013 roku
W dniu 31 maja 2013 roku została zawarta umowa sprzedaży udziałów spółki Newind Sp. z o.o. pomiędzy Apator
Rector Sp. z o.o. a dotychczasowymi właścicielami udziałów niekontrolujących. Zgodnie z zawartą umową cena
sprzedaży wszystkich posiadanych przez Apator Rector Sp. z o.o. udziałów, stanowiących 60% kapitału zakładowego,
została ustalona w wysokości 1.728 tys. zł.
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Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej objęte konsolidacją

Siedziba

Podstawowy przedmiot działalności

Właściwy Sąd/
organ prowadzący rejestry

Udział w
kapitale

Metoda
konsolidacji

Uwagi

Katowice

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

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

100,00%

Pełna

Zależna

APATOR CONTROL
Sp. z o.o.

Toruń

Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej,
sprzętu elektrycznego oraz działalność usługowa w
tym zakresie, a także prace badawczo – rozwojowe w
dziedzinie nauk technicznych

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

100,00%

Pełna

Zależna

APATOR
METRIX S.A.

Tczew

Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych,
kontrolnych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia

Sąd Rejonowy w Gdańsku, IX Wydział
Gospodarczy
Krajowego
Rejestru
Sądowego; KRS 0000046259

100,00%

Pełna

Zależna

FAP „PAFAL” S.A.

Świdnica

Produkcja
aparatury
kontrolno-pomiarowej,
elektrycznej i elektronicznej, działalność handlowa,
usługi serwisowe

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego; KRS
0000057162

100,00%

Pełna

Zależna

APATOR RECTOR
Sp. z o.o.

Zielona
Góra

Informatyka, działalność wydawnicza, poligrafia
i reprodukcja zapisanych nośników informacji

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego; KRS 0000297413

70,00%

Pełna

Zależna

APATOR POWOGAZ
S.A.

Poznań

Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych,
kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych, produkcja
pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i
Wilda
w
Poznaniu,
VIII
Wydział
Gospodarczy
Krajowego
Rejestru
Sądowego; KRS 0000028129

100,00%

Pełna

Zależna

APATOR GmbH

Berlin

Sprzedaż systemów przedpłatowych liczników energii
elektrycznej

HRB 123670B
Charlottenburg

100,00%

Pełna

Zależna

Firma

APATOR MINING
Sp. z o.o.
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Firma

Siedziba

Podstawowy przedmiot działalności

Właściwy Sąd/
organ prowadzący rejestry

Udział w
kapitale

Metoda
konsolidacji

Uwagi

APATOR
TELEMETRIA
Sp. z o.o.

Słupsk

Produkcja urządzeń odczytujących i transmitujących
dane,
produkcja
systemowych
aplikacji
informatycznych

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego; KRS 0000290726

61,60%

Pełna

Zależna pośrednio
Udział pośredni

APATOR
METROTEKS TOV

Kijów
Ukraina

Dystrybucja wodomierzy i ciepłomierzy

61,00%

Pełna

Zależna pośrednio
Udział pośredni

100,00%

Pełna

Zależna pośrednio
Udział pośredni

Udział w
kapitale

Metoda
konsolidacji

Uwagi

APATOR METRA
S.R.O.

Sumperk
Czechy

Produkcja
systemu
podzielników
termometrów i termostatów

kosztów,

Inwestycje w jednostki współkontrolowane:
Właściwy Sąd/
organ prowadzący rejestry

Firma

Siedziba

Podstawowy przedmiot działalności

OOO APATOR
ELEKTRO

Moskwa
Rosja

Sprzedaż aparatury elektrycznej i elektronicznej

50,00%

Wycena
metodą praw
własności

Współkontrolowana

ZAO
„Teplovodomer”

Mytishi
Rosja

Produkcja i sprzedaż wodomierzy i ciepłomierzy oraz
ich legalizacja i serwis

50,00%

Wycena
metodą praw
własności

Współkontrolowana
pośrednio
Udział pośredni

GEORGE WILSON
INDUSTRIES Ltd

Coventry
Wielka
Brytania

Produkcja i sprzedaż gazomierzy domowych oraz
przemysłowych; smart metering w zakresie pomiaru
gazu

50,00%

Wycena
metodą praw
własności

Współkontrolowana
pośrednio
Udział pośredni
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1.5. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej
Zarząd





Andrzej Szostak – Prezes Zarządu (od 25 czerwca 2013 r.)
Tomasz Habryka – Członek Zarządu
Jerzy Kuś – Członek Zarządu

Do 24 czerwca 2013 r. Prezesem Zarządu Apator SA był Janusz Niedźwiecki, który obecnie pełni rolę Przewodniczącego
Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza








Janusz Niedźwiecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej (od 25 czerwca 2013 r.)
Mariusz Lewicki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Janusz Marzygliński – Członek Rady Nadzorczej (Przewodniczący Rady Nadzorczej do 24 czerwca 2013 r.)
Danuta Guzowska – Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Kwiatkowski – Członek Rady Nadzorczej
Marcin Murawski – Członek Rady Nadzorczej (od 25 czerwca 2013 r.)

Do dnia 24 czerwca 2013 r. członkami Rady Nadzorczej byli: Ryszard Wojnowski i Eryk Karski.

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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2. Informacje o podstawie sporządzenia sprawozdania finansowego,
walucie sprawozdawczej oraz zastosowanym poziomie zaokrągleń
2.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Prezentowane roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Apator na dzień oraz okres
kończący się 31 grudnia 2013 roku sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi
w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Apator S.A. obejmuje rok 2013 oraz zawiera dane porównawcze za
rok 2012.

2.2. Zasady zastosowanych Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości Finansowej
STANDARDY ZASTOSOWANE PO RAZ PIERWSZY
Standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje (przyjęte lub będące w trakcie przyjmowania
przez Unię Europejską) obowiązujące na dzień 1 stycznia 2013 roku:
– Zmiany do MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji – Kompensowanie aktywów i zobowiązań
finansowych” – mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później;
– MSSF 13 „Ustalanie wartości godziwej” – ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
2013 roku lub później;
– Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych: prezentacja pozycji innych całkowitych dochodów” – mają
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2012 roku lub później;
– Zmiany do MSR 12 „Podatki – Odroczony podatek dochodowy: Przyszła realizacja składnika aktywów” – mają
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później;
– Zmiany do MSR 19 wydanego w 2011 roku „Świadczenia pracownicze” – mają zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później;
– coroczne zmiany Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w okresie 2009 – 2011 w ramach
regularnej procedury wprowadzania zmian – mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
2013 roku lub później;
Przyjęcie powyższych standardów i interpretacji z wyjątkiem MSR 19 nie spowodowało znaczących zmian w polityce
rachunkowości grupy kapitałowej Apator ani w prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych. Skutki zmian MSR
19 zostały opisane w punkcie 7.36.
STANDARDY ORAZ INTERPRETACJE OCZEKUJĄCE NA ZATWIERDZENIE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Na dzień publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania następujące standardy i interpretacje oczekują na
zatwierdzenie przez Unię Europejską:
- Zmiany do MSSF 9 wydanych w 2009 i w 2010 roku „Instrumenty Finansowe" – mają zastosowanie dla okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2015 roku lub później;
Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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- Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe" i MSSF 7 „instrumenty finansowe: ujawnienia" – mają zastosowanie dla
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2015 roku lub później;
- KIMSF 21 „Obciążenia” - mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub
później;
- Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” - mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1
lipca 2014 roku lub później;
Zastosowanie nowych standardów nie będzie miało istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe
grupy kapitałowej.
STANDARDY ORAZ INTERPRETACJE NIEZASTOSOWANE W NINIEJSZYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Na dzień publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania istnieją standardy i interpretacje, które zostały
zatwierdzone przez Unię Europejską, ale nie weszły jeszcze w życie:
– MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” – ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się
1 stycznia 2014 roku lub później;
– MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” – ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
2014 roku lub później;
– MSSF 12 „Ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach” – ma zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później;
– Zmiany do MSR 27 wydanego w 2011 roku „Jednostkowe sprawozdania finansowe” – mają zastosowanie dla
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później;
– Zmiany do MSR 28 wydanego w 2011 roku „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych
przedsięwzięciach” – mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później;
– Zmiany do MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja – Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań
finansowych” – mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później;
– Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12: „Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe”, „Wspólne ustalenia umowne”,
„Ujawnienia informacji na temat udziałów w innych jednostkach” – mają zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później;
– Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27: „Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe”, „Ujawnienia informacji na
temat udziałów w innych jednostkach” i „Jednostkowe Sprawozdania Finansowe” – mają zastosowanie dla okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później;
– Zmiany do MSR 36: „Utrata wartości aktywów” – mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1
stycznia 2014 roku lub później;
– Zmiany do MSR 39: „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena – Nowacja instrumentów pochodnych oraz
kontynuacja rachunkowości zabezpieczeń” – mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
2014 roku lub później;
Zmiany te nie będą miały znaczącego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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2.3. Waluta sprawozdawcza oraz zastosowany poziom zaokrągleń
Walutą sprawozdawczą niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty
wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).

2.4. Czas trwania działalności grupy
Czas trwania działalności jednostki dominującej Apator S.A. oraz jednostek objętych konsolidacją jest nieoznaczony.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w
dającej się przewidzieć przyszłości, to jest w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy licząc od końca okresu
sprawozdawczego.

2.5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone i podpisane przez Zarząd jednostki dnia 23
kwietnia 2014 roku.

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Apator
3.1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
na dzień
WYSZCZEGÓLNIENIE

NOTA
31.12.2013

Aktywa trwałe

-

31.12.2012 *

262 427

249 359

Wartości niematerialne

7.2

6 955

4 400

Wartość firmy jednostek zależnych

7.3

63 706

66 248

Rzeczowe aktywa trwałe

7.4

146 233

139 183

Nieruchomości inwestycyjne

7.5

1 721

1 735

Inwestycje w jednostkach współkontrolowanych konsolidowane metodą praw
własności

7.6

5 279

6 571

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe

7.7

284

525

-

8

284

517

8 994

8 175

8 994

8 175

5 719

1 590

5 719

1 590

- w jednostkach powiązanych
- w pozostałych jednostkach
Udzielone pożyczki długoterminowe

7.10

- jednostkom powiązanym
Należności długoterminowe

7.9

- od pozostałych jednostek
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

7.12

9

61

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

7.20

23 527

20 871

261 058

255 089

Aktywa obrotowe

-

Zapasy

7.8

95 359

94 053

Należności handlowe

7.9

116 106

102 711

5 739

2 982

110 367

99 729

- od jednostek powiązanych
- od pozostałych jednostek
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych

7.9

1 314

63

Należności z tytułu innych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych

7.9

5 465

5 535

Pozostałe należności krótkoterminowe

7.9

18 161

6 026

18 161

6 026

4 522

1 003

4 522

1 003

- od pozostałych jednostek
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe

7.7

- w pozostałych jednostkach
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

7.11

18 239

43 719

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

7.12

1 636

1 979

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

7.13

256

-

523 485

504 448

AKTYWA RAZEM

-

* przekształcenie zgodne z notą 7.36

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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na dzień

WYSZCZEGÓLNIENIE

NOTA
31.12.2013

Kapitał własny

-

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

31.12.2012 *

326 213

299 592

324 631

298 432

Kapitał podstawowy

7.14

3 311

3 311

Pozostałe kapitały

7.15

222 837

186 971

Kapitał z przeszacowania programu określonych świadczeń

355

400

Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z konsolidacji

623

961

Niepodzielony wynik finansowy

97 505

106 789

- niepodzielony wynik z lat ubiegłych

38 216

23 699

- wynik bieżącego okresu

68 141

94 893

- odpisy z wyniku bieżącego roku

(8 852)

(11 803)

1 582

1 160

197 272

204 856

28 982

45 364

8 665

12 887

8 665

12 887

11 904

25 425

11 904

25 425

Udziały niesprawujące kontroli

7.16

Zobowiązania

-

Zobowiązania i rezerwy długoterminowe
Długoterminowe kredyty i pożyczki

7.17

- od pozostałych jednostek
Zobowiązania długoterminowe

7.19

- wobec pozostałych jednostek
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

7.20

1 462

-

Rezerwy długoterminowe na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

7.18

6 951

7 012

Pozostałe rezerwy długoterminowe

7.18

-

40

168 290

159 492

48 629

42 833

48 629

42 833

52 474

66 263

15

1

52 459

66 262

Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki

7.17

- od pozostałych jednostek
Zobowiązania handlowe

7.19

- wobec jednostek powiązanych
- wobec pozostałych jednostek
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych

7.19

6 134

7 606

Zobowiązania z tytułu innych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych

7.19

9 606

9 246

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

7.19

33 521

18 902

-

1

33 521

18 901

- wobec jednostek powiązanych
- wobec pozostałych jednostek
Rezerwy krótkoterminowe na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

7.18

11 678

10 348

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe

7.18

6 248

4 294

523 485

504 448

PASYWA RAZEM

-

* przekształcenie zgodne z notą 7.36
Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013
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3.2. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych
całkowitych dochodów

za okres
WYSZCZEGÓLNIENIE

NOTA

od 01.01.2013

od 01.01.2012

do 31.12.2013

do 31.12.2012*

Przychody ze sprzedaży

683 990

668 824

627 486

600 001

- jednostkom powiązanym

51 410

39 550

- pozostałym jednostkom

576 088

560 451

56 504

68 823

- jednostkom powiązanym

3 086

1 346

- pozostałym jednostkom

53 418

67 477

(482 007)

(483 950)

(434 585)

(425 653)

- jednostkom powiązanym

(31 725)

(27 466)

- pozostałym jednostkom

(402 860)

(398 187)

(47 422)

(58 297)

- jednostkom powiązanym

(2 717)

(1 298)

- pozostałym jednostkom

(44 705)

(56 999)

Zysk brutto ze sprzedaży

201 983

184 874

Koszty sprzedaży

(35 725)

(31 247)

Koszty ogólnego zarządu

(77 523)

(75 980)

88 735

77 647

(3 244)

18 145

3 528

30 524

(7 049)

(12 379)

1 288

2 206

86 502

97 998

(3 299)

(6 334)

5 278

3 505

(8 577)

(9 839)

83 203

91 664

Przychody ze sprzedaży produktów i usług

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

Koszt własny sprzedaży
Koszt sprzedanych produktów i usług

Koszt sprzedanych towarów i materiałów

Zysk ze sprzedaży
Pozostałe przychody (koszty) operacyjne, w tym:

7.22

Przychody
Koszty
Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
Zysk z działalności operacyjnej
Koszty finansowe, w tym:

7.23

Przychody
Koszty
Zysk przed opodatkowaniem
Bieżący podatek dochodowy

7.20

(16 088)

(16 566)

Odroczony podatek dochodowy

7.20

1 684

20 222

68 799

95 320

Zysk netto
Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
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za okres

WYSZCZEGÓLNIENIE

NOTA

od 01.01.2013

od 01.01.2012

do 31.12.2013

do 31.12.2012*

Inne całkowite dochody
Inne całkowite dochody netto

(388)

6 338

(1 218)

(655)

875

6 593

(45)

400

Całkowite dochody ogółem

68 411

101 658

Zysk netto, z tego przypadający:

68 799

95 320

68 141

94 893

658

427

68 411

101 658

67 758

101 245

653

413

- podstawowy

2,31

3,22

- rozwodniony

2,31

3,22

29 507 028

29 507 028

Pozycje, które mogą w przyszłości być przeklasyfikowane do wyniku
finansowego:
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
Wynik na rachunkowości zabezpieczeń wraz z efektem podatkowym
Pozycje, które w przyszłości nie będą przeklasyfikowane do wyniku
finansowego:
Przeszacowanie rezerwy z tytułu programu określonych świadczeń wraz z
efektem podatkowym

akcjonariuszom spółki
akcjonariuszom niesprawującym kontroli
Całkowite dochody ogółem, z tego przypadające:
akcjonariuszom spółki
akcjonariuszom niesprawującym kontroli
Zysk netto na jedną akcję zwykłą:

Średnia ważona liczba akcji

* przekształcenie zgodne z notą 7.36

za okres
WYSZCZEGÓLNIENIE

od 01.01.2013

od 01.01.2012

do 31.12.2013

do 31.12.2012

Zysk z działalności operacyjnej
Amortyzacja
EBIDTA

86 502

97 998

20 734

18 293

107 236

116 291

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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3.3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Kapitał
podstawowy

WYSZCZEGÓLNIENIE

Saldo na dzień 01.01.2012

3 511

165 106

3 511

Korekty bilansu otwarcia
Saldo po zmianach

Kapitał z
przeszacowania
programu
określonych
świadczeń

Pozostałe
kapitały

Kapitał z wyceny
transakcji
zabezpieczających oraz
różnice kursowe z
konsolidacji
-

Niepodzielony
wynik
finansowy

Razem

UDZIAŁY
NIESPRAWUJĄCE
KONTROLI

KAPITAŁ WŁASNY
OGÓŁEM

(4 991)

66 968

230 594

5 873

236 467

-

-

4 331

4 331

(4 732)

(401)

165 106

(4 991)

71 299

234 925

1 141

236 066

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012
Całkowite dochody:
Zysk netto za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

-

-

-

-

94 893

94 893

427

95 320

Podział wyniku na kapitał zapasowy

-

25 726

-

-

(25 726)

-

-

-

Pokrycie straty z kapitału zapasowego

-

(5 685)

-

5 685

-

-

-

-

-

-

6 593

-

6 593

-

6 593

Przeszacowanie rezerwy z tytułu programu określonych świadczeń
wraz z efektem podatkowym

-

-

400

-

-

400

-

400

Różnice kursowe netto z przeliczenia sprawozdania finansowego na
walutę prezentacji

-

-

-

(641)

-

(641)

(14)

(655)

Inne całkowite dochody ogółem

-

-

400

5 952

-

6 352

(14)

6 338

-

20 041

400

5 952

74 852

101 245

413

101 658

Dywidendy

-

-

-

-

(24 755)

(24 755)

(173)

(24 928)

Wypłacone zaliczki na dywidendę

-

-

-

-

(11 803)

(11 803)

-

(11 803)

(200)

1 824

-

-

(1 624)

-

-

-

-

-

-

(1 180)

(1 180)

(221)

(1 401)

3 311

186 971

961

106 789

298 432

1 160

299 592

Inne całkowite dochody:
Pozycje, które mogą być w przyszłości przeklasyfikowane do wyniku finansowego:
Wynik na rachunkowości zabezpieczeń wraz z efektem podatkowym
Pozycje, które przyszłości nie będą przeklasyfikowane do wyniku finansowego:

Całkowite dochody ujęte w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012
Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym

Umorzenie akcji własnych
Zakup dodatkowych udziałów jednostki zależnej
Saldo na dzień 31.12.2012

400

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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Kapitał
podstawowy

WYSZCZEGÓLNIENIE

Pozostałe
kapitały

Saldo na dzień 01.01.2013

3 311

Kapitał z
przeszacowania
programu określonych
świadczeń

Kapitał z wyceny
transakcji
zabezpieczających oraz
różnice kursowe z
konsolidacji

Niepodzielony wynik
finansowy

186 971

400

961

UDZIAŁY
NIESPRAWUJĄCE
KONTROLI

Razem

KAPITAŁ
WŁASNY
OGÓŁEM

106 789

298 432

1 160

299 592

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013
Całkowite dochody:
Zysk netto za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

-

-

-

-

68 141

68 141

658

68 799

Podział wyniku na kapitał zapasowy

-

35 866

-

-

(35 866)

-

-

-

875

-

875

-

875

Inne całkowite dochody:
Pozycje, które mogą być w przyszłości przeklasyfikowane do wyniku finansowego:
Wynik na rachunkowości zabezpieczeń wraz z efektem
podatkowym
Pozycje, które przyszłości nie będą przeklasyfikowane do wyniku finansowego:
Przeszacowanie rezerwy z tytułu programu określonych
świadczeń wraz z efektem podatkowym

-

-

(45)

-

-

(45)

-

(45)

Różnice kursowe netto z przeliczenia sprawozdania finansowego
na walutę prezentacji

-

-

-

(1 213)

-

(1 213)

(5)

(1 218)

Inne całkowite dochody ogółem

-

-

(45)

(338)

-

(383)

(5)

(388)

-

35 866

(45)

(338)

32 275

67 758

653

68 411

Dywidendy

-

-

-

-

(44 510)

(44 510)

(231)

(44 741)

Rozliczenie zaliczkowej dywidendy z roku poprzedniego

-

-

-

-

11 803

11 803

-

11 803

Wypłacone zaliczki na dywidendę

-

-

-

-

(8 852)

(8 852)

-

(8 852)

3 311

222 837

355

623

97 505

324 631

1 582

326 213

Całkowite dochody ujęte w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013
Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym

Saldo na dzień 31.12.2013

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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3.4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

za okres
WYSZCZEGÓLNIENIE

NOTA

od 01.01.2013

od 01.01.2012

do 31.12.2013

do 31.12.2012

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem

83 203

91 664

Korekty:

19 189

(1 507)

1 563

1 379

19 184

16 914

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych

(134)

2 238

Zysk na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

(740)

(23 492)

(Zysk) strata na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

1 349

-

Zyski z wyceny nieruchomości inwestycyjnych według wartości godziwej

(160)

102

(1 048)

(2 010)

2 359

4 083

(1 288)

(2 206)

(378)

(97)

(1 518)

1 582

102 392

90 157

Amortyzacja wartości niematerialnych
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych

Zyski z tytułu zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych
Koszty odsetek
Udziały w zyskach jednostek współkontrolowanych
Przychody z tytułu odsetek
Inne korekty

7.24

Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w
kapitale obrotowym
Zmiana stanu zapasów

7.24

(1 641)

(2 466)

Zmiana stanu należności

7.24

(45 647)

20 434

Zmiana stanu zobowiązań

7.24

1 348

4 957

Zmiana stanu rezerw

7.24

5 071

(2 843)

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

7.24

296

(753)

Inne korekty

7.24

(1 707)

(228)

60 112

109 258

(18 714)

(11 345)

41 398

97 913

Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej
Zapłacony podatek dochodowy
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych

7.24

(4 022)

(1 574)

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych

7.24

(18 878)

(26 583)

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

7.24

1 830

28 160

240

750

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu
Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

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

WYSZCZEGÓLNIENIE

NOTA

od 01.01.2013

od 01.01.2012

do 31.12.2013

do 31.12.2012

Inwestycje w jednostki zależne

-

(1 402)

Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych

(278)

-

Pożyczki udzielone

(982)

(8 175)

Otrzymane odsetki

297

68

Otrzymane dywidendy

1 776

-

Inne wpływy (wydatki)

(1 948)

(3 350)

(21 965)

(12 106)

41 880

71 906

(40 326)

(95 408)

(2 183)

(3 779)

(41 701)

(36 644)

(2 329)

(2 039)

(254)

(214)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

(44 913)

(66 178)

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

(25 480)

19 629

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu

43 719

24 090

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

18 239

43 719

Środki pieniężne netto wykorzystane z działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek
Spłaty kredytów i pożyczek
Odsetki zapłacone
Dywidendy wypłacone
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Inne wpływy (wydatki)

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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4. Stosowane zasady rachunkowości
4.1. Podstawa sporządzenia (zasady ogólne)
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, za wyjątkiem
wyceny niektórych aktywów trwałych (nieruchomości inwestycyjne) i instrumentów finansowych (instrumenty
pochodne), które wyceniane są według wartości godziwej.
Najistotniejsze ze stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości zostały zaprezentowane w punktach od 4.2.1 do
4.3.19.
Zasady i polityka rachunkowości przedstawione poniżej stosowane były w odniesieniu do wszystkich okresów
zaprezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przez Grupę.
Niektóre dane porównawcze zostały przeklasyfikowane dla uzyskania zgodności z prezentacją bieżącego okresu (patrz
nota 7.36).

4.2. Konsolidacja
4.2.1. Zasady konsolidacji
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe jednostki dominującej APATOR S.A. oraz
spółek zależnych.
Na dzień nabycia jednostki zależnej (objęcia kontroli) aktywa i pasywa jednostki nabywanej są wyceniane według ich
wartości godziwej. Nadwyżka ceny nabycia ponad wartość godziwą możliwych do zidentyfikowania przejętych
aktywów netto jednostki jest ujmowana w aktywach sprawozdania z sytuacji finansowej jako wartość firmy. W
przypadku, gdy cena nabycia jest niższa od wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów
netto jednostki, różnica ujmowana jest w wyniku okresu, w którym nastąpiło nabycie. Udziały niesprawujące kontroli
są wykazywane według przypadającej na nich wartości godziwej aktywów netto.
W przypadku nabywania udziałów niesprawujących kontroli tj. nabywania dodatkowych udziałów/akcji mając już
wcześniej kontrolę nie ustala się nowej wartości godziwej nabywanych aktywów i pasywów. Operację tą ujmuje się
jako przesunięcie w kapitałach pomiędzy udziałami niesprawującymi kontroli a udziałem spółki dominującej w
wartości ustalonej w oparciu o wartość godziwą aktywów netto na dzień objęcia kontroli.
Sprzedane w roku obrotowym spółki zależne podlegają konsolidacji od początku roku obrotowego do dnia utraty
kontroli. Wyniki finansowe jednostek nabytych w ciągu roku są ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym od momentu przejęcia kontroli.
W przypadkach, gdy jest to konieczne, w sprawozdaniach finansowych jednostek zależnych
bądź współkontrolowanych 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.
Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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4.2.2. Inwestycje w podmioty współkontrolowane
Jednostki współkontrolowane są to jednostki, nad działalnością których Grupa sprawuje współkontrolę, której podział
jest określony w umowie i w przypadku których strategiczne decyzje operacyjne i finansowe wymagają jednomyślnej
zgody stron.
Udziały w podmiotach współkontrolowanych wyceniane są z zastosowaniem metody praw własności, za wyjątkiem
sytuacji, gdy są zaklasyfikowane jako przeznaczone do zbycia. Inwestycje w jednostki współkontrolowane są
wyceniane według ceny nabycia z uwzględnieniem zmian w udziale Grupy w aktywach netto, jakie wystąpiły do dnia
sprawozdawczego, pomniejszonej o utratę wartości poszczególnych inwestycji.
Nadwyżka ceny nabycia ponad wartość godziwą możliwych do zidentyfikowania aktywów netto podmiotu
współkontrolowanego na dzień nabycia jest ujmowana jako wartość firmy i prezentowana w pozycji „Inwestycje w
jednostkach współkontrolowanych konsolidowanych metodą praw własności”.
W przypadku, gdy cena nabycia jest niższa od wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania aktywów netto
podmiotu wspólkontrolowanego na dzień nabycia, różnica ujmowana jest jako zysk w wyniku okresu, w którym
nastąpiło nabycie.

4.2.3. Wartość firmy
Wartość firmy to składnik aktywów reprezentujący przyszłe korzyści ekonomiczne powstające z aktywów nabytych w
ramach połączenia jednostek, których nie można pojedynczo zidentyfikować ani osobno ująć.
Wartość firmy jest wykazywana jako składnik aktywów i przynajmniej raz w roku poddawana jest testowi na utratę
wartości. Skutki utraty wartości odnoszone są w wynik i nie podlegają odwróceniu w kolejnych okresach.

4.3. Szczegółowe zasady wyceny aktywów i pasywów stosowane w
grupie kapitałowej
4.3.1. Wartości niematerialne, koszty badań i prac rozwojowych
Do wartości niematerialnych zaliczane są aktywa spełniające następujące kryteria:



można je wyłączyć lub wydzielić z jednostki gospodarczej, sprzedać, przekazać, licencjonować lub oddać do
odpłatnego
użytkowania
osobom
trzecim,
zarówno
indywidualnie,
jak
też
łącznie
z powiązanymi z nimi umowami, składnikami aktywów lub zobowiązań albo



wynikają z tytułów umownych lub innych tytułów prawnych, bez względu na to, czy są zbywalne lub możliwe do
wyodrębnienia z jednostki gospodarczej lub z innych tytułów lub zobowiązań.

Wartości niematerialne nabyte w ramach oddzielnej transakcji są ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
według ceny nabycia. Po początkowym ujęciu wartości niematerialne wycenia się według ceny nabycia lub kosztu
wytworzenia po pomniejszeniu o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.
Okres użytkowania wartości niematerialnych w zależności od ich rodzaju jest oceniany i uznawany za określony lub
nieokreślony.
Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania oraz te, które jeszcze nie są użytkowane poddaje się co
roku weryfikacji pod kątem ewentualnej utraty wartości, w odniesieniu do poszczególnych aktywów lub na poziomie
ośrodka wypracowującego środki pieniężne. W przypadku pozostałych wartości niematerialnych dokonywana jest
coroczna ocena, czy wystąpiły przesłanki, które mogą świadczyć o utracie ich wartości.
Okresy użytkowania poszczególnych wartości niematerialnych poddawane są corocznej weryfikacji, a w razie
konieczności, korygowane od początku następnego roku obrotowego. Dla celów amortyzacji wartości niematerialnych
o określonym okresie użytkowania stosowana jest metoda amortyzacji liniowej. Okresy użytkowania dla
poszczególnych składników wartości niematerialnych 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 sprawozdaniu z całkowitych dochodów jako
koszty w okresie, w którym zostały poniesione.
Koszty prac rozwojowych są kapitalizowane wyłącznie w sytuacji, gdy:





realizowany jest ściśle określony projekt (np. oprogramowanie);
prawdopodobne jest, że 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 niemożliwe jest wyodrębnienie wytworzonego we własnym zakresie składnika aktywów, koszty prac
rozwojowych są ujmowane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w okresie, w którym zostały poniesione.

4.3.2. Rzeczowe aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe to aktywa rzeczowe posiadane przez Grupę w celu wykorzystania
do produkcji, dostarczania towarów lub świadczenia usług, oddania w odpłatne użytkowanie osobom trzecim lub w
celach administracyjnych, co do których przewiduje się, że będą wykorzystywane przez więcej niż jeden okres.
Wycenia się je według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub
umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu utraty wartości. Zgodnie z podejściem opartym na komponentach Grupa
przyjmuje odmienne stawki amortyzacyjne dla znaczących elementów składowych rzeczowego aktywa trwałego.
Rzeczowe aktywa trwałe w grupie obejmują aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności
dłuższym niż 1 rok. Rozpoczęcie amortyzacji następuje po miesiącu oddania do używania. Przy ustalaniu rocznych
stawek amortyzacji uwzględnia się okres ekonomicznego użytkowania rzeczowego aktywa trwałego. Poprawność
stosowania okresów i stawek amortyzacyjnych przez Grupę jest okresowo weryfikowana przez kierowników działów
produkcyjnych. Dla celów amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych stosowana jest metoda amortyzacji liniowej.
Okresy użytkowania dla poszczególnych składników aktywów są następujące:




Budynki i budowle

od 10 do 70 lat

Maszyny i urządzenia

od 2 do 25 lat

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

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

Strona 22
Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

RS-2013

23

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe




Środki transportu

od 4 do 10 lat

Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe

od 3 do 10 lat

Jeżeli przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaistniały okoliczności, które wskazują na to,
że wartość sprawozdawcza rzeczowych aktywów trwałych może nie być odzyskiwana, dokonywany jest przegląd tych
aktywów pod kątem ewentualnej utraty wartości. Jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na to, iż mogła nastąpić utrata
wartości, a wartość sprawozdawcza przekracza szacowaną wartość odzyskiwalną, wówczas wartość tych aktywów
bądź ośrodków wypracowujących środki pieniężne, do których te aktywa należą jest obniżana do poziomu wartości
odzyskiwalnej. Wartość odzyskiwalna odpowiada wyższej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej
pomniejszonej o koszty sprzedaży lub wartości użytkowej. Przy ustalaniu wartości użytkowej, szacowane przyszłe
przepływy pieniężne są dyskontowane do wartości bieżącej 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 pieniężnych w sposób znacząco samodzielny,
wartość odzyskiwalna jest ustalana dla ośrodka wypracowującego środki pieniężne, do którego ten składnik należy.
Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży/likwidacji lub zaprzestania użytkowania rzeczowych aktywów trwałych są
określane jako różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a wartością netto tych aktywów i są ujmowane w wyniku
okresu, w którym nastąpiła sprzedaż.
Rzeczowe aktywa trwałe w budowie dotyczą aktywów będących w toku budowy lub montażu i są wykazywane według
cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Rzeczowe aktywa trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji do czasu
zakończenia budowy i przekazania do używania.
Grupa posiada rzeczowe aktywa trwałe wykorzystywane w działalności socjalnej, nad którymi sprawuje kontrolę.
Aktywa te łącznie z prawem wieczystego użytkowania gruntu na dzień przejścia na MSSF zostały wycenione w wartości
godziwej przez rzeczoznawcę majątkowego. Z uwagi na brak planów sprzedaży tego majątku oraz fakt refundowania
kosztów utrzymania tego majątku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z ustaleniami ze Związkami
Zawodowymi, Grupa prezentuje aktywa te wraz z prawem wieczystego użytkowania ujmowanym pozabilansowo w
sprawozdaniu finansowym.

4.3.3. Leasing
Umowy leasingu finansowego, to umowy, na mocy których przenoszone jest na Grupę zasadniczo całe ryzyko oraz całe
potencjalne korzyści wynikające z bycia właścicielem.
Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu są traktowane jak leasing operacyjny.
Użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego aktywa są traktowane na równi z aktywami Grupy i są
wyceniane w momencie rozpoczęcia umowy leasingu według niższej z następujących dwóch wartości: wartości
godziwej składnika majątku stanowiącego przedmiot leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych.
Płatności leasingowe dzielone są na część odsetkową oraz część kapitałową, tak, aby stopa odsetek od pozostającego
zobowiązania była wielkością stałą.
Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego są odnoszone w wynik okresu metodą liniową przez okres trwania
leasingu.
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4.3.4. 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 sprawozdawczy w wartości godziwej. Zyski i straty wynikające ze zmiany wartości
godziwej nieruchomości inwestycyjnych ujmowane są w wyniku w okresie, w którym powstały.

4.3.5. Aktywa trwałe i grupy aktywów netto przeznaczone do zbycia
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do zbycia a także grupy aktywów netto przeznaczonych do zbycia
wyceniane są po niższej z dwóch wartości: wartości sprawozdawczej lub wartości godziwej pomniejszonych o koszty
związane ze sprzedażą.
Aktywa trwałe i grupy aktywów netto są klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia, jeżeli ich wartość sprawozdawcza
będzie odzyskana raczej w wyniku transakcji sprzedaży niż w wyniku ich dalszego użytkowania. 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 sprzedaży, a wystąpienie transakcji sprzedaży jest bardzo
prawdopodobne w ciągu roku od momentu zmiany klasyfikacji.

4.3.6. Zapasy
Materiały i towary wycenia się według ceny nabycia (ceny zakupu powiększonej o koszty transportu, opłaty graniczne,
cło, koszty rozładunku i załadunku). Materiały i towary wyceniane są według średniej ważonej.
Produkty wycenia się na bieżąco po koszcie wytworzenia, a zapas produktów wyceniany jest według kosztów
wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto, możliwych do uzyskania, gdyby sprzedaż miała miejsce na dzień
sprawozdawczy. 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 odpowiadającą poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.
Zapasy są weryfikowane na każdy okres sprawozdawczy. Na zapasy nieprzydatne ekonomicznie dokonuje się 100%
odpisu aktualizującego. Ponadto dla celów urealnienia wartości zapasów przeprowadza się analizę struktury wiekowej
zapasów, której decydującym czynnikiem jest data przychodu i rozchodu z magazynu.

4.3.7. Koszty finansowania zewnętrznego
Grupa stosuje zasadę kapitalizacji kosztów finansowania zewnętrznego (odsetki i inne koszty ponoszone przez Grupę
w związku z pożyczeniem środków), dotyczących nabycia lub budowy rzeczowych składników majątku. Zasady
kapitalizacji nie są stosowane do nieruchomości inwestycyjnych i zapasów produkowanych w sposób powtarzalny, o
krótkim cyklu produkcyjnym.
W zakresie, w jakim Grupa pożycza środki specjalnie w celu sfinansowania pozyskania składnika aktywów, kwota
kosztów finansowania zewnętrznego, którą można aktywować, stanowi różnicę między rzeczywistymi kosztami
finansowania zewnętrznego w danym okresie, a przychodami jednostek z tytułu tymczasowego zainwestowania tych
pożyczonych środków.
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Jeżeli Grupa pożycza środki finansowe z ogólnym przeznaczeniem, a następnie wykorzystuje je w celu pozyskania
składnika aktywów, wówczas do wydatków poniesionych w danym okresie stosuje się stopę kapitalizacji (średnia
ważona kosztów finansowania zewnętrznego, obejmująca ogół kredytów i pożyczek pozostających do uregulowania w
tym okresie).

4.3.8. Dotacje państwowe
Dotacje rządowe, łącznie z niepieniężnymi dotacjami wykazywanymi w wartości godziwej ujmowane są wyłącznie
wówczas, gdy istnieje wystarczająca pewność, że Grupa spełni warunki związane z daną dotacją oraz, że 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.

4.3.9. Należności handlowe
Należności handlowe wyceniane są w księgach w wartości godziwej skorygowanej o odpowiednie odpisy aktualizujące
wartość należności wątpliwych.
Wartość należności podlega aktualizacji z uwzględnieniem prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie
odpowiedniego odpisu aktualizującego w ciężar kosztów operacyjnych. Należności i roszczenia nieściągalne, czyli
wierzytelności udokumentowane postanowieniem wydanym przez organ postępowania egzekucyjnego, nie są
zaliczane do aktywów. Odpisów aktualizujących dokonuje się na należności, które są obarczone ryzykiem
nieściągalności. Są to należności przeterminowane powyżej 180 dni, co do których nie ustalono nowych terminów
spłat. Należności wymagalne powyżej 180 dni są korygowane o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy między
wartością początkową a ich wartością w terminie wymagalności, wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej.
Należności związane z umową wdrożeniową
Niezakończone umowy o usługę wdrożeniową są ujęte w kwocie należności brutto od zamawiającego za prace
wykonane do dnia kończącego okres sprawozdawczy. Wielkość ta jest ustalona jako poniesione do dnia kończącego
okres sprawozdawczy koszty wraz z ujętym zyskiem pomniejszone o sumę wystawionych faktur i ujętych strat. Koszty
zawierają wszystkie koszty odnoszące się bezpośrednio do konkretnych umów oraz odpowiednią cześć stałych i
zmiennych kosztów ogólnych Spółki skalkulowanych przy założeniu normalnego wykorzystania zdolności
produkcyjnych.
Niezakończone umowy o usługę wdrożeniową są prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako część
należności handlowych i pozostałych należności. Jeżeli płatności otrzymane od kontrahentów przekroczą rozpoznane
przychody, nadwyżka jest ujmowana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako przychody przyszłych okresów (jako
część zobowiązań).
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4.3.10. Instrumenty finansowe
Jako instrument finansowy Grupa kwalifikuje każdą umowę, która skutkuje jednocześnie powstaniem składnika
aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron,
pod warunkiem, że 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 wynik
finansowy – aktywa i zobowiązania nabyte lub zaciągnięte głównie w celu sprzedaży 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; do tej kategorii
Spółka zalicza instrumenty pochodne, które służą zabezpieczeniu ryzyka kursowego;



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



Pożyczki i należności - aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, z ustalonymi lub możliwymi do
określenia płatnościami, które nie są kwotowane na aktywnym rynku,



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



Pozostałe zobowiązania finansowe.

Ujęcie i wyłączenie składnika aktywów finansowych oraz zobowiązania finansowego
Składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe jest wykazywane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej,
gdy Grupa staje się stroną umowy tego instrumentu.
Składnik aktywów finansowych wyłącza się ze sprawozdania z sytuacji finansowej w przypadku, gdy wynikające z
zawartej umowy prawa do korzyści ekonomicznych i ryzyka z niej wynikające zostały zrealizowane, wygasły lub Grupa
się ich zrzekła.
Grupa wyłącza ze sprawozdania z sytuacji finansowej zobowiązanie finansowe wtedy, gdy zobowiązanie wygasło, to
znaczy, kiedy obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł.
Wycena instrumentów finansowych na dzień powstania
Na dzień nabycia aktywa i zobowiązania finansowe Grupa wycenia w wartości godziwej, czyli najczęściej według
wartości godziwej uiszczonej zapłaty w przypadku składnika aktywów lub otrzymanej kwoty w przypadku
zobowiązania. Koszty transakcji Spółka włącza do wartości początkowej wyceny wszystkich aktywów i zobowiązań
finansowych, poza kategorią aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej poprzez wynik finansowy.
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Wycena instrumentów finansowych na dzień sprawozdawczy
Grupa wycenia:



według zamortyzowanego kosztu, z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej: inwestycje utrzymywane do
terminu wymagalności, pożyczki i należności oraz pozostałe zobowiązania finansowe,



według wartości godziwej: aktywa i zobowiązania finansowe z kategorii wycenianych w wartości godziwej poprzez
wynik finansowy oraz kategorii aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Jeżeli nie jest możliwe ustalenie wartości godziwej (sytuacja taka może nastąpić w przypadku nienotowanych
instrumentów kapitałowych), takie składniki są wyceniane w wysokości kosztu (ceny nabycia).
Skutki wyceny według wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ujmuje się
w kapitale własnym. Skutki wyceny aktywów i zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do pozostałych kategorii
ujmuje się w wyniku finansowym.
Rachunkowość zabezpieczeń
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych
Grupa wykorzystuje pochodne instrumenty finansowe, takie jak kontrakty walutowe typu fx forward
w celu zabezpieczenia ryzyka zmiany kursu walut.
Jeśli pochodny instrument finansowy jest wyznaczony jako zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych
dotyczących określonego ryzyka związanego z rozpoznanym składnikiem aktywów, z rozpoznanym zobowiązaniem lub
z wysoce prawdopodobną planowaną transakcją, która mogłaby wpłynąć na zysk lub stratę bieżącego okresu, część
zysków lub strat związanych z instrumentem zabezpieczającym, która stanowi efektywne zabezpieczenie, ujmuje się w
innych całkowitych dochodach i prezentuje, jako osobną pozycję z tytułu zabezpieczenia, w kapitale własnym. Zyski
lub straty rozpoznane uprzednio w kapitale własnym są przenoszone do zysku lub straty bieżącego okresu w tym
samym okresie i w tej samej pozycji, w których zabezpieczane przepływy pieniężne są ujmowane w rachunku zysków i
strat. Nieefektywną część zmian wartości godziwej instrumentu pochodnego ujmuje się natychmiast jako zysk lub
stratę bieżącego okresu.
Jeśli instrument zabezpieczający przestaje spełniać kryteria rachunkowości zabezpieczeń, wygasa, zostaje sprzedany,
rozwiązany, wykonany, lub zmianie ulega jego przeznaczenie, Grupa zaprzestaje stosowania zasad rachunkowości
zabezpieczeń. W przypadku, gdy pozycja zabezpieczana jest aktywem niefinansowym, zyski lub straty uprzednio ujęte
w innych całkowitych dochodach korygują wartość sprawozdawczą tego aktywa w momencie jego rozpoznania. Jeśli
nie przewiduje się wystąpienia planowanej transakcji, zyski lub straty ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
ujmowane są natychmiast jako zysk lub strata bieżącego okresu. W pozostałych przypadkach kwoty uprzednio ujęte w
innych całkowitych dochodach ujmuje się w się jako zysk lub strata bieżącego okresu w tym samym okresie lub
okresach, w których zabezpieczana planowana transakcja wywiera wpływ na zysk lub stratę bieżącego okresu.
W momencie ustanowienia zabezpieczenia, Grupa formalnie wyznacza i dokumentuje powiązanie zabezpieczające, jak
również cel zarządzania ryzykiem oraz strategię ustanowienia zabezpieczenia. Dokumentacja zawiera identyfikację
instrumentu zabezpieczającego, zabezpieczanej pozycji lub transakcji, charakter zabezpieczanego ryzyka, a także
sposób oceny efektywności instrumentu zabezpieczającego w kompensowaniu zagrożenia zmianami wartości
godziwej zabezpieczanej pozycji lub przepływów pieniężnych związanych z zabezpieczanym ryzykiem. Oczekuje się, że
zabezpieczanie będzie wysoce skuteczne w kompensowaniu zmian wartości godziwej lub przepływów pieniężnych
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wynikających z zabezpieczanego ryzyka. Efektywność zabezpieczenia jest oceniana na bieżąco w celu sprawdzenia, czy
jest ono wysoce efektywne we wszystkich okresach sprawozdawczych, na które zostało ustanowione.

4.3.11. Kredyty bankowe
Oprocentowane kredyty bankowe ujmowane są według ceny nabycia odpowiadającej wartości godziwej uzyskanych
środków pieniężnych, pomniejszonych o koszty bezpośrednie związane z uzyskaniem kredytu. W następnych okresach
kredyty są wyceniane według zamortyzowanej ceny nabycia, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

4.3.12. Zobowiązania handlowe
Po początkowym ujęciu wszystkie zobowiązania, z wyjątkiem zobowiązań wycenianych wg wartości godziwej, wycenia
się w skorygowanej cenie nabycia, stosując metodę efektywnej stopy procentowej.

4.3.13. Rezerwy
Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Grupie ciąży obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń
przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków oraz
można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego zobowiązania.
Koszty dotyczące danej rezerwy są wykazane w sprawozdaniu z zysków lub strat oraz innych całkowitych dochodów po
pomniejszeniu o wszelkie zwroty. W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy
jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy
zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz
ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. Jeżeli zastosowana została metoda polegająca na
dyskontowaniu, zwiększenie rezerwy w związku z upływem czasu jest ujmowane jako koszty finansowania
zewnętrznego. Rezerwy tworzy się również na przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na
podstawie odrębnych przepisów Grupa jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące
umowy a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań.
Zgodnie z systemami wynagradzania pracownicy mają prawo do odpraw emerytalnych oraz w niektórych spółkach
Grupy 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 zależy od stażu pracy oraz stałej podstawy określonej w zakładowych
układach zbiorowych pracy. Spółki tworzą 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 są w oparciu o metodę prognozowanych
uprawnień jednostkowych technikami aktuarialnymi. Podstawą do wiarygodnego oszacowania wielkości rezerw są:




kryteria nabywania praw do wymienionych świadczeń,
założenia aktuarialne.
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Zgodnie z MSR 19 koszt programu określonych świadczeń (rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe) obejmuje
następujące składniki:




Koszty świadczeń pracowniczych – ujmowane w wyniku (pozostałe koszty operacyjne)



Przeszacowania zobowiązań z tytułu określonych świadczeń netto (zyski / straty aktuarialne) – ujmowane w
pozostałych całkowitych dochodach (kapitał z przeszacowania programu określonych świadczeń)

Odsetki netto od zobowiązań z tytułu określonych świadczeń netto – ujmowane w wyniku (pozostałe koszty
operacyjne)

Koszty innych długoterminowych świadczeń pracowniczych (nagrody jubileuszowe) – ujmowane są w ciężar
pozostałych kosztów operacyjnych.
Grupa tworzy rezerwę na koszty kumulowanych płatnych nieobecności, które będzie musiała ponieść
w wyniku niewykorzystanego przez pracowników uprawnienia, a które to uprawnienie przysługuje na dzień
sprawozdawczy. Rezerwę na koszty kumulowanych płatnych nieobecności ujmuje się jako zobowiązanie po potrąceniu
wszelkich kwot już zapłaconych. Rezerwa na koszty kumulowanych płatnych nieobecności stanowi rezerwę
krótkoterminową, nie podlega dyskontowaniu i tworzona jest w ciężar działalności podstawowej.
Grupa tworzy również rezerwę na naprawy gwarancyjne. Do obliczenia rezerwy wykorzystywany jest wskaźnik
stosunku kosztu napraw gwarancyjnych do ogółu sprzedaży w okresie. Rezerwa na naprawy gwarancyjne jest
tworzona w ciężar pozostałej działalności operacyjnej.

4.3.14. Przychody
Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych i reprezentują one
należności 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 sprzedażą (podatek akcyzowy). Przychody są
ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Grupa uzyska korzyści ekonomiczne związane z daną
transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób.
Sprzedaż towarów i produktów
Sprzedaż towarów i produktów ujmowana jest w momencie dostarczenia towarów i produktów i przekazania nabywcy
znaczących ryzyk i korzyści wynikających z prawa własności oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny
sposób.

Świadczenie usług (inne niż z tytułu niezakończonej umowy wdrożeniowej)
Przychody z tytułu świadczenia usług są ujmowane na podstawie stopnia zaawansowania ich realizacji, jeżeli wynik
transakcji dotyczącej świadczenia usługi można oszacować w wiarygodny sposób. Procentowy stan zaawansowania
realizacji usługi ustalany jest jako stosunek kosztów poniesionych na dany dzień do ogółu szacowanych kosztów
transakcji. Jeżeli wyniku transakcji dotyczącej świadczenia usługi nie można wiarygodnie oszacować, wówczas
przychody uzyskiwane z tytułu tego kontraktu są ujmowane tylko do wysokości poniesionych kosztów, które Grupa
spodziewa się odzyskać.
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Inne przychody
Odsetki
Przychody z tytułu odsetek ujmowane są sukcesywnie w miarę ich narastania, w odniesieniu do wartości
sprawozdawczej netto danego składnika aktywów finansowych, zgodnie z metodą efektywnej stopy procentowej.
Dywidendy
Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy 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.
Przychody z tytułu niezakończonej umowy wdrożeniowej
Przychody z tytułu umowy o usługę wdrożeniową składają się z kwoty pierwotnie uzgodnionej w umowie,
skorygowanej o późniejsze zmiany w zakresie wykonywanych prac, roszczenia lub płatności motywacyjne w stopniu, w
jakim jest prawdopodobne, że zmiany te wpłyną na wysokość przychodów a ich efekt da się wiarygodnie wycenić. Tak
szybko jak możliwe staje się wiarygodne oszacowanie wyniku na umowie o usługę wdrożeniową, przychody umowne
są ujmowane jako zysk lub strata bieżącego okresu proporcjonalnie do stopnia zaawansowania prac. Koszty związane z
umową są ujmowane w momencie poniesienia, chyba że tworzą aktywa związane z przyszłymi pracami w ramach
umowy.
Stopień zaawansowania ocenia się poprzez obmiar wykonanych prac. Jeśli wynik na umowie o usługę wdrożeniową
nie może zostać wiarygodnie oszacowany, przychody z tytułu umowy ujmowane są tylko do wysokości poniesionych w
związku z umową kosztów, których odzyskanie jest prawdopodobne. Oczekiwana strata na umowie jest ujmowana
natychmiast jako wynik bieżącego okresu.

4.3.15. 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 sprawozdawczy aktywa i pasywa
pieniężne wykazuje się według kursu banku wiodącego obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego (aktywa
wg kursu kupna, pasywa – kursu sprzedaży). Zyski i straty wynikłe z przeliczenia walut są odnoszone bezpośrednio w
wynik finansowy.
Walutą funkcjonalną zagranicznej jednostki zależnej Apator GmbH jest EUR, jednostki zależnej Apator Metra – CZK,
natomiast walutą funkcjonalną zagranicznej jednostki zależnej Apator Metroteks jest UAH. Na dzień sprawozdawczy
aktywa i zobowiązania tych zagranicznych jednostek zależnych są przeliczane na walutę prezentacji Grupy po kursie
obowiązującym na dzień sprawozdawczy, a ich sprawozdania z całkowitych dochodów są przeliczane po średnim
ważonym kursie wymiany za dany rok obrotowy. Różnice kursowe powstałe w wyniku takiego przeliczenia są
ujmowane bezpośrednio w kapitale własnym jako jego odrębny składnik.
W momencie zbycia podmiotu zagranicznego, zakumulowane odroczone różnice kursowe ujęte w kapitale własnym,
dotyczące danego podmiotu zagranicznego, są ujmowane w wyniku finansowym.
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4.3.16. Podatki
Podatek dochodowy obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Bieżący i odroczony podatek dochodowy ujmowany
jest w zysku lub stracie bieżącego okresu, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dotyczy połączenia jednostek oraz pozycji ujętych
bezpośrednio w kapitale własnym lub jako inne całkowite dochody.
Podatek bieżący jest to oczekiwana kwota zobowiązań lub należności z tytułu podatku od dochodu do opodatkowania
za dany rok, ustalona z zastosowaniem stawek podatkowych obowiązujących prawnie lub faktycznie na dzień
sprawozdawczy oraz korekty zobowiązania podatkowego dotyczącego lat ubiegłych.
Podatek odroczony ujmuje się w związku z różnicami przejściowymi pomiędzy wartością sprawozdawczą aktywów i
zobowiązań i ich wartością ustalaną dla celów podatkowych. Odroczony podatek dochodowy nie jest ujmowany w
przypadku następujących różnic przejściowych: początkowe ujęcie aktywów lub zobowiązań pochodzących z
transakcji, która nie jest połączeniem jednostek gospodarczych i nie wpływa ani na zysk lub stratę bieżącego okresu
ani na dochód do opodatkowania, różnice związane z inwestycjami w jednostkach zależnych i współkontrolowanych w
zakresie, w którym nie jest prawdopodobne, że zostaną one zbyte w dającej się przewidzieć przyszłości. Ponadto, nie
ujmuje się podatku odroczonego od różnic przejściowych powstałych w związku z początkowym ujęciem wartości
firmy. Podatek odroczony jest wyceniany z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą
stosowane wtedy, gdy przejściowe różnice odwrócą się, przy tym za podstawę przyjmowane są przepisy podatkowe
obowiązujące prawnie lub faktycznie do dnia sprawozdawczego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego są kompensowane, jeżeli Grupa posiada możliwy do
wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzania kompensaty bieżących zobowiązań i aktywów podatkowych i pod
warunkiem, że aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczą podatku dochodowego
nałożonego przez tą samą władzę podatkową na tego samego podatnika lub na różnych podatników, którzy zamierzają
rozliczyć zobowiązania i należności z tytułu podatku dochodowego w kwocie netto lub jednocześnie zrealizować
należności i rozliczyć zobowiązanie.
Aktywa z tytułu podatku odroczonego związane z nierozliczoną stratą podatkową, niewykorzystaną ulgą podatkową i
ujemnymi różnicami przejściowymi, są ujmowane do wysokości, do której jest prawdopodobne, iż osiągnięty zostanie
dochód do opodatkowania, który pozwoli na ich odpisanie. Aktywa z tytułu podatku odroczonego podlegają ponownej
ocenie na każdy dzień sprawozdawczy i obniża się je w zakresie, w jakim nie jest prawdopodobne zrealizowanie
związanych z nimi korzyści w podatku dochodowym.
Spółki wchodzące w skład Grupy Apator stosują stawki podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami kraju, w
którym prowadzą działalność gospodarczą (Czechy 19%, Ukraina 21%, Niemcy 15%).

4.3.17. Ulga strefowa wynikająca
Specjalnej Strefie Ekonomicznej

z

prowadzenia

działalności

w

Jednostka dominująca Apator SA korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym z tytułu kosztów nowej inwestycji na
mocy uzyskanego w dniu 28 grudnia 2010 roku Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zwolnieniu podlega dochód strefowy, czyli dochód uzyskany z działalności
gospodarczej prowadzonej na terenie PSSE, w ramach uzyskanego zezwolenia.
Apator S.A. ujmuje ulgę podatkową wynikającą z prowadzenia działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej
(zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych) zgodnie z MSR 12 tj. rozpoznaje ją jako aktywa z tytułu
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odroczonego podatku do wysokości możliwej do uzyskania pomocy publicznej. Maksymalna wysokość możliwej do
uzyskania pomocy kalkulowana jest jako iloczyn intensywności pomocy obowiązującej dla województwa oraz wartości
nakładów poniesionych w ramach inwestycji uznanych za wydatki kwalifikowane. Aktywa z tytułu podatku
odroczonego związane z niewykorzystaną ulgą podatkową są ujmowane do wysokości, do której jest prawdopodobne,
iż osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na ich wykorzystanie. Aktywa te podlegają ponownej
ocenie na każdy dzień sprawozdawczy i obniża się je w zakresie, w jakim nie jest prawdopodobne zrealizowanie
związanych z nimi korzyści w podatku dochodowym.

4.3.18. Kapitały własne
Do kapitałów własnych Spółka zalicza: kapitał podstawowy, pozostały kapitał zapasowy, kapitał z przeszacowania
programu określonych świadczeń, kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających, niepodzielony wynik finansowy z lat
ubiegłych, wynik finansowy. Pozycje obniżające wielkość kapitałów własnych stanowią: akcje własne oraz odpisy
z wyniku finansowego z bieżącego roku, stanowiące wypłaty zaliczek na poczet dywidendy.

4.3.19. Raportowanie segmentów działalności
Segment operacyjny jest częścią Grupy zaangażowaną w działalność gospodarczą, w związku z którą może uzyskiwać
przychody oraz ponosić koszty, w tym przychody i koszty związane z transakcjami z innymi częściami Grupy. Wyniki
operacyjne każdego segmentu operacyjnego są regularnie przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za
podejmowanie decyzji operacyjnych w Grupie, który decyduje o alokacji zasobów do segmentu i ocenia jego wyniki
działalności, przy czym dostępne są oddzielne informacje finansowe o każdym segmencie (patrz nota 7.1).
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5. Podstawowe osądy i podstawy szacowania niepewności
Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga od Zarządu Spółki dokonania
szacunków, osądów i założeń, które mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów,
przychodów i kosztów. Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz
różnych czynnikach, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach. Wyniki tych szacunków dają
podstawę do profesjonalnego osądu, co do wartości księgowej aktywów i pasywów. W istotnych kwestiach Zarząd
Spółki dokonując szacunków opiera się na opiniach niezależnych ekspertów. Faktyczna wartość może różnić się od
wartości szacowanej.
Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest ujmowana w
okresie, w którym zmiana została dokonana.
Szacunki i założenia, które mają istotny wpływ na wartości ujawnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
grupy kapitałowej Apator zostały ujęte w następujących notach:



Utrata wartości: wartości niematerialnych (nota 7.2),wartości firmy (nota 7.3), rzeczowych aktywów trwałych
(nota 7.4), pozostałych aktywów finansowych (nota 7.7), zapasów (nota 7.8), należności (nota 7.9)




Rezerwy (nota 7.18)
Odroczony podatek dochodowy (nota 7.20)

6. Informacja dotycząca sezonowości działalności
Obecnie w związku z wytwarzaniem przez Grupę dóbr inwestycyjnych nie obserwuje się zjawiska sezonowości
sprzedaży. W okresach historycznych zauważalny był zwiększony popyt na produkty Grupy w trzecim i czwartym
kwartale każdego roku.

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

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

Strona 33
Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)
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7. Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
7.1. Segmenty operacyjne
Działalność grupy kapitałowej Apator skupiona jest w dwóch kluczowych segmentach branży 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.
Prezentując informacje geograficzne (niestanowiące segmentów geograficznych) Grupa wyodrębniła trzy obszary
działalności:





Kraj – obejmujący sprzedaż na terenie kraju;
Eksport – sprzedaż eksportowa, poza kraje Unii Europejskiej;
Unia – sprzedaż do krajów Unii Europejskiej.

Aparatura
pomiarowa

WYSZCZEGÓLNIENIE

Aparatura
łączeniowa

Pozycje
nieprzypisane

Pozostała

OGÓŁEM

Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013
Przychody ogółem

487 389

162 926

33 675

-

683 990

(358 595)

(128 431)

(30 706)

-

(517 732)

128 794

34 495

2 969

-

166 258

Koszty nieprzypisane

-

-

-

(81 044)

(81 044)

Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją
metodą praw własności

-

-

-

1 288

1 288

128 794

34 495

2 969

(79 756)

86 502

Przychody finansowe

-

-

-

5 278

5 278

- w tym odsetki

-

-

-

1 342

1 342

Koszty finansowe

-

-

-

(8 577)

(8 577)

- w tym odsetki

-

-

-

(2 508)

(2 508)

128 794

34 495

2 969

(83 055)

83 203

Podatek dochodowy

-

-

-

(14 404)

(14 404)

Udziały niesprawujące kontroli

-

-

-

(658)

(658)

128 794

34 495

2 969

(98 117)

68 141

309 360

78 900

1 341

133 884

523 485

Rzeczowe aktywa trwałe

88 846

14 633

149

-

103 628

Wartości niematerialne

3 916

1 499

32

-

5 447

Wartość firmy jednostek podporządkowanych

63 631

75

-

-

63 706

Zapasy

73 100

22 239

20

-

95 359

Należności handlowe

79 867

40 454

1 140

-

121 461

Aktywa nieprzypisane

-

-

-

133 884

133 884

Koszty ogółem
Wynik segmentu

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

Zysk (strata) netto
Pozostałe informacje o segmentach na dzień 31.12.2013
Aktywa ogółem, w tym:

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

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

Strona 34
Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)
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Aparatura
pomiarowa

WYSZCZEGÓLNIENIE

Aparatura
łączeniowa

Pozycje
nieprzypisane

Pozostała

OGÓŁEM

Zobowiązania handlowe

31 492

20 835

147

-

52 474

Zwiększenie rzeczowych aktywów trwałych i wartości
niematerialnych

25 699

3 261

-

3 315

32 275

Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne

25 699

3 261

-

-

28 960

-

-

-

3 315

3 315

15 551

4 901

1

281

20 734

14 648

4 269

1

-

18 918

903

632

-

-

1 535

-

-

-

281

281

7 128

1 644

-

-

8 772

Zapasy

4 504

803

-

-

5 307

Należności handlowe

2 624

841

-

-

3 465

424 822

151 119

92 883

-

668 824

(312 237)

(118 448)

(84 512)

-

(515 197)

112 585

32 671

8 371

-

153 627

Koszty nieprzypisane

-

-

-

(57 835)

(57 835)

Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją
metodą praw własności

-

-

-

2 206

2 206

112 585

32 671

8 371

(55 629)

97 998

Przychody finansowe

-

-

-

3 505

3 505

- w tym odsetki

-

-

-

1 165

1 165

Koszty finansowe

-

-

-

(9 839)

(9 839)

- w tym odsetki

-

-

-

(3 473)

(3 473)

112 585

32 671

8 371

(61 963)

91 664

Podatek dochodowy

-

-

-

3 656

3 656

Udziały niesprawujące kontroli

-

-

-

(427)

(427)

112 585

32 671

8 371

(58 734)

94 893

279 789

63 208

20 822

140 629

504 448

Rzeczowe aktywa trwałe

82 610

13 113

1 226

-

96 949

Wartości niematerialne

2 807

931

120

-

3 858

Wartość firmy jednostek podporządkowanych

62 884

75

3 289

-

66 248

Zapasy

75 079

18 902

72

-

94 053

Należności handlowe

56 409

30 187

16 115

-

102 711

Aktywa nieprzypisane

-

-

-

140 629

140 629

Nakłady nieprzypisane
Amortyzacja
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Amortyzacja nieprzypisana
Odpisy aktualizujące

Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012
Przychody ogółem
Koszty ogółem
Wynik segmentu

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

Zysk (strata) netto
Pozostałe informacje o segmentach na dzień 31.12.2012
Aktywa ogółem, w tym:

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

RS-2013

36

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe

Aparatura
pomiarowa

WYSZCZEGÓLNIENIE

Aparatura
łączeniowa

Pozycje
nieprzypisane

Pozostała

OGÓŁEM

Zobowiązania handlowe

35 969

13 841

16 453

-

66 263

Zwiększenie rzeczowych aktywów trwałych i wartości
niematerialnych

21 055

3 686

-

8 948

33 689

Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne

21 055

3 686

-

-

24 741

-

-

-

8 948

8 948

13 713

4 135

350

95

18 293

12 899

3 590

328

-

16 817

814

545

22

-

1 381

-

-

-

95

95

6 331

1 443

13

-

7 787

Zapasy

3 963

705

-

-

4 668

Należności handlowe

2 368

738

13

-

3 119

Nakłady nieprzypisane
Amortyzacja
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Amortyzacja nieprzypisana
Odpisy aktualizujące

Informacje geograficzne

WYSZCZEGÓLNIENIE

Kraj

Eksport

Unia

OGÓŁEM

Przychody ze sprzedaży segmentów geograficznych za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013
Przychody ogółem

373 367

154 841

155 782

683 990

Sprzedaż na zewnątrz

373 367

100 964

155 175

629 506

Sprzedaż do jednostek powiązanych

-

53 877

607

54 484

Przychody ze sprzedaży segmentów geograficznych za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012
Przychody ogółem

428 011

105 309

135 504

668 824

Sprzedaż na zewnątrz

428 011

64 413

135 504

627 928

Sprzedaż do jednostek powiązanych

-

40 896

-

40 896

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

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

Strona 36
Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)
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7.2. Wartości niematerialne
Dane dotyczące wartości niematerialnych zaprezentowano w poniższej tabeli.

PATENTY I LICENCJE,
OPROGRAMOWANIE
KOMPUTEROWE

KOSZTY PRAC
ROZWOJOWYCH

61

1 414

2 009

508

39

4 031

Zwiększenie z tytułu nabycia

-

927

33

163

10

1 133

Zwiększenie z tytułu własnej produkcji

-

-

592

-

-

592

Zwiększenie wynikające z
przekwalifikowania- pozostałe

-

-

225

350

-

575

Zwiększenie z tytułu zaliczki na wartości
niematerialne

-

-

-

-

177

177

Zmniejszenie z tytułu likwidacji

-

(21)

(239)

-

-

(260)

Zmniejszenie wynikające z
przekwalifikowania- pozostałe

-

(350)

-

(225)

-

(575)

Rozliczenie zaliczki na wartości
niematerialne

-

-

-

-

(82)

(82)

Amortyzacja

-

(419)

(596)

(364)

-

(1 379)

Zmniejszenie dotychczasowego umorzenia z
tytułu likwidacji

-

21

239

-

-

260

Zmniejszenie dotychczasowego umorzenia z
tytułu przekwalifikowania- pozostałe

-

204

-

(204)

-

-

Pozostałe zmiany- brutto

-

(72)

(2)

-

-

(74)

Pozostałe zmiany- umorzenie

-

2

-

-

-

2

Wartość netto na dzień 31.12.2012

61

1 706

2 261

228

144

4 400

Wartość netto na dzień 01.01.2013

61

1 706

2 261

228

144

4 400

Zmiana z tytułu przejęcia / wyłączenia
jednostki

-

1

-

(92)

-

(91)

Zwiększenie z tytułu nabycia

-

2 057

-

-

-

2 057

Zwiększenie z tytułu własnej produkcji

-

-

2 524

-

-

2 524

Zwiększenie z tytułu zaliczki na wartości
niematerialne

-

-

-

-

163

163

Zmniejszenie z tytułu likwidacji

-

(54)

(37)

-

-

(91)

Rozliczenie zaliczki na wartości
niematerialne

-

-

-

-

(307)

(307)

Amortyzacja

-

(754)

(737)

(72)

-

(1 563)

Zmniejszenie dotychczasowego umorzenia z
tytułu likwidacji

-

54

37

-

-

91

Pozostałe zmiany- brutto

-

22

(250)

-

-

(228)

61

3 032

3 798

64

-

6 955

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wartość netto na dzień 01.01.2012

Wartość netto na dzień 31.12.2013

WARTOŚĆ
FIRMY

POZOSTAŁE
WARTOŚCI
NIEMATERIALNE

ZALICZKI NA
WARTOŚCI
NIEMATERIALNE

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

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

Strona 37
Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)
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WYSZCZEGÓLNIENIE

PATENTY I LICENCJE,
OPROGRAMOWANIE
KOMPUTEROWE

KOSZTY PRAC
ROZWOJOWYCH

61

7 617

11 759

5 810

144

25 391

-

(5 911)

(9 498)

(5 582)

-

(20 991)

61

1 706

2 261

228

144

4 400

61

9 643

13 996

5 718

-

29 418

-

(6 611)

(10 198)

(5 654)

-

(22 463)

61

3 032

3 798

64

-

6 955

WARTOŚĆ
FIRMY

POZOSTAŁE
WARTOŚCI
NIEMATERIALNE

ZALICZKI NA
WARTOŚCI
NIEMATERIALNE

RAZEM

Stan na dzień 31.12.2012
Wartość brutto
Suma dotychczasowego umorzenia i
odpisów aktualizujących
Wartość netto
Stan na dzień 31.12.2013
Wartość brutto
Suma dotychczasowego umorzenia i
odpisów aktualizujących
Wartość netto

na dzień
WYSZCZEGÓLNIENIE
31.12.2013

31.12.2012

Wartość brutto wszystkich w pełni zamortyzowanych wartości niematerialnych będących
nadal w używaniu

9 507

7 468

Wartość nakładów na prace badawcze i rozwojowe ujętych jako koszt w okresie

6 112

5 815

15

36

Kwota kosztów finansowania zewnętrznego aktywowana w danym okresie

7.3. Wartość firmy jednostek zależnych
Dane dotyczące wartości firmy prezentują poniższe tabele.
na dzień
NAZWA JEDNOSTKI ZALEŻNEJ
31.12.2013
Apator Control Sp.z o.o.

31.12.2012
75

75

42 969

42 164

-

3 289

17 855

17 855

1 832

1 832

Apator Metra s.r.o.

618

665

Apator Metroteks

357

368

63 706

66 248

Apator Rector Sp.z o.o.
Newind Sp.z o.o.
Apator Powogaz S.A.
Apator Telemetria Sp.z o.o.

Wartość firmy netto

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

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

Strona 38
Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

RS-2013

39

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe
w okresie

WYSZCZEGÓLNIENIE

od 01.01.2013

od 01.01.2012

do 31.12.2013

do 31.12.2012

Wartość firmy brutto na początek okresu

66 583

64 089

806

2 568

(3 289)

-

(59)

(74)

64 041

66 583

Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości na początek okresu

(335)

(335)

Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości na koniec okresu

(335)

(335)

63 706

66 248

Zwiększenie z tytułu korekt wynikających z późniejszego ujęcia
Zmniejszenie z tytułu sprzedaży jednostki
Różnice kursowe netto z przeliczenia sprawozdania finansowego na walutę prezentacji
Wartość firmy brutto na koniec okresu

Wartość firmy netto na koniec okresu

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa przeprowadziła test na utratę wartości w odniesieniu do utraty wartości firmy
przy założeniu średnioważonego kosztu kapitału na poziomie 8,32% i trzyletniego okresu prognozy. Na podstawie
przeprowadzonych testów nie stwierdzono utraty wartości firmy.

7.4. Rzeczowe aktywa trwałe
Do najistotniejszych nakładów na rzeczowe aktywa trwałe w trakcie 2013 roku należały inwestycje w maszyny
i urządzenia.

WYSZCZEGÓLNIENIE

GRUNTY,
BUDYNKI I
BUDOWLE

MASZYNY I
URZĄDZENIA

ŚRODKI
TRANSPORTU

POZOSTAŁE
RZECZOWE
AKTYWA
TRWAŁE

RZECZOWE
AKTYWA
TRWAŁE W
BUDOWIE

ZALICZKI NA
RZECZOWE
AKTYWA
TRWAŁE

RAZEM

Wartość netto na dzień 01.01.2012

47 854

20 001

5 059

20 058

35 306

517

128 795

Zwiększenie z tytułu nabycia

34 214

17 004

2 049

6 598

-

-

59 865

819

388

-

899

-

-

2 106

Zwiększenie z tytułu własnej produkcji

-

758

-

-

-

-

758

Zwiększenie z tytułu przyjęcia z leasingu

-

657

474

579

786

-

2 496

2 607

1 924

-

93

-

-

4 624

-

-

-

-

29 242

2 749

31 991

(7)

(1 499)

(1 005)

(61)

-

-

(2 572)

(566)

(6 558)

(239)

(5 399)

-

-

(12 762)

Zmniejszenie wynikające z
przekwalifikowania- do aktywów
przeznaczonych do sprzedaży

(1 636)

-

-

-

-

-

(1 636)

Zmniejszenie wynikające z
przekwalifikowania- pozostałe

(3 030)

-

-

(139)

-

-

(3 169)

Zwiększenie stanu z tytułu modernizacji

Zwiększenie wynikające z
przekwalifikowania- z aktywów
przeznaczonych do sprzedaży
Zwiększenie z tytułu zaliczki na rzeczowe
aktywa trwałe oraz rzeczowych aktywów
trwałych w budowie
Zmniejszenie z tytułu zbycia
Zmniejszenie z tytułu likwidacji

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

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

Strona 39
Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)
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WYSZCZEGÓLNIENIE

Rozliczenie zaliczki na rzeczowe aktywa
trwałe oraz rzeczowych aktywów
trwałych w budowie

GRUNTY,
BUDYNKI I
BUDOWLE

MASZYNY I
URZĄDZENIA

ŚRODKI
TRANSPORTU

POZOSTAŁE
RZECZOWE
AKTYWA
TRWAŁE

RZECZOWE
AKTYWA
TRWAŁE W
BUDOWIE

ZALICZKI NA
RZECZOWE
AKTYWA
TRWAŁE

RAZEM

-

-

-

-

(62 205)

(3 062)

(65 267)

Pozostałe odpisy aktualizujące z tytułu
utraty wartości aktywów

(2 151)

(227)

-

(2)

-

-

(2 380)

Amortyzacja

(2 359)

(6 398)

(1 995)

(6 162)

-

-

(16 914)

Zmniejszenie dotychczasowego
umorzenia z tytułu zbycia

-

1 305

716

(24)

-

-

1 997

Zmniejszenie dotychczasowego
umorzenia z tytułu likwidacji

418

6 185

197

5 395

-

-

12 195

Zmniejszenie dotychczasowego
umorzenia z tytułu przekwalifikowaniado aktywów przeznaczonych do
sprzedaży

433

(1 531)

-

(69)

-

-

(1 167)

Zmniejszenie dotychczasowego
umorzenia z tytułu przekwalifikowaniapozostałe

454

-

-

139

-

-

593

-

(1)

-

-

-

-

(1)

(295)

(110)

(11)

(319)

-

-

(735)

11

32

4

319

-

-

366

Wartość netto na dzień 31.12.2012

76 766

31 930

5 249

21 905

3 129

204

139 183

Wartość netto na dzień 01.01.2013

76 766

31 930

5 249

21 905

3 129

204

139 183

(4)

(37)

(1 069)

(4)

-

-

(1 114)

Zwiększenie z tytułu nabycia

5 562

7 249

1 099

5 356

-

-

19 266

Zwiększenie stanu z tytułu modernizacji

1 848

653

4

503

-

-

3 008

Zwiększenie z tytułu własnej produkcji

-

247

-

303

-

-

550

Zwiększenie z tytułu przyjęcia z leasingu

-

-

2 688

276

-

-

2 964

Zwiększenie z tytułu zaliczki na rzeczowe
aktywa trwałe oraz rzeczowych aktywów
trwałych w budowie

-

-

-

-

27 739

3 672

31 411

Zmniejszenie z tytułu zbycia

-

(2 016)

(1 001)

-

-

-

(3 017)

(16)

(457)

(721)

(1 266)

-

-

(2 460)

(356)

(10 193)

(109)

-

-

-

(10 658)

Rozliczenie zaliczki na rzeczowe aktywa
trwałe oraz rzeczowych aktywów
trwałych w budowie

-

-

-

-

(25 382)

(2 729)

(28 111)

Pozostałe odpisy aktualizujące z tytułu
utraty wartości aktywów

-

10

-

124

-

-

134

(2 491)

(7 788)

(1 893)

(7 012)

-

-

(19 184)

-

1 534

858

-

-

-

2 392

Różnice kursowe netto z przeliczenia
sprawozdania finansowego na walutę
prezentacji
Pozostałe zmiany- brutto
Pozostałe zmiany- umorzenie

Zmiana z tytułu przejęcia / wyłączenia
jednostki

Zmniejszenie z tytułu likwidacji
Zmniejszenie wynikające z
przekwalifikowania- do aktywów
przeznaczonych do sprzedaży

Amortyzacja
Zmniejszenie dotychczasowego
Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

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

Strona 40
Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)
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WYSZCZEGÓLNIENIE

GRUNTY,
BUDYNKI I
BUDOWLE

MASZYNY I
URZĄDZENIA

ŚRODKI
TRANSPORTU

POZOSTAŁE
RZECZOWE
AKTYWA
TRWAŁE

RZECZOWE
AKTYWA
TRWAŁE W
BUDOWIE

ZALICZKI NA
RZECZOWE
AKTYWA
TRWAŁE

RAZEM

umorzenia z tytułu zbycia
Zmniejszenie dotychczasowego
umorzenia z tytułu likwidacji
Zmniejszenie dotychczasowego
umorzenia z tytułu przekwalifikowaniado aktywów przeznaczonych do
sprzedaży
Pozostałe zmiany- brutto
Pozostałe zmiany- umorzenie
Wartość netto na dzień 31.12.2013

16

446

721

880

-

-

2 063

270

10 024

108

-

-

-

10 402

(435)

(263)

(19)

(4)

-

-

(721)

34

83

8

-

-

-

125

81 194

31 422

5 923

21 061

5 486

1 147

146 233

92 877

95 632

12 455

98 728

3 129

204

303 025

(16 111)

(63 702)

(7 206)

(76 823)

-

-

(163 842)

76 766

31 930

5 249

21 905

3 129

204

139 183

99 476

90 815

13 327

103 892

5 486

1 147

314 143

(18 282)

(59 393)

(7 404)

(82 831)

-

-

(167 910)

81 194

31 422

5 923

21 061

5 486

1 147

146 233

Stan na dzień 31.12.2012
Wartość brutto
Suma dotychczasowego umorzenia i
odpisów aktualizujących
Wartość netto
Stan na dzień 31.12.2013
Wartość brutto
Suma dotychczasowego umorzenia i
odpisów aktualizujących
Wartość netto

Pozabilansowe rzeczowe aktywa trwałe prezentuje poniższa tabela.
na dzień
WYSZCZEGÓLNIENIE
31.12.2013
Grunty, budynki i budowle

31.12.2012
7 957

8 046

Maszyny i urządzenia

497

559

Środki transportu

257

788

-

3

8 711

9 396

Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe
Razem

na dzień
WYSZCZEGÓLNIENIE
31.12.2013
Wartość sprawozdawcza czasowo nieużywanych rzeczowych aktywów trwałych
Wartość brutto wszystkich w pełni zamortyzowanych rzeczowych aktywów trwałych
będących nadal w używaniu
Kwota kosztów finansowania zewnętrznego aktywowana w danym okresie
Wartość sprawozdawcza rzeczowych aktywów trwałych stanowiących zabezpieczenie
zobowiązań

31.12.2012
-

2 019

84 150

73 181

6

677

51 897

47 272

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

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

Strona 41
Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)
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Na nieruchomościach położonych w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Ostaszewie Apator S.A. ma
ustanowioną hipotekę do kwoty 37.000 tys. zł jako zabezpieczenie kredytu zaciągniętego w Banku Handlowym
w Warszawie S.A.
Na nieruchomości w Poznaniu Powogaz S.A. ma ustanowioną hipotekę przymusową w kwocie 5.158 tys.zł z tytułu
wykupu na własność prawa użytkowania wieczystego gruntów. Z tego samego tytułu jest ustanowiona hipoteka
przymusowa w kwocie 117 tys.zł na nieruchomości spółki Powogaz S.A. położonej w Pniewach.
Na nieruchomości w Czechach Apator Metra ma ustanowioną hipotekę zwykłą w kwocie 2.000 tys.euro oraz hipotekę
kaucyjną w kwocie 1.000 tys.euro jako zabezpieczenie spłaty kredytów.
W okresie sprawozdawczym, z wyjątkiem spółki Apator Control Sp.z o.o. oraz Apator Powogaz S.A., nie wystąpiły
przesłanki świadczące o utracie wartości rzeczowych aktywów trwałych. Zestawienie odpisów zaprezentowano
w tabeli poniżej.

WYSZCZEGÓLNIENIE

GRUNTY, BUDYNKI I
BUDOWLE

Wartość odpisów na dzień 01.01.2012

MASZYNY I URZĄDZENIA

POZOSTAŁE RZECZOWE
AKTYWA TRWAŁE

RAZEM

82

343

124

549

2 151

227

3

2 381

Wartość odpisów na dzień 31.12.2012

2 233

570

127

2 930

Wartość odpisów na dzień 01.01.2013

2 233

570

127

2 930

-

(10)

(124)

(134)

2 233

560

3

2 796

Zwiększenie- utworzenie odpisu w ciężar
bieżącego wyniku

Wykorzystanie odpisu- spisanie
Wartość odpisów na dzień 31.12.2013

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa przeprowadziła test na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych, w wyniku
którego nie stwierdzono zmian w wartości odzyskiwalnej aktywów.
Grupa posiada rzeczowe aktywa trwałe wykorzystywane w działalności socjalnej. Informacje dotyczące tych aktywów
przedstawiono w poniższej tabeli.
GRUNTY, BUDYNKI
I BUDOWLE

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wartość netto na dzień 01.01.2012

POZOSTAŁE
RZECZOWE
AKTYWA TRWAŁE

MASZYNY I
URZĄDZENIA

RZECZOWE
AKTYWA TRWAŁE
W BUDOWIE

RAZEM

4 105

3

318

-

4 426

-

-

-

329

329

(3 032)

-

(139)

-

(3 171)

(123)

(1)

(52)

-

(176)

455

-

139

-

594

Wartość netto na dzień 31.12.2012

1 405

2

266

329

2 002

Wartość netto na dzień 01.01.2013

1 405

2

266

329

2 002

454

-

-

-

454

Zwiększenie z tytułu zaliczki na rzeczowe aktywa
trwałe oraz rzeczowych aktywów trwałych w
budowie
Zmniejszenie wynikające z przekwalifikowaniapozostałe
Amortyzacja
Zmniejszenie dotychczasowego umorzenia z tytułu
przekwalifikowania- pozostałe

Zwiększenie stanu z tytułu modernizacji
Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

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

Strona 42
Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)
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GRUNTY, BUDYNKI
I BUDOWLE

WYSZCZEGÓLNIENIE

POZOSTAŁE
RZECZOWE
AKTYWA TRWAŁE

MASZYNY I
URZĄDZENIA

RZECZOWE
AKTYWA TRWAŁE
W BUDOWIE

RAZEM

Zwiększenie z tytułu zaliczki na rzeczowe aktywa
trwałe oraz rzeczowych aktywów trwałych w
budowie

-

-

-

125

125

Rozliczenie zaliczki na rzeczowe aktywa trwałe oraz
rzeczowych aktywów trwałych w budowie

-

-

-

(454)

(454)

(56)

(1)

(52)

-

(109)

1 803

1

214

-

2 018

Amortyzacja
Wartość netto na dzień 31.12.2013

7.5. Nieruchomości inwestycyjne
Do nieruchomości inwestycyjnych grupa kapitałowa Apator zakwalifikowała zakupione grunty wraz z budynkami, które
Grupa oddała w dzierżawę podmiotom niepowiązanym.
w okresie
WYSZCZEGÓLNIENIE

od 01.01.2013

od 01.01.2012

do 31.12.2013

do 31.12.2012

Wartość na początek okresu

1 735

1 859

(143)

-

Różnice kursowe netto z przeliczenia sprawozdania finansowego na walutę prezentacji

(31)

(22)

Zwiększenie wartości godziwej

162

-

Zmniejszenie wartości godziwej

(2)

(102)

1 721

1 735

Zmniejszenie z tytułu likwidacji

Wartość na koniec okresu

Dochody i koszty z tytułu nieruchomości inwestycyjnych prezentuje tabela.
w okresie
WYSZCZEGÓLNIENIE

od 01.01.2013

od 01.01.2012

do 31.12.2013

do 31.12.2012

Dochody z czynszu ujęte w bieżącym wyniku

236

288

Bezpośrednie koszty operacyjne dotyczące nieruchomości inwestycyjnej, która w okresie
przynosiła dochody z czynszów

126

162

Bezpośrednie koszty operacyjne dotyczące nieruchomości inwestycyjnej, która w okresie
nie przynosiła dochodów z czynszów

-

9

Wartość sprawozdawcza nieruchomości inwestycyjnych stanowiących zabezpieczenie
zobowiązań

401

432

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa dokonała wyceny nieruchomości inwestycyjnych poprzez odniesienie do
rynkowych cen transakcyjnych dotyczących podobnych nieruchomości. Z uwagi na niską wartość przeszacowania,
aktualizacji wyceny dokonuje się raz w roku.

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

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

Strona 43
Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)
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7.6. Inwestycje w jednostkach współkontrolowanych
Dane dotyczące podmiotów współkontrolowanych prezentują poniższe tabele.
NAZWA SPÓŁKI
WYSZCZEGÓLNIENIE

ZAO APATOR
ELEKTRO

OOO APATOR
ELEKTRO

ZAO
TEPLOVODOMER

GWI Ltd.

Procent posiadanych udziałów na dzień
31.12.2013

-

50,00%

50,00%

50,00%

Procent posiadanych udziałów na dzień
31.12.2012

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

Procent posiadanych głosów na dzień
31.12.2013

-

50,00%

50,00%

50,00%

Procent posiadanych głosów na dzień
31.12.2012

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

W dniu 15 stycznia 2013 roku została zlikwidowana spółka współkontrolowana Apator Elektro S.A. z siedzibą
w Moskwie (Rosja).
NAZWA SPÓŁKI
WYSZCZEGÓLNIENIE

ZAO APATOR
ELEKTRO

Wartość na dzień 01.01.2012

OOO APATOR
ELEKTRO

ZAO
TEPLOVODOMER

GWI Ltd.

-

-

-

1

(8)

-

-

8

(209)

2 407

28

-

-

(117)

631

(117)

-

31

Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości utworzony w
okresie

(535)

-

-

-

Pozostałe zmiany

(116)

108

-

(45)

Wartość na dzień 31.12.2012

-

-

3 337

3 234

Wartość na dzień 01.01.2013

-

-

3 337

3 234

Zmiany kapitału własnego z tytułu wypłaty dywidendy

-

-

-

(2 094)

Udział w zyskach (stratach) jednostek
współkontrolowanych

-

14

(413)

1 687

Różnice kursowe netto z przeliczenia sprawozdania
finansowego na walutę prezentacji

-

8

-

(219)

Zmiana z tytułu niezrealizowanej marży na sprzedaży

-

(346)

-

(202)

Pozostałe zmiany

-

324

-

(51)

-

-

2 924

2 355

Zwiększenie z tytułu zakupu akcji / udziałów jednostki
Zmiana wynikająca z przekwalifikowania
Udział w zyskach (stratach) jednostek
współkontrolowanych
Różnice kursowe netto z przeliczenia sprawozdania
finansowego na walutę prezentacji
Zmiana z tytułu niezrealizowanej marży na sprzedaży

Wartość na dzień 31.12.2013

729
3 546

229
-

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

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

Strona 44
Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)
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WYSZCZEGÓLNIENIE

ZAO APATOR
ELEKTRO

OOO APATOR
ELEKTRO

ZAO
TEPLOVODOMER

GWI Ltd.

RAZEM

Wartość na dzień 31.12.2013
Aktywa trwałe

-

73

8 579

229

8 881

Aktywa obrotowe

-

3 770

8 160

14 957

26 887

Zobowiązania długoterminowe

-

(1 567)

(18 685)

-

(20 252)

Zobowiązania krótkoterminowe

-

(2 231)

(3 265)

(6 867)

(12 363)

Aktywa netto

-

45

(5 211)

8 319

3 153

Korekta z tytułu marży zatrzymanej w zapasach

-

(693)

-

(3 608)

(4 301)

Aktywa netto do wyliczenia udziału

-

(648)

(5 211)

4 711

(1 148)

-

(324)

(2 606)

2 356

(574)

Przychody ogółem

-

15 082

22 040

63 303

100 425

Zysk (strata) netto

-

28

(826)

3 374

2 576

-

14

(413)

1 687

1 288

302

-

6 122

225

6 649

9 179

2 171

8 606

14 167

34 123

-

-

(14 412)

-

(14 412)

(8 374)

(2 153)

(4 620)

(4 721)

(19 868)

1 107

18

(4 304)

9 671

6 492

-

(234)

-

(3 204)

(3 438)

1 107

(216)

(4 304)

6 467

3 054

554

(108)

(2 152)

3 234

1 527

Przychody ogółem

19 363

922

5 848

55 978

82 111

Zysk (strata) netto

120

16

(418)

4 814

4 532

-

8

(209)

2 407

2 206

Udział Grupy w aktywach netto

Udział Grupy w zysku (stracie) netto
Wartość na dzień 31.12.2012
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Aktywa netto
Korekta z tytułu marży zatrzymanej w zapasach
Aktywa netto do wyliczenia udziału
Udział Grupy w aktywach netto

Udział Grupy w zysku (stracie) netto

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

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

Strona 45
Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)
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7.7. Pozostałe aktywa finansowe
Dane dotyczące pozostałych aktywów finansowych zaprezentowano w tabeli poniżej.
na dzień
WYSZCZEGÓLNIENIE
31.12.2013

31.12.2012

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe

284

525

-

8

284

517

4 522

1 003

1

-

Instrumenty pochodne

3 283

1 003

Weksle

1 238

-

4 806

1 528

-

8

4 806

1 520

Inne akcje i udziały (niebędące w obrocie publicznym)
Instrumenty pochodne
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe
Akcje spółek dopuszczonych do obrotu publicznego

Pozostałe aktywa finansowe ogółem, w tym:
- w jednostkach powiązanych
- w pozostałych jednostkach

Dane dotyczące odpisów aktualizujących zaprezentowano w poniższej tabeli.
na dzień
WYSZCZEGÓLNIENIE

od 01.01.2013

od 01.01.2012

do 31.12.2013

do 31.12.2012

Wartość odpisów na początek okresu
Zwiększenie- utworzenie odpisu w ciężar bieżącego wyniku
Zmniejszenie- odpisanie w przychody niewykorzystanych kwot
Wartość odpisów na koniec okresu

211

211

160

-

(134)

-

237

211

7.8. Zapasy
Informacja o wartości sprawozdawczej zapasów została zaprezentowana w poniższej tabeli.
na dzień
WYSZCZEGÓLNIENIE
31.12.2013

31.12.2012

Materiały

35 891

39 290

Produkcja w toku

28 717

27 307

Wyroby gotowe

26 662

23 172

Towary

2 745

1 749

Zaliczki na dostawy

1 344

2 535

95 359

94 053

Wartość zapasów ogółem

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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Odpisy aktualizujące zapasy zamieszczono poniżej.
w okresie
WYSZCZEGÓLNIENIE

od 01.01.2013

od 01.01.2012

do 31.12.2013

do 31.12.2012

Odpis aktualizujący zapasy ogółem
Wartość odpisów na początek okresu

4 668

4 385

2 952

2 466

(2 262)

(2 165)

(51)

(18)

5 307

4 668

Zwiększenie- utworzenie odpisu w ciężar bieżącego wyniku
Zmniejszenie- odpisanie w przychody niewykorzystanych kwot
Różnice kursowe netto z przeliczenia sprawozdania finansowego na walutę prezentacji
Wartość odpisów na koniec okresu

Informacje dodatkowe dotyczące zapasów zaprezentowano w poniższej tabeli.
na dzień
WYSZCZEGÓLNIENIE
31.12.2013
Wartość zapasów ujętych jako koszt w okresie
Wartość zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań

31.12.2012

537 188

541 364

31 000

28 500

7.9. Należności handlowe oraz pozostałe należności
Informacje o należnościach handlowych oraz o pozostałych należnościach zostały zaprezentowane w tabeli.
na dzień
WYSZCZEGÓLNIENIE
31.12.2013
Należności długoterminowe

31.12.2012
5 719

1 590

5

296

359

401

5 355

-

-

893

Należności krótkoterminowe, w tym:

141 046

114 335

Należności handlowe

116 106

102 711

102 772

87 050

10 505

12 239

Należności przeterminowane od 1 miesiąca do 3 miesięcy

2 149

2 714

Należności przeterminowane od 3 miesięcy do 6 miesięcy

1 300

848

377

422

2 468

2 557

(3 465)

(3 119)

Należności z tytułu sprzedanych rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości
niematerialnych
Złożone depozyty, wadia, kaucje
Długoterminowe należności handlowe
Pozostałe

Należności bieżące
Należności przeterminowane do 1 miesiąca

Należności przeterminowane od 6 miesięcy do 1 roku
Należności przeterminowane powyżej 1 roku
Odpis aktualizujący wartość należności handlowych
Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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na dzień

WYSZCZEGÓLNIENIE
31.12.2013

31.12.2012

Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych

1 314

63

Należności z tytułu innych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych

5 465

5 535

Należności z tytułu innych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych

5 546

5 668

Należności z tytułu innych rozliczeń publicznoprawnych

1 623

1 623

(1 704)

(1 756)

18 161

6 026

358

514

-

103

1 488

764

68

133

823

590

15 956

4 511

(532)

(589)

146 765

115 925

5 739

2 982

141 026

112 943

Odpis aktualizujący wartość należności z tytułu podatków
Pozostałe należności krótkoterminowe
Należności z tytułu sprzedanych rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości
niematerialnych
Należności z tytułu sprzedaży inwestycji
Złożone depozyty, wadia, kaucje
Roszczenia sporne
Przedpłaty- zaliczki na zakup usług
Inne należności
Odpis aktualizujący wartość pozostałych należności krótkoterminowych
Należności ogółem, w tym:
- od jednostek powiązanych
- od pozostałych jednostek

Poniżej przedstawiono dane dotyczące odpisów aktualizujących należności.
w okresie
WYSZCZEGÓLNIENIE

od 01.01.2013

od 01.01.2012

do 31.12.2013

do 31.12.2012

Odpis aktualizujący należności ogółem
Wartość odpisów na początek okresu

5 464

3 919

Zwiększenie- utworzenie odpisu w ciężar bieżącego wyniku

1 407

3 681

Zmniejszenie- odpisanie w przychody niewykorzystanych kwot

(697)

(1 811)

Wykorzystanie odpisu- spisanie

(424)

(291)

(49)

(34)

5 701

5 464

Różnice kursowe netto z przeliczenia sprawozdania finansowego na walutę prezentacji
Wartość odpisów na koniec okresu

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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Informacje dodatkowe dotyczące należności zaprezentowano w tabeli.
na dzień
WYSZCZEGÓLNIENIE
31.12.2013
Wartość należności stanowiących zabezpieczenie zobowiązań

31.12.2012

23 750

23 024

Ponadto w Apator S.A. występuje również (jako zabezpieczenie kredytów) cicha cesja wierzytelności w wysokości
minimum 40% wszystkich obrotów handlowych.

7.10. Pożyczki udzielone
Apator Metrix S.A. udzielił jednostce współkontrolowanej pożyczek w łącznej wysokości 1.875.000 GBP, przy czym
wartość pożyczki w wysokości 1.600.000 GBP została przekazana GWI w dniu podpisania umowy nabycia udziałów,
75.000 GBP uruchomiono miesiąc po podpisaniu umowy, natomiast w 2013 roku udzielono nowej pożyczki w kwocie
200.000 GBP. Udzielone przez Spółkę pożyczki zostały ujęte w sprawozdaniu jako aktywa finansowe w kategorii
pożyczki i należności oraz zostały wycenione metodą zamortyzowanego kosztu.
W długookresowym i zatwierdzonym planie rozwoju spółki George Wilson Industries zakłada się, że zwrot udzielonych
pożyczek będzie następował sukcesywnie począwszy od 2016 roku, w zależności od prędkości i skuteczności
prowadzonego procesu inwestycyjnego.
Informacje o udzielonych pożyczkach zostały zaprezentowane w tabeli.
na dzień
WYSZCZEGÓLNIENIE
31.12.2013
Udzielone pożyczki długoterminowe, w tym:

31.12.2012
8 994

8 175

płatne powyżej 1 roku do 2 lat

1 079

1 098

płatne powyżej 2 lat do 5 lat

7 915

7 077

Udzielone pożyczki ogółem, w tym:

8 994

8 175

8 994

8 175

- do jednostek powiązanych

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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7.11. Środki pieniężne
Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych.
Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne okresy, od jednego dnia do trzech miesięcy, w zależności od
aktualnego zapotrzebowania Spółki na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp
procentowych.
Specyfikację środków pieniężnych i ich ekwiwalentów prezentuje poniższa tabela:
na dzień
WYSZCZEGÓLNIENIE
31.12.2013
Środki pieniężne w kasie
Środki pieniężne na rachunkach bankowych

120

98

14 589

23 912

3 530

19 709

18 239

43 719

Lokaty krótkoterminowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ogółem

31.12.2012

Informacje dodatkowe dotyczące środków pieniężnych zaprezentowano w poniższej tabeli.
na dzień
WYSZCZEGÓLNIENIE
31.12.2013
Wartość środków pieniężnych stanowiących zabezpieczenie zobowiązań

31.12.2012
6 393

14 032

7.12. Rozliczenia międzyokresowe
Informacja dotycząca rozliczeń międzyokresowych została zaprezentowana w tabeli.
na dzień
WYSZCZEGÓLNIENIE
31.12.2013
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

31.12.2012
9

61

Certyfikacja, legalizacja

5

60

Ubezpieczenia

-

1

Inne rozliczenia międzyokresowe

4

-

1 636

1 979

Opłaty administracyjne

74

59

Certyfikacja, legalizacja

157

136

Ubezpieczenia

606

792

Usługi informatyczne

258

263

Usługi marketingowe

253

416

6

31

282

282

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Szkolenia
Inne rozliczenia międzyokresowe
Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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7.13. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
W związku z zamiarem sprzedaży części posiadanego majątku, spółka FAP Pafal S.A. przekwalifikowała część
budynków, maszyn i urządzeń z rzeczowych aktywów trwałych do aktywów przeznaczonych do sprzedaży. W grudniu
2013 roku Spółka posiadała już nabywców na przekwalifikowane aktywa.
w okresie
WYSZCZEGÓLNIENIE

od 01.01.2013

od 01.01.2012

do 31.12.2013

do 31.12.2012

Wartość na początek okresu

-

10 427

256

1 019

Zmniejszenie z tytułu zbycia

-

(8 751)

Zmniejszenie wynikające z przekwalifikowania

-

(2 839)

Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości utworzony w okresie

-

144

256

-

Zwiększenie wynikające z przekwalifikowania

Wartość na koniec okresu

w okresie
WYSZCZEGÓLNIENIE

od 01.01.2013

od 01.01.2012

do 31.12.2013

do 31.12.2012

Wartość odpisów na początek okresu

-

144

-

(144)

-

-

ODPIS
AKTUALIZUJĄCY (-)

WARTOŚĆ AKTYWÓW
TRWAŁYCH
PRZEZNACZONYCH DO
SPRZEDAŻY

Zmniejszenie- odpisanie w przychody niewykorzystanych kwot
Wartość odpisów na koniec okresu

WYSZCZEGÓLNIENIE

Grunty, budynki i budowle
Maszyny i urządzenia
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako
przeznaczone do sprzedaży na dzień
31.12.2013

WARTOŚĆ
SPRAWOZDAWCZA

WARTOŚĆ GODZIWA

86

86

-

86

170

170

-

170

256

256

-

256

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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7.14. Kapitał podstawowy
Informacja o kapitale podstawowym została zaprezentowana w tabeli.
na dzień
WYSZCZEGÓLNIENIE
31.12.2013
Liczba akcji

31.12.2012

33 107 028

33 107 028

0,10

0,10

3 311

3 311

Wartość nominalna akcji
Kapitał podstawowy

Struktura akcjonariuszy na dzień 31 grudnia 2013 roku została przedstawiona w tabeli.
Imię i Nazwisko

Akcje imienne

Apator Mining sp. z o. o.

Akcje na
okaziciela

Suma akcji

Udział w
kapitale

Liczba głosów

Udział w
głosach

-

3 600 000

3 600 000

3 600 000

10,87%

6,39%

1 164 669

880 974

2 045 643

5 539 650

6,18%

9,83%

Tadeusz Sosgórnik

993 102

907 401

1 900 503

4 879 809

5,74%

8,66%

Danuta Guzowska

954 214

566 065

1 520 279

4 382 921

4,59%

7,78%

Zbigniew Jaworski

760 848

574 074

1 334 922

3 617 466

4,03%

6,42%

Janusz Marzygliński

818 092

229 565

1 047 657

3 501 933

3,16%

6,21%

-

2 905 628

2 905 628

2 905 628

8,78%

5,15%

Pozostali

3 063 205

15 689 191

18 752 396

27 942 011

56,65%

49,56%

OGÓŁEM

7 754 130

25 352 898

33 107 028

56 369 418

100%

100%

Mariusz Lewicki

AVIVA OFE

7.15. Pozostałe kapitały
Informacje o pozostałych kapitałach zostały zaprezentowane w tabeli.
na dzień
WYSZCZEGÓLNIENIE
31.12.2013
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji własnych powyżej ich wartości nominalnej
Pozostały kapitał zapasowy
Akcje własne
Kapitały rezerwowe
Pozostałe kapitały ogółem

31.12.2012
15 142

15 142

207 219

171 353

(3 524)

(3 524)

4 000

4 000

222 837

186 971

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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KAPITAŁ
ZAPASOWY ZE
SPRZEDAŻY
AKCJI
WŁASNYCH
POWYŻEJ ICH
WARTOŚCI
NOMINALNEJ

WYSZCZEGÓLNIENIE

Stan na dzień 01.01.2012

POZOSTAŁY
KAPITAŁ
ZAPASOWY

KAPITAŁY
REZERWOWE

AKCJE WŁASNE

RAZEM

15 142

133 339

(5 348)

21 973

165 106

-

43 699

-

-

43 699

Podział wyniku

-

25 726

-

-

25 726

Zamknięcie programu wykupu akcji

-

17 973

-

-

17 973

Zmniejszenie w okresie od 01.01.2012 do
31.12.2012

-

(5 685)

1 824

(17 973)

(21 834)

Pokrycie straty z kapitału zapasowego

-

(5 685)

-

-

(5 685)

Umorzenie akcji własnych

-

-

1 824

-

1 824

Zamknięcie programu wykupu akcji

-

-

-

(17 973)

(17 973)

Stan na dzień 31.12.2012

15 142

171 353

(3 524)

4 000

186 971

Stan na dzień 01.01.2013

15 142

171 353

(3 524)

4 000

186 971

-

35 866

-

-

35 866

-

35 866

-

-

35 866

15 142

207 219

(3 524)

4 000

222 837

Zwiększenie w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Zwiększenie w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013
Podział wyniku
Stan na dzień 31.12.2013

na dzień
WYSZCZEGÓLNIENIE
31.12.2013
Kapitał na wypłatę dywidendy
Kapitały rezerwowe ogółem

31.12.2012
4 000

4 000

4 000

4 000

Sposób podziału zysku w jednostce dominującej Apator S.A.
Zgodnie z Uchwałą Nr 16/VI/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator S.A. z dnia 24 czerwca
2013 roku, dokonano podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 w wysokości 70.343.816,18 zł w następujący sposób:




Dywidenda

46.349.839,20 zł

Kapitał zapasowy
23.993.976,98 zł
Zysk w wysokości 70.343.816,18 zł nie obejmuje korekty z tytułu zmiany MSR 19 „Świadczenia pracownicze”. Zysk
netto uwzględniający rozpoznanie w pozostałych całkowitych dochodach części kosztów programu określonych
świadczeń wynosi 70.392.480,38 zł.
Na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2012 została wypłacona zaliczka w łącznej wysokości
13.242.811,20 zł, czyli 0,40 zł na akcję. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2012
nastąpiła w dniu 13 grudnia 2012 roku. Do wypłaty pozostałej części dywidendy uprawionych było 33.107.028 akcji
imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C. Prawo do wypłaty pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości
Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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33.107.028,00 zł uzyskali akcjonariusze posiadający akcje Apator S.A. w dniu 12 lipca 2013 roku. Wypłata pozostałej
części dywidendy w wysokości 1,00 zł na akcję nastąpiła w dniu 26 lipca 2013 roku.
W dniu 12 listopada 2013 roku Zarząd Apator S.A. podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej
dywidendy z zysku za 2013 rok w łącznej wysokości 9.932.108,40 zł, czyli 0,30 zł brutto na jedną akcję. Do wypłaty
zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok 2013 uprawnionych było 33.107.028 akcji imiennych serii A
i akcji na okaziciela serii A, B i C. Prawo do wypłaty uzyskali akcjonariusze posiadający akcje spółki Apator S.A. w dniu
16 grudnia 2013 roku, natomiast wypłata nastąpiła w dniu 23 grudnia 2013 roku.

7.16. Udziały niesprawujące kontroli
Informacje dotyczące udziałów niesprawujących kontroli zostały zaprezentowane w poniższej tabeli.
na dzień
NAZWA JEDNOSTKI ZALEŻNEJ
31.12.2013
Apator Telemetria Sp.z o.o.
Apator Metroteks
Udziały niesprawujące kontroli ogółem

31.12.2012
1 426

1 021

156

139

1 582

1 160

7.17. Kredyty i pożyczki
Informacje o kredytach i pożyczkach zaprezentowano poniżej.
na dzień
WYSZCZEGÓLNIENIE
31.12.2013
Kredyty i pożyczki długoterminowe

31.12.2012
8 665

12 887

płatne powyżej 1 roku do 2 lat

3 036

1 222

płatne powyżej 2 lat do 5 lat

5 629

11 665

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe

48 629

42 833

Kredyty i pożyczki ogółem, w tym

57 294

55 720

57 294

55 720

- od pozostałych jednostek

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

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

Strona 54
Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)
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Jednostka dominująca Apator SA
Na dzień 31 grudnia 2013 roku Apator SA posiadał zadłużenie z tytułu kredytów w wysokości 35.702 tys. zł, na mocy
umów kredytowych, których warunki przedstawiono poniżej:
Kredyt (1)
Nazwa banku

Bank Handlowy w Warszawie SA

Data zawarcia umowy i ewentualne aneksy do umowy

27 maja 2004 roku, ostatni aneks do umowy z dnia 19
września 2012 roku

Kwota udzielonego kredytu

30.000 tys. zł – kredyt w rachunku bieżącym

Termin spłaty kredytu

9 września 2014 r.

Rodzaj zabezpieczenia

Cesja wierzytelności w wysokości 6.000 tys. zł
Hipoteka na nieruchomości do kwoty 37.000 tys. zł

Oprocentowanie

WIBOR 1M + marża w stosunku rocznym

Kredyt (2)
Nazwa banku

Raiffeisen Bank Polska SA

Data zawarcia umowy i ewentualne aneksy do umowy

16 czerwca 2005 roku, ostatni aneks do umowy z dnia 18
grudnia 2012 roku

Kwota udzielonego kredytu

17.500 tys. zł:
- 7.500 tys. zł – kredyt w rachunku bieżącym
- 5.000 tys. zł – kredyt rewolwingowy (1)
- 5.000 tys. zł – kredyt rewolwingowy (2)
Oraz limit do wykorzystania do wysokości równowartości
12.000 tys. zł
- równowartość 12.000 tys. zł – limit na akredytywy „bez
pokrycia z góry”
- równowartość 12.000 tys. zł – limit na gwarancje
bankowe
Łącznie limit do wykorzystania na ww. produkty wynosi
17.500 tys. zł

Termin spłaty kredytu

10 kwietnia 2014 r. – kredyt w rachunku bieżącym
9 kwietnia 2014 r. – kredyty rewolwingowe
10 kwietnia 2014 r. – akredytywy i gwarancje

Rodzaj zabezpieczenia

Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego
Cicha cesja wierzytelności w wysokości min. 40%
wszystkich obrotów handlowych

Oprocentowanie

WIBOR 1M + marża w stosunku rocznym

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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Jednostka zależna Apator Metrix SA
Na dzień 31 grudnia 2013 roku spółka posiadała zadłużenie z tytułu kredytów w wysokości 9.183 tys. zł, na mocy
umów kredytowych, których warunki przedstawiono poniżej:
Kredyt (3)
Nazwa banku

Bank Millenium SA

Data zawarcia umowy i ewentualne aneksy do umowy

27 maja 2004 roku, ostatni aneks do umowy z dnia 25
lutego 2013 roku

Kwota udzielonego kredytu

7.500 tys. zł – kredyt w rachunku bieżącym

Termin spłaty kredytu

24 lutego 2015 r.

Rodzaj zabezpieczenia

Hipoteka kaucyjna

Oprocentowanie

WIBOR 1M + marża w stosunku rocznym

Kredyt (4)
Nazwa banku

Bank Millenium SA

Data zawarcia umowy i ewentualne aneksy do umowy

3 września 2012 r., aneksów brak

Kwota udzielonego kredytu

8.000 tys. zł

Termin spłaty kredytu

2 września 2017 r.

Rodzaj zabezpieczenia

Hipoteka kaucyjna

Oprocentowanie

WIBOR 1M + marża w stosunku rocznym



Jednostka zależna Apator Mining Sp. z o.o.
Na dzień 31 grudnia 2013 roku spółka posiadała zadłużenie z tytułu kredytów w wysokości 1.029 tys. zł, na mocy
umowy kredytowej, której warunki przedstawiono poniżej:
Kredyt (5)
Nazwa banku

ING Bank Śląski SA

Data zawarcia umowy i ewentualne aneksy do umowy

26 maja 2011 roku, ostatni aneks do umowy z dnia 17
maja 2013 roku

Kwota udzielonego kredytu

5.000 tys. zł – kredyt w rachunku bieżącym

Termin spłaty kredytu

24 maja 2014 r.

Rodzaj zabezpieczenia

Hipoteka na nieruchomości

Oprocentowanie

WIBOR 1M + marża w stosunku rocznym

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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Jednostka zależna Apator Powogaz
Na dzień 31 grudnia 2013 roku spółka posiadała zadłużenie z tytułu kredytów w wysokości 5.035 tys. zł, na mocy
umowy kredytowej, której warunki przedstawiono poniżej:
Kredyt (6)
Nazwa banku

Raiffeisen Bank Polska SA

Data zawarcia umowy i ewentualne aneksy do umowy

14 grudnia 2010 r.

Kwota udzielonego kredytu

2.000 tys. EUR

Termin spłaty kredytu

29 grudnia 2017 r.

Rodzaj zabezpieczenia

Hipoteka zwykła w kwocie 2 mln EUR; cesja
wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości;
pełnomocnictwo do rachunków bankowych

Oprocentowanie

EURIBOR 1M + marża w stosunku rocznym



Jednostka zależna Apator Rector Sp. z o.o.
Na dzień 31 grudnia 2013 roku spółka posiadała zadłużenie z tytułu kredytów w wysokości 6.345 tys. zł, na mocy
umów kredytowych, których warunki przedstawiono poniżej:
Kredyt (7)
Nazwa banku

Bank Millenium SA

Data zawarcia umowy i ewentualne aneksy do umowy

6 marca 2009 r., ostatni aneks z dnia 29 maja 2013roku

Kwota udzielonego kredytu

7.000 tys. zł – kredyt w rachunku bieżącym

Termin spłaty kredytu

31 maja 2015 roku

Rodzaj zabezpieczenia

Cesja należności

Oprocentowanie

WIBOR 1M + marża w stosunku rocznym

Kredyt (8)
Nazwa banku

Raiffeisen Bank Polska SA

Data zawarcia umowy i ewentualne aneksy do umowy

23 października 2013 roku

Kwota udzielonego kredytu

3.000 tys. zł – limit wierzytelności

Termin spłaty kredytu

31 grudnia 2014 roku

Rodzaj zabezpieczenia

Pełnomocnictwo do rachunku

Oprocentowanie

WIBOR 1M + marża w stosunku rocznym

W okresie sprawozdawczym spółki grupy kapitałowej Apator wywiązywały się z zobowiązań wynikających z zawartych
umów kredytowych.
Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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RS-2013

58

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe

Spółka Apator Powogaz S.A. posiada kredyt udzielony w euro- saldo zadłużenia na dzień sprawozdawczy wynosi
1.157 tys.euro. Pozostałe kredyty zostały udzielone w polskich złotych.
Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów przedstawiono poniżej.

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZOBOWIĄZANIE

KOSZTY

ZOBOWIĄZANIE

KOSZTY

na dzień

od 01.01.2013

na dzień

od 01.01.2012

31.12.2013

do 31.12.2013

31.12.2012

do 31.12.2012

Kredyty

57 294

2 435

55 720

4 030

Razem

57 294

2 435

55 720

4 030

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

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

Strona 58
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7.18. Rezerwy na zobowiązania
Informacje o rezerwach na zobowiązania zaprezentowano w tabeli.
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

POZOSTAŁE REZERWY
REZERWY Z
TYT.UMÓW O
NIEZAKOŃCZONE
USŁUGI
WDROŻENIOWE
(kary,
odszkodowania)

REZERWA NA
NIEZREALIZOWANĄ
MARŻĘ NA
SPRZEDAŻY DO
JEDNOSTKI
STOWARZYSZONEJ

ODPRAWY
EMERYTALNE,
NAGRODY
JUBILEUSZOWE

REZERWA
RESTRUKTURYZA
-CYJNA
(świadczenia)

12 448

1 323

4 295

2 253

4 033

451

112

116

25 031

-

-

4 695

771

3 533

-

83

108

9 190

Zmniejszenie- odpisanie w przychody
niewykorzystanych kwot (-)

(3 038)

-

-

-

-

(245)

-

(116)

(3 399)

Wykorzystanie rezerwy- rozliczenie z
kosztami (-)

(189)

-

(4 227)

(457)

(3 690)

-

(39)

-

(8 602)

Przeszacowanie rezerwy ujęte w
pozostałych całkowitych dochodach

(494)

-

-

-

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wartość rezerw na dzień 01.01.2012 (+)
Zwiększenie- utworzenie rezerwy w ciężar
bieżącego wyniku (+)

Różnice kursowe netto z przeliczenia
sprawozdania finansowego na walutę
prezentacji

PREMIE

URLOPY

GWARANCJE

INNE

RAZEM

(494)

-

-

(12)

(8)

(12)

-

-

-

(32)

8 727

1 323

4 751

2 559

3 864

206

156

108

21 694

- rezerwy długoterminowe

7 012

-

-

-

40

-

-

-

7 052

- rezerwy krótkoterminowe

1 715

1 323

4 751

2 559

3 824

206

156

108

14 642

Wartość rezerw na dzień 31.12.2012, w tym:

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

POZOSTAŁE REZERWY
REZERWY Z
TYT.UMÓW O
NIEZAKOŃCZONE
USŁUGI
WDROŻENIOWE
(kary,
odszkodowania)

REZERWA NA
NIEZREALIZOWANĄ
MARŻĘ NA
SPRZEDAŻY DO
JEDNOSTKI
STOWARZYSZONEJ

ODPRAWY
EMERYTALNE,
NAGRODY
JUBILEUSZOWE

REZERWA
RESTRUKTURYZA
-CYJNA
(świadczenia)

8 727

1 323

4 751

2 559

3 864

206

156

108

21 694

Zmiana z tytułu przejęcia (+) / wyłączenia (-)
jednostki

-

-

-

-

(40)

(1 912)

-

-

(1 952)

Zwiększenie- utworzenie rezerwy w ciężar
bieżącego wyniku (+)

-

277

5 550

1 020

4 391

2 094

50

216

13 598

Zmniejszenie- odpisanie w przychody
niewykorzystanych kwot (-)

(324)

-

-

-

-

-

(9)

-

(333)

Wykorzystanie rezerwy- rozliczenie z
kosztami (-)

(365)

-

(4 534)

(387)

(2 746)

-

(120)

-

(8 152)

-

-

-

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wartość rezerw na dzień 01.01.2013

Przeszacowanie rezerwy ujęte w
pozostałych całkowitych dochodach
Różnice kursowe netto z przeliczenia
sprawozdania finansowego na walutę
prezentacji

55

PREMIE

URLOPY

GWARANCJE

INNE

RAZEM

55

-

-

(12)

(11)

(10)

-

-

-

(33)

8 093

1 600

5 755

3 181

5 459

388

77

324

24 877

- rezerwy długoterminowe

6 951

-

-

-

-

-

-

-

6 951

- rezerwy krótkoterminowe

1 142

1 600

5 755

3 181

5 459

388

77

324

17 926

Wartość rezerw na dzień 31.12.2013, w tym:

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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Świadczenia pracownicze – założenia aktuarialne
Główne założenia aktuarialne przyjęte na dzień sprawozdawczy (wyrażone jako wartości średnioważone):





Stopa dyskontowa na 31 grudnia 2013 roku

4,6%

Przyszły wzrost wynagrodzeń

2,4% (dla spółki Apator SA 0,0%)

Liczba zatrudnionych

1.885

Założenia dotyczące przyszłej śmiertelności oraz inwalidztwa są oparte na publikowanych statystykach oraz tabelach
śmiertelności.
Zastosowano również parametry mobilności:






Dla osób w wieku do 40 lat

5%

Dla osób w wieku od 41 do 45 lat

4%

Dla osób w wieku od 46 do 50 lat

3%

Dla osób w wieku powyżej 50 lat

1%

Odprawy emerytalne i jubileusze
Zgodnie z regulaminami wynagradzania, Grupa tworzy rezerwy na świadczenia pracownicze, które są wyliczane przez
niezależnego aktuariusza – Biuro Usług Aktuarialnych Michał Stańczuk.
W związku z podpisaniem porozumienia dotyczącego wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2013 r. nowego Zakładowego
Układu Zbiorowego Pracy w jednostce zależnej Apator Powogaz SA zobowiązanie wynikające z nagród jubileuszowych
obliczane jest na podstawie stażu pracy oraz bazowej kwoty wynagrodzenia.
Rezerwy restrukturyzacyjne
W Fabryce Aparatury Pomiarowej „PAFAL” S.A. opracowano plan przeprowadzenia restrukturyzacji z powodu
zakończenia produkcji liczników elektronicznych do pomiaru zużycia energii elektrycznej. Docelowo ta produkcja
będzie realizowana w Apator S.A., co jest zgodne ze strategią Grupy.
W wyniku działań restrukturyzacyjnych zakłada się ograniczenie zatrudnienia w Spółce zależnej o 128 osób. Łączne
koszty restrukturyzacji zatrudnienia, na które składają się odprawy dla zwalnianych pracowników, odszkodowania za
skrócony okres wypowiedzenia oraz wypłata ekwiwalentów za niewykorzystany urlop oszacowano na 1 323 106,00 zł.
Oprócz czynnika ludzkiego, analizie poddano również majątek trwały i majątek obrotowy służący temu procesowi
produkcji, co skutkowało zwiększeniem rezerwy założonej w 2011 roku o kwotę 276.894,00 zł
Plan działalności Spółki PAFAL S.A. zakładał, iż do końca 2012 r. jednostka całkowicie zakończy produkcję
elektronicznych liczników do pomiaru zużycia energii elektrycznej. W 2012 i 2013 roku produkcja liczników
elektronicznych była jednak kontynuowana i nie zaistniały okoliczności wskazujące na konieczność zmniejszenia
zatrudnienia. Zakłada się, że proces wygaszenia produkcji liczników elektronicznych będzie następował w trakcie 2014
roku i wtedy zostaną wykorzystane rezerwy utworzone na koszty restrukturyzacji spółki.

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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Premie
Grupa tworzy rezerwy na świadczenia z tytułu premii przyznanych pracownikom Grupy na podstawie zapisów
w regulaminach wynagradzania.
Gwarancje
Rezerwa na naprawy gwarancyjne jest związana głównie ze sprzedażą aparatury produkowanej przez Grupę w
okresach sprawozdawczych kończących się 31 grudnia 2011, 31 grudnia 2012 oraz 31 grudnia 2013 roku. Rezerwa ta
jest szacowana na podstawie danych historycznych dotyczących udziału wadliwych wyrobów w przychodach
ze sprzedaży tych produktów.
Rezerwy z tytułu umów o niezakończone usługi wdrożeniowe
Rezerwa z tytułu umów o niezakończone usługi wdrożeniowe jest tworzona w momencie braku spełnienia jednego z
warunków umowy, które powoduje powstanie zobowiązania.

7.19. Zobowiązania
Informacje o zobowiązaniach zostały zaprezentowane w poniższej tabeli.
na dzień
WYSZCZEGÓLNIENIE
31.12.2013

31.12.2012

Zobowiązania długoterminowe

11 904

25 425

Zobowiązania inwestycyjne

5 758

841

Zobowiązania z tytułu zakupu udziałów i akcji

3 546

3 546

-

19 155

2 594

1 883

6

-

101 735

102 017

52 474

66 263

46 091

55 283

6 383

10 980

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych

6 134

7 606

Zobowiązania z tytułu innych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych

9 606

9 246

33 521

18 902

3 096

2 629

101

98

-

82

Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego

2 062

1 606

Zobowiązania inwestycyjne

4 371

7 127

17 758

-

Zobowiązania z tytułu opcji put dotyczącej udziałów mniejszościowych spółki zależnej
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego
Inne zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:
Zobowiązania handlowe
Zobowiązania bieżące
Zobowiązania przeterminowane

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
Zobowiązania z tytułu dywidendy
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych

Zobowiązania z tytułu opcji put dotyczącej udziałów mniejszościowych spółki zależnej

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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na dzień

WYSZCZEGÓLNIENIE
31.12.2013

31.12.2012

Przedpłaty- zaliczki otrzymane na dostawy

914

1 726

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

726

2 121

4 493

3 513

113 639

127 442

15

2

113 624

127 440

Inne zobowiązania
Zobowiązania ogółem, w tym:
- wobec jednostek powiązanych
- wobec pozostałych jednostek

7.20. Podatek dochodowy
Specyfikę podatku dochodowego za okres sprawozdawczy prezentuje tabela.
w okresie
WYSZCZEGÓLNIENIE

od 01.01.2013

od 01.01.2012

do 31.12.2013

do 31.12.2012

Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów
Bieżący podatek dochodowy

16 088

16 566

16 094

16 583

(6)

(17)

(1 684)

(20 222)

Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych

(987)

(216)

Ulga podatkowa z tytułu działalności w SSE

(697)

(20 006)

14 404

(3 656)

195

1 640

Odroczony podatek dochodowy netto od zabezpieczeń przepływów środków
pieniężnych rozliczonych w ciągu roku obrotowego

205

1 546

Odroczony podatek dochodowy od przeszacowania rezerwy z tytułu programu
określonych świadczeń

(10)

94

195

1 640

Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego
Korekty dotyczące podatku bieżącego z lat ubiegłych
Odroczony podatek dochodowy

Obciążenie podatkowe wykazane w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych
dochodów
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Odroczony podatek dochodowy

Korzyść (obciążenie) podatkowe wykazane w kapitale własnym

Podatek odroczony prezentuje poniższa tabela.

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

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

Strona 63
Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)
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WYSZCZEGÓLNIENIE

Różnice kursowe
netto z
przeliczenia
sprawozdania
finansowego na
walutę
prezentacji

Zmiana z
tytułu
przejęcia/
wyłączenia
jednostki

Stan na
początek
okresu

Uznanie
(obciążenie)
wyniku z tytułu
zmiany stanu
różnic
przejściowych i
straty
podatkowej

Zwiększenie
(zmniejszenie)
kapitału
własnego z tytułu
zmiany stanu
różnic
przejściowych

Stan na
koniec
okresu

Odroczony podatek dochodowy w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012
Aktywa z tytułu podatku odroczonego

11 149

-

(16)

19 470

(1 453)

29 150

2 919

-

(2)

(560)

(94)

2 263

721

-

(1)

116

-

836

24

-

-

(24)

-

-

Rezerwa na naprawy gwarancyjne

851

-

(2)

(76)

-

773

Przyszłe koszty (zobowiązania)

196

-

-

451

-

647

Niewypłacone wynagrodzenia, składki ZUS

347

-

-

24

-

371

Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa
trwałe i wartości niematerialne

132

-

-

425

-

557

Odpisy aktualizujące zapasy

842

-

(7)

97

-

932

Odpisy aktualizujące należności

386

-

-

31

-

417

Wycena do wartości godziwej- instrumenty
pochodne

1 762

-

-

(313)

(1 359)

90

Wycena do wartości godziwej- inne aktywa
finansowe

1

-

-

-

-

1

483

-

-

(456)

-

27

Rezerwa na świadczenia na rzecz
pracowników
Rezerwa na premie
Sprzedaż ujęta w następnym okresie
sprawozdawczym

Strata podatkowa
Ulga podatkowa z tytułu działalności w SSE

-

Amortyzacja księgowa inna niż podatkowa

60

-

-

59

-

119

Transakcje wewnątrzgrupowe

747

-

-

(148)

-

599

Różnice z tytułu leasingu

155

-

-

(5)

-

150

Przejściowe różnice z tytułu kontraktów
długoterminowych (umów o usługi
wdrożeniowe)

936

-

-

(551)

-

385

Inne koszty niepodatkowe w okresie

587

-

(4)

394

-

977

Rezerwy z tytułu podatku odroczonego

8 929

-

(85)

(752)

187

8 279

29

-

-

(19)

-

10

Wycena do wartości godziwej- instrumenty
pochodne

107

-

-

69

187

363

Wycena do wartości godziwej- inne aktywa
finansowe

1

-

-

(1)

-

-

Amortyzacja księgowa inna niż podatkowa

7 636

-

(85)

(1 387)

-

6 164

Nadwyżka wartości nominalnej nad
wartością księgową aportu

238

-

-

-

-

238

Różnice z tytułu leasingu

356

-

-

94

-

450

Odszkodowania otrzymane

380

-

-

(155)

-

225

Wycena do wartości godziwejnieruchomości

20 006

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

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

20 006
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WYSZCZEGÓLNIENIE

Różnice kursowe
netto z
przeliczenia
sprawozdania
finansowego na
walutę
prezentacji

Zmiana z
tytułu
przejęcia/
wyłączenia
jednostki

Stan na
początek
okresu

Uznanie
(obciążenie)
wyniku z tytułu
zmiany stanu
różnic
przejściowych i
straty
podatkowej

Zwiększenie
(zmniejszenie)
kapitału
własnego z tytułu
zmiany stanu
różnic
przejściowych

Stan na
koniec
okresu

Przejściowe różnice z tytułu kontraktów
długoterminowych (umów o usługi
wdrożeniowe)

58

-

-

438

-

496

Inne przychody niepodatkowe w okresie

124

-

-

209

-

333

X

X

X

20 222

(1 640)

X

2 220

X

X

X

X

20 871

-

X

X

X

X

-

29 150

(636)

(15)

3 795

(50)

32 244

2 263

-

(2)

2

10

2 273

Rezerwa na premie

836

-

-

634

-

1 470

Rezerwa na naprawy gwarancyjne

773

(8)

(2)

347

-

1 110

Przyszłe koszty (zobowiązania)

647

(468)

-

325

-

504

Niewypłacone wynagrodzenia, składki ZUS

371

1

-

135

-

507

Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa
trwałe i wartości niematerialne

557

-

-

(25)

-

532

Odpisy aktualizujące zapasy

932

-

(9)

163

-

1 086

Odpisy aktualizujące należności

417

-

-

(9)

-

408

Wycena do wartości godziwej- instrumenty
pochodne

90

-

-

(25)

(60)

5

Wycena do wartości godziwej- inne aktywa
finansowe

1

-

-

-

-

1

27

-

-

(27)

-

-

Ulga podatkowa z tytułu działalności w SSE

20 006

-

-

697

-

20 703

Amortyzacja księgowa inna niż podatkowa

119

-

-

44

-

163

Transakcje wewnątrzgrupowe

599

-

-

197

-

796

Różnice z tytułu leasingu

150

(134)

-

(3)

-

13

Przejściowe różnice z tytułu kontraktów
długoterminowych (umów o usługi
wdrożeniowe)

385

-

-

229

-

614

Inne koszty niepodatkowe w okresie

977

(27)

(2)

1 111

-

2 059

Rezerwy z tytułu podatku odroczonego

8 279

(245)

(111)

2 111

145

10 179

10

-

-

30

-

40

363

-

-

174

145

682

6 164

-

(111)

(222)

-

5 831

238

-

-

-

-

238

Podatek w wynik okresu/ kapitały
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ogółem
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego ogółem

Odroczony podatek dochodowy w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Rezerwa na świadczenia na rzecz
pracowników

Strata podatkowa

Wycena do wartości godziwejnieruchomości
Wycena do wartości godziwej- instrumenty
pochodne
Amortyzacja księgowa inna niż podatkowa
Nadwyżka wartości nominalnej nad
Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

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

Różnice kursowe
netto z
przeliczenia
sprawozdania
finansowego na
walutę
prezentacji

Zmiana z
tytułu
przejęcia/
wyłączenia
jednostki

Stan na
początek
okresu

Uznanie
(obciążenie)
wyniku z tytułu
zmiany stanu
różnic
przejściowych i
straty
podatkowej

Zwiększenie
(zmniejszenie)
kapitału
własnego z tytułu
zmiany stanu
różnic
przejściowych

Stan na
koniec
okresu

wartością księgową aportu
Różnice z tytułu leasingu

450

(213)

-

122

-

359

Odszkodowania otrzymane

225

-

-

(68)

-

157

Przejściowe różnice z tytułu kontraktów
długoterminowych (umów o usługi
wdrożeniowe)

496

-

-

2 349

-

2 845

Inne przychody niepodatkowe w okresie

333

(32)

-

(274)

-

27

X

X

X

1 684

(195)

X

20 871

X

X

X

X

23 527

-

X

X

X

X

1 462

Podatek w wynik okresu/ kapitały
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ogółem
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego ogółem

Działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej
W dniu 28 grudnia 2010 roku Spółka otrzymała Zezwolenie Nr 69/PSSE na prowadzenie działalności gospodarczej
na obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Na dzień rozpoczęcia działalności w PSSE zostały rozpoznane aktywa na podatek odroczony w kwocie 20.357 tys. zł
z tytułu możliwej do wykorzystania ulgi podatkowej (wartość aktywa na 31 grudnia 2013 r. wynosi 20.703 tys. zł).
Straty podatkowe do wykorzystania
W 2009 roku spółka zależna FAP Pafal S.A. poniosła stratę podatkową w kwocie 9.149.506,22 zł. Termin rozliczenia
w/w straty upływa w dniu 31.12.2014 roku. Na 31.12.2013 roku stratę rozliczono w całości.
Prezentacja efektywnej stopy podatkowej:
w okresie
WYSZCZEGÓLNIENIE

od 01.01.2013

od 01.01.2012

do 31.12.2013

do 31.12.2012

Podstawa opodatkowania

83 203

91 664

Podatek dochodowy obliczony według obowiązujących stawek

15 781

17 396

Podatek od przychodów zwolnionych z opodatkowania (różnice trwałe)

(859)

(2 306)

- w tym od dochodów objętych zezwoleniem strefowym

(394)

(1 354)

Podatek od kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (różnice trwałe)

2 388

2 572

Podatek od transakcji wewnątrzgrupowych (różnice trwałe)

(310)

(443)

Podatek od pozycji nieujętych w wyniku finansowym okresu

118

(321)

(2 846)

(20 006)

Korekta strat podatkowych z lat ubiegłych

164

(442)

Inne odliczenia podatkowe

(32)

(106)

Podatek dochodowy

14 404

(3 656)

Efektywna stopa podatkowa

17,31%

-3,99%

Aktywo na podatek z tytułu działalności w SSE

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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7.21. Koszty rodzajowe
za okres
WYSZCZEGÓLNIENIE

od 01.01.2013

od 01.01.2012

do 31.12.2013

do 31.12.2012

Amortyzacja

(20 734)

(18 293)

Zużycie materiałów i energii

(266 977)

(278 862)

Usługi obce

(109 123)

(91 936)

Świadczenia pracownicze

(139 160)

(133 396)

(19 356)

(18 279)

(555 350)

(540 766)

Pozostałe koszty
Razem

7.22. Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Pozostałe przychody i koszty operacyjne zaprezentowano w tabeli.

w okresie
WYSZCZEGÓLNIENIE

od 01.01.2013

od 01.01.2012

do 31.12.2013

do 31.12.2012

Przychody operacyjne

3 528

30 524

Wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

746

23 527

Wycena nieruchomości inwestycyjnej

160

-

Rozwiązanie odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe

134

-

-

144

689

3 228

Rozwiązanie rezerwy na naprawy gwarancyjne

-

157

Refundacja kosztów (targi i konferencje)

-

229

Odszkodowania otrzymane z tytułu rzeczowych aktywów trwałych zgodnie z MSR 16

174

114

Otrzymane odszkodowania i kary umowne

694

244

Otrzymane darowizny

23

32

Zwrot kosztów postępowania sądowego, zastępstwa procesowego

87

192

821

2 657

(6 772)

(12 379)

(221)

(567)

Koszty związane z likwidacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych

-

(51)

Wycena nieruchomości inwestycyjnej

-

(102)

Utworzenie odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe

-

(2 381)

(690)

(301)

Rozwiązanie odpisów aktualizujących aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
Wykorzystanie lub rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze

Pozostałe przychody
Koszty operacyjne
Koszt zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych

Utworzenie odpisów aktualizujących zapasy
Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

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

WYSZCZEGÓLNIENIE

od 01.01.2013

od 01.01.2012

do 31.12.2013

do 31.12.2012

Utworzenie odpisów aktualizujących należności- spór podatkowy z US

-

(1 623)

(778)

(213)

Utworzenie rezerwy na naprawy gwarancyjne

(1 484)

-

Utworzenie rezerwy na zobowiązania

(1 024)

(415)

Złomowanie zapasów

(1 065)

(1 729)

(42)

(325)

(199)

(132)

Zaniechane inwestycje

(15)

-

Przekazane darowizny

(195)

(561)

Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania

(530)

(527)

Koszty sądowe, komornicze, zastępstwo procesowe

(91)

(180)

Składki nieobowiązkowe

(17)

(16)

(421)

(3 256)

(3 244)

18 145

Utworzenie odpisów aktualizujących należności

Niedobory inwentaryzacyjne
Straty losowe i inne szkody w składnikach majątku

Pozostałe koszty
Przychody (koszty) operacyjne netto

7.23. Przychody i koszty finansowe
Przychody i koszty finansowe zostały zaprezentowane w tabeli.
w okresie
WYSZCZEGÓLNIENIE

od 01.01.2013

od 01.01.2012

do 31.12.2013

do 31.12.2012

Przychody finansowe

5 278

3 505

Odsetki od pożyczki

297

68

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

489

633

Otrzymane odsetki od weksli

159

39

Odsetki od należności

393

424

Umorzone zobowiązania odsetkowe

1

-

Pozostałe odsetki

3

1

10

-

3 620

2 176

68

-

-

156

238

8

(8 577)

(9 839)

Wycena bilansowa weksli obcych
Przychody z tytułu transakcji walutowych (w tym instrumentów pochodnych)
Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności
Dyskonto zobowiązań
Pozostałe przychody
Koszty finansowe
Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

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

WYSZCZEGÓLNIENIE

od 01.01.2013

od 01.01.2012

do 31.12.2013

do 31.12.2012

Odsetki od kredytów i pożyczek

(2 205)

(3 054)

Odsetki płatne do budżetu

(55)

(123)

Odsetki od zobowiązań

(70)

(86)

(178)

(210)

(1 287)

-

-

(536)

Utworzenie odpisów aktualizujących wartość udziałów i akcji

(26)

-

Storno wyceny bilansowej weksli (obligacji) obcych

(14)

-

(2 963)

(5 131)

-

(34)

(1 106)

(75)

(209)

(263)

(39)

-

(382)

(176)

(43)

(151)

(3 299)

(6 334)

Pozostałe odsetki
Sprzedaż udziałów i akcji wg cen nabycia
Koszt umorzenia akcji własnych

Ujemne różnice kursowe
Utworzenie odpisów aktualizujących należności
Dyskonto należności
Prowizje od kredytów i pożyczek
Zmniejszenie dyskonta zobowiązań
Gwarancje i prowizje bankowe (poza prowizjami od kredytów)
Pozostałe koszty
Przychody (koszty) finansowe netto

7.24. Objaśnienia dotyczące sprawozdania z przepływów pieniężnych
Apator S.A. sporządza sprawozdanie z przepływów pieniężnych w części dotyczącej działalności operacyjnej
korzystając z metody pośredniej, za pomocą której zysk koryguje się o skutki transakcji mających charakter
bezgotówkowy, zmiany stanu zapasów, należności i zobowiązań oraz inne pozycje, w przypadku których skutkami
pieniężnymi są przepływy pieniężne z działalności finansowej lub inwestycyjnej.
Poniższa tabela prezentuje wyjaśnienia niezgodności pomiędzy zmianami stanu ze sprawozdania z sytuacji finansowej
oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych.
w okresie
WYSZCZEGÓLNIENIE

od 01.01.2013

od 01.01.2012

do 31.12.2013

do 31.12.2012

Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zapasów
Korekta o zapasy jednostki wyłączonej z konsolidacji
Zmiana stanu wykazana w rachunku przepływów

(1 306)

(2 466)

(335)

-

(1 641)

(2 466)

(4 129)

398

(13 395)

20 993

Zmiana stanu należności
Zmiana stanu należności długoterminowych
Zmiana stanu należności handlowych
Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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Waluta sprawozdawcza:
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RS-2013

70

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe
w okresie

WYSZCZEGÓLNIENIE

od 01.01.2013

od 01.01.2012

do 31.12.2013

do 31.12.2012

Zmiana stanu należności z tytułu innych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych

70

2 163

Zmiana stanu pozostałych należności

(12 135)

(2 840)

Korekta o należności jednostki wyłączonej z konsolidacji

(15 768)

-

(453)

(280)

164

-

(45 647)

20 434

Zmiana stanu zobowiązań długoterminowych

(13 521)

4 508

Zmiana stanu zobowiązań handlowych

(13 789)

6 907

360

621

Zmiana stanu pozostałych zobowiązań

14 619

(7 278)

Korekta o zobowiązania jednostki wyłączonej z konsolidacji

17 487

-

1

(3 546)

(806)

(2 569)

11

(14)

(1 167)

(213)

82

8 812

(1 994)

(254)

65

(2 017)

1 348

4 957

Zmiana stanu długoterminowych rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych

(61)

(4 122)

Zmiana stanu pozostałych długoterminowych rezerw

(40)

(284)

Zmiana stanu krótkoterminowych rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych

1 330

1 163

Zmiana stanu pozostałych krótkoterminowych rezerw

1 954

(94)

Korekta o rezerwy jednostki wyłączonej z konsolidacji

1 952

-

(64)

494

5 071

(2 843)

Zmiana stanu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych

52

(30)

Zmiana stanu krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych

343

(723)

Korekta o rozliczenia międzyokresowe jednostki wyłączonej z konsolidacji

(99)

-

296

(753)

Korekta o należności inwestycyjne
Pozostałe zmiany
Zmiana stanu wykazana w rachunku przepływów
Zmiana stanu zobowiązań

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu innych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych

Korekta o zobowiązania z tytułu zakupu udziałów
Korekta o zobowiązania z tytułu opcji put
Korekta o zobowiązania z tytułu dywidendy
Korekta o zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Korekta o zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych
Korekta o zobowiązania inwestycyjne
Pozostałe zmiany
Zmiana stanu wykazana w rachunku przepływów
Zmiana stanu rezerw

Pozostałe zmiany
Zmiana stanu wykazana w rachunku przepływów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Zmiana stanu wykazana w rachunku przepływów

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

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

WYSZCZEGÓLNIENIE

od 01.01.2013

od 01.01.2012

do 31.12.2013

do 31.12.2012

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
Przychody ze sprzedaży środków trwałych

1 376

37 123

453

280

Zmiana stanu dyskonta należności

1

2

Koszty poniesione przy sprzedaży środków trwałych

-

(4 261)

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu kosztów poniesionych przy sprzedaży

-

2 016

Rozliczenie zadatku na sprzedaż gruntu

-

(7 000)

1 830

28 160

Zmiana stanu należności netto z tytułu sprzedaży środków trwałych

Razem

w okresie
WYSZCZEGÓLNIENIE

od 01.01.2013

od 01.01.2012

do 31.12.2013

do 31.12.2012

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych
Zakup rzeczowych aktywów trwałych

(26 640)

(30 814)

Zmiana zapasu na projektach wewnętrznych

(590)

(16)

Zaliczki na rzeczowe aktywa trwałe rozliczone z BO

2 736

2 890

Zakup z leasingu

2 964

1 088

Zmiana zobowiązań inwestycyjnych

1 636

269

Pozostałe wydatki

1 016

-

(18 878)

(26 583)

Razem

w okresie
WYSZCZEGÓLNIENIE

od 01.01.2013

od 01.01.2012

do 31.12.2013

do 31.12.2012

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych
Zakup wartości niematerialnych

(3 959)

(1 770)

(565)

316

Zaliczki na wartości niematerialne rozliczone z BO

144

(105)

Zmiana zobowiązań inwestycyjnych

358

(15)

(4 022)

(1 574)

Zmiana stanu prac rozwojowych w budowie

Razem

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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7.25. Kontrakty długoterminowe
Informacje o kontraktach długoterminowych zostały zaprezentowane w poniższych tabelach.
za okres
WYSZCZEGÓLNIENIE

od 01.01.2013

od 01.01.2012

do 31.12.2013

do 31.12.2012

RAZEM
Kwota przychodów z umowy początkowo ustalona w umowie

104 326

76 052

(2 001)

693

102 325

76 745

Koszty umowy poniesione do końca okresu sprawozdawczego

(48 164)

(14 431)

Koszty pozostające do realizacji umowy

(31 725)

(32 683)

(79 889)

(47 114)

22 436

29 631

Zmiany
Kwota przychodów z umowy ogółem, w tym

Szacunkowe koszty umowy ogółem
Szacunkowe zyski

WYSZCZEGÓLNIENIE

RAZEM

Koszty poniesione do końca okresu sprawozdawczego w związku z realizacją umowy

(48 164)

Rezerwy na straty ujęte do końca okresu sprawozdawczego

(27)

Koszty poniesione skorygowane o ujęte rezerwy na straty

(48 191)

Kwoty zafakturowane do końca okresu sprawozdawczego

46 708

Wynik na kontrakcie ujęty do końca okresu sprawozdawczego wg wartości zafakturowanych

(1 483)

Niezafakturowane na dzień sprawozdawczy przychody wg stopnia zaawansowania

14 975

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

(650)

Zyski (straty) ujęte do końca okresu sprawozdawczego

12 842

Należności na dzień sprawozdawczy

8 531

7.26. Leasing finansowy
Spółki grupy Apator korzystają z leasingu finansowego, dzierżawiąc samochody oraz sprzęt komputerowy i centralę
telefoniczną.
Dane dotyczące leasingu finansowego zaprezentowano w poniższych tabelach.

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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na dzień 31.12.2013

WYSZCZEGÓLNIENIE

na dzień 31.12.2012

Wartość bieżąca
opłat

Opłaty

Opłaty

Wartość bieżąca
opłat

Płatne w okresie do 1 roku

2 225

2 062

1 581

1 447

Płatne w okresie od 1 roku do 5 lat

2 684

2 594

2 120

2 042

4 909

4 656

3 701

3 489

(253)

X

(212)

X

4 656

4 656

3 489

3 489

Przyszłe minimalne opłaty z tytułu umów leasingu finansowego
ogółem
Przyszłe obciążenia finansowe (-)
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych

na dzień
WYSZCZEGÓLNIENIE
31.12.2013

31.12.2012

Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

2 594

1 883

Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

2 062

1 606

4 656

3 489

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego ogółem

Przedmioty leasingu finansowego zaprezentowano w tabeli.
na dzień
WYSZCZEGÓLNIENIE
31.12.2013

31.12.2012

Maszyny i urządzenia

1 293

1 459

Środki transportu

3 772

3 123

490

548

1 015

-

6 570

5 130

Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe w budowie
Wartość na koniec okresu

7.27. Przyszłe płatności z tytułu leasingu operacyjnego nieujęte w
sprawozdaniu z sytuacji finansowej
Na dzień 31 grudnia 2013 roku grupa Apator posiadała przyszłe płatności z tytułu zawartych umów na dzierżawę
sprzętu informatycznego oraz dzierżawę samochodów. Ponadto do leasingu operacyjnego grupa zaliczyła prawo
użytkowania wieczystego gruntów, które bezpłatnie otrzymała na drodze decyzji administracyjnej.
Dane dotyczące wartości przyszłych minimalnych opłat leasingowych zaprezentowano w tabeli.
WYSZCZEGÓLNIENIE

poniżej 1 roku

od 1 roku
do 5 lat

powyżej 5 lat

RAZEM

Stan na dzień 31.12.2013

1 021

1 686

22 524

25 231

Stan na dzień 31.12.2012

1 193

2 038

25 117

28 348

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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Dane dotyczące opłat leasingowych ujętych w wyniku finansowym zaprezentowano w tabeli.
w okresie
WYSZCZEGÓLNIENIE

od 01.01.2013

od 01.01.2012

do 31.12.2013

do 31.12.2012

Opłaty ujęte w wyniku finansowym

1 509

1 515

7.28. Instrumenty finansowe
Poniżej zaprezentowano kategorie i klasy instrumentów finansowych w wartości sprawozdawczej.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Aktywa
finansowe
wyceniane w
wartości
godziwej przez
wynik
finansowy

Aktywa
finansowe
dostępne do
sprzedaży

Pożyczki i
należności

przeznaczone
do obrotu
Stan na dzień 31.12.2013

Zobowiązania
finansowe
wyceniane
według
zamortyzowan
ego kosztu

Instrumenty
zabezpieczając
e

RAZEM

-

1

150 295

(145 958)

3 567

7 905

Akcje spółek
dopuszczonych do obrotu
publicznego

-

1

-

-

-

1

Instrumenty pochodne
(aktywa)

-

-

-

-

3 567

3 567

Weksle

-

-

1 238

-

-

1 238

Pożyczki udzielone

-

-

8 994

-

-

8 994

Należności handlowe

-

-

121 461

-

-

121 461

Należności inwestycyjne

-

-

363

-

-

363

Środki pieniężne i lokaty

-

-

18 239

-

-

18 239

Zobowiązania handlowe

-

-

-

(52 474)

-

(52 474)

Zobowiązania inwestycyjne

-

-

-

(10 129)

-

(10 129)

Kredyty i pożyczki
zaciągnięte

-

-

-

(57 294)

-

(57 294)

Zobowiązania z tytułu
umów leasingu

-

-

-

(4 656)

-

(4 656)

Zobowiązania z tytułu opcji
put dotyczącej udziałów
niekontrolujących spółki
zależnej

-

-

-

(17 758)

-

(17 758)

Zobowiązania z tytułu
dywidendy

-

-

-

(101)

-

(101)

Pozostałe zobowiązania
finansowe

-

-

-

(3 546)

-

(3 546)

Inne

-

-

-

-

-

-

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

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

Aktywa
finansowe
wyceniane w
wartości
godziwej przez
wynik
finansowy

Aktywa
finansowe
dostępne do
sprzedaży

Pożyczki i
należności

przeznaczone
do obrotu
Stan na dzień 31.12.2012

Zobowiązania
finansowe
wyceniane
według
zamortyzowan
ego kosztu

Instrumenty
zabezpieczając
e

RAZEM

8

1

157 017

(156 239)

1 438

2 225

Akcje spółek
dopuszczonych do obrotu
publicznego

-

1

-

-

-

1

Inne akcje i udziały

8

-

-

-

-

8

Instrumenty pochodne
(aktywa)

-

-

-

-

1 520

1 520

Pożyczki udzielone

-

-

8 175

-

-

8 175

Należności handlowe

-

-

102 711

-

-

102 711

Należności inwestycyjne

-

-

913

-

-

913

Środki pieniężne i lokaty

-

-

43 719

-

-

43 719

Zobowiązania handlowe

-

-

-

(66 263)

-

(66 263)

Zobowiązania inwestycyjne

-

-

-

(7 968)

-

(7 968)

Kredyty i pożyczki
zaciągnięte

-

-

-

(55 720)

-

(55 720)

Instrumenty pochodne
(pasywa)

-

-

-

-

(82)

(82)

Zobowiązania z tytułu
umów leasingu

-

-

-

(3 489)

-

(3 489)

Zobowiązania z tytułu opcji
put dotyczącej udziałów
niekontrolujących spółki
zależnej

-

-

-

(19 155)

-

(19 155)

Zobowiązania z tytułu
dywidendy

-

-

-

(98)

-

(98)

Pozostałe zobowiązania
finansowe

-

-

-

(3 546)

-

(3 546)

Inne

-

-

1 499

-

-

1 499

Aktywa finansowe i zobowiązania przeznaczone do obrotu, do której to kategorii Grupa zakwalifikowała instrumenty
pochodne, są wyceniane do wartości godziwej.
Za wartość godziwą pożyczek i należności oraz zobowiązań wycenianych w zamortyzowanym koszcie przyjęto wartość
księgową, ze względu na krótkie terminy ich realizacji. Wartość księgowa tych aktywów jest zbliżona do wartości
godziwej.

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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na dzień 31.12.2013
WYSZCZEGÓLNIENIE

wartość
bilansowa

na dzień 31.12.2012

wartość godziwa

wartość
bilansowa

wartość godziwa

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

-

-

8

8

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez
wynik finansowy:

1

1

1

1

- przeznaczone do obrotu (zgodnie z MSR 39)

1

1

1

1

150 295

150 295

157 017

157 017

(145 958)

(145 958)

(156 239)

(156 239)

3 567

3 567

1 438

1 438

7 905

7 905

2 225

2 225

Pożyczki i należności
Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym
koszcie
Instrumenty zabezpieczające
Razem

Poniżej zaprezentowano pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujętych w wyniku finansowym w podziale na
kategorie instrumentów finansowych.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Aktywa
finansowe
wyceniane w
wartości
godziwej przez
wynik finansowy

Pożyczki i
należności

przeznaczone do
obrotu
Stan na dzień 31.12.2013

Zobowiązania
finansowe
wyceniane
według
zamortyzowanego kosztu

Instrumenty
zabezpieczające

RAZEM

-

(2493)

(2 249)

3 527

(1 215)

Przychody (koszty) z tytułu odsetek

-

655

(1 766)

-

(1 111)

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

-

(2 499)

(464)

-

(2 963)

Przychody z tytułu realizacji
instrumentów pochodnych

-

-

-

2 504

2 504

Koszty z tytułu realizacji instrumentów
pochodnych

-

-

-

(25)

(25)

Przychody z tytułu wyceny
instrumentów pochodnych

-

-

-

979

979

Koszty z tytułu wyceny instrumentów
pochodnych

-

-

-

69

69

Utworzenie odpisów aktualizujących

-

(804)

-

-

(804)

Odwrócenie odpisów aktualizujących

-

68

-

-

68

Zyski (straty) z tytułu realizacji
transakcji natychmiastowej wymiany
walut

-

92

-

-

92

Zyski (straty) z tytułu sprzedaży
instrumentów finansowych

-

(5)

-

-

(5)

Inne

-

-

(19)

-

(19)

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

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

Aktywa
finansowe
wyceniane w
wartości
godziwej przez
wynik finansowy

Pożyczki i
należności

przeznaczone do
obrotu
Stan na dzień 31.12.2012

Zobowiązania
finansowe
wyceniane
według
zamortyzowanego kosztu

Instrumenty
zabezpieczające

RAZEM

(417)

(5 237)

(1 846)

2 112

(5 388)

Przychody (koszty) z tytułu odsetek

(301)

636

(2 520)

-

(2 185)

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

(116)

(5 689)

674

-

(5 131)

Przychody z tytułu realizacji
instrumentów pochodnych

-

-

-

1 310

1 310

Koszty z tytułu realizacji instrumentów
pochodnych

-

-

-

(1 208)

(1 208)

Przychody z tytułu wyceny
instrumentów pochodnych

-

-

-

361

361

Koszty z tytułu wyceny instrumentów
pochodnych

-

-

-

1 649

1 649

Utworzenie odpisów aktualizujących

-

(1 801)

-

-

(1 801)

Odwrócenie odpisów aktualizujących

-

1 554

-

-

1 554

Zyski (straty) z tytułu realizacji
transakcji natychmiastowej wymiany
walut

-

63

-

-

63

Poniższa tabela przedstawia analizę instrumentów finansowych mierzonych w wartości godziwej, pogrupowanych
według trzypoziomowej hierarchii, gdzie:




Poziom 1 – wartość godziwa oparta jest o ceny giełdowe (niekorygowane);



Poziom 3 – wartość godziwa ustalana jest na bazie różnych technik wyceny nie opierających się o jakiekolwiek
obserwowalne dane rynkowe.

Poziom 2 – wartość godziwa ustalana jest na bazie wartości obserwowalnych na rynku jednakże nie będących
bezpośrednim kwotowaniem rynkowym;

na dzień 31.12.2013

na dzień 31.12.2012

WYSZCZEGÓLNIENIE
Poziom 1

Poziom 2

Poziom 1

Poziom 2

Akcje spółek dopuszczonych do obrotu publicznego

1

-

1

-

Instrumenty pochodne (aktywa)

-

3 567

-

1 520

Instrumenty pochodne (pasywa)

-

-

-

(82)

1

3 567

1

1 438

Razem

Transfery pomiędzy poziomem 1 i 2 nie wystąpiły.
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7.29. Pochodne instrumenty finansowe, rachunkowość zabezpieczeń
W grupie Apator umowy dotyczące walutowych instrumentów pochodnych zawierane są w ramach polityki
zabezpieczeń przed ryzykiem kursowym. Grupa zabezpiecza wpływy eksportowe przewyższające wydatki z tytułu
importu.
Na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa stosuje rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych. Z dniem 1 lipca
2011 roku Grupa desygnowała do rachunkowości zabezpieczeń instrumenty pochodne typu FX forward
zabezpieczające przed zagrożeniem zmienności przepływów pieniężnych z tytułu przyszłych planowanych przepływów
ze sprzedaży denominowanych w walucie obcej.
Poniższa
tabela
prezentuje
szczegółowe
informacje
w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych.

dotyczące

powiązania

zabezpieczającego

Typ zabezpieczenia

Zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych z tytułu przyszłych
przepływów w EUR.

Pozycja zabezpieczana

Pozycję zabezpieczaną stanowi część przyszłych wysoce
prawdopodobnych przepływów z tytułu sprzedaży denominowanych w
EUR.

Instrumenty
zabezpieczające

Instrumentem zabezpieczającym są transakcje FX forward, w których
Spółka zobowiązuje się sprzedać EUR za PLN.

Zabezpieczane ryzyko

Spółka zabezpiecza zmienność przepływów pieniężnych z tytułu ryzyka
walutowego.

Sposób ujęcia w
sprawozdaniu
finansowym

Część zmiany wyceny do wartości godziwej instrumentów
zabezpieczających, odpowiadająca efektywnemu zabezpieczeniu,
ujmowana jest w kapitale z wyceny transakcji zabezpieczających
(zestawienie zmian w kapitale). Nieefektywna część zmiany wyceny do
wartości godziwej instrumentów zabezpieczających jest ujmowana w
przychodach lub kosztach finansowych (nota 23 – punkt 7.23).

Okres, w którym
oczekuje się wystąpienia
przepływów pieniężnych

Oczekuje się, że pozycja zabezpieczana będzie generować przepływy
pieniężne w okresie do 31 grudnia 2015 roku.

Wartość nominalna

31.200 tys. EUR

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
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Strona 78
Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

RS-2013

79

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe

Poniższa tabela przedstawia wartość godziwą instrumentów pochodnych.
na dzień
WYSZCZEGÓLNIENIE
31.12.2013

31.12.2012

Aktywa długoterminowe

284

517

284

517

3 283

1 003

3 283

1 003

3 567

1 520

Zobowiązania krótkoterminowe

-

82

Instrumenty zabezpieczające

-

82

-

82

Instrumenty zabezpieczające
Aktywa krótkoterminowe
Instrumenty zabezpieczające
Razem aktywa

Razem zobowiązania

Poniższa tabela przedstawia kwoty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych, jakie Spółka w 2013
roku rozpoznała w wyniku i w kapitale:
na dzień
WYSZCZEGÓLNIENIE
31.12.2013
Wycena instrumentów, w tym:

31.12.2012
3 567

1 438

Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających (zmiany wyceny do wartości godziwej
instrumentów pochodnych zabezpieczających z tytułu zabezpieczanego ryzyka,
odpowiadające skutecznemu zabezpieczeniu)

1 774

694

Wynik finansowy okresu (zmiany wyceny instrumentów pochodnych
zabezpieczających z tytułu zabezpieczanego ryzyka, odpowiadające zabezpieczeniu
nieefektywnemu)

1 793

744

Poniższa tabela przedstawia zmiany w kapitale z wyceny transakcji zabezpieczających z tytułu rachunkowości
zabezpieczeń przepływów pieniężnych w 2013 roku:
w okresie
WYSZCZEGÓLNIENIE

od 01.01.2013

od 01.01.2012

do 31.12.2013

do 31.12.2012

Stan na początek okresu

694

(7 445)

Odwrócenie wyceny z poprzedniego okresu

(694)

7 445

Wycena na koniec okresu

1 774

694

1 774

694

Stan na koniec okresu

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
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7.30. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym
Poza instrumentami pochodnymi, do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Grupa, należą kredyty
bankowe, w tym kredyty w rachunku bieżącym. Grupa posiada też aktywa finansowe, takie jak należności handlowe
oraz środki pieniężne oraz inne należności i udzielone pożyczki.
Spółki grupy kapitałowej Apator zawierają transakcje z udziałem instrumentów pochodnych, w skład których wchodzą
przede wszystkim walutowe kontrakty terminowe typu forward. Celem tych transakcji jest zarządzanie ryzykiem
walutowym powstającym w toku działalności spółek. Umowy na kontrakty terminowe zawierane są na podstawie
prognoz kształtowania się kursów walut, zgodnie z wytyczną korporacyjną oraz uchwałą Zarządu Spółki.
Ryzyko, na które narażone są spółki grupy kapitałowej Apator obejmuje ryzyko rynkowe (przede wszystkim ryzyko
walutowe i w mniejszym stopniu ryzyko stopy procentowej), a także ryzyko kredytowe i ryzyko płynności.
Ryzyko walutowe
Grupa narażona jest na ryzyko walutowe z tytułu zawierania transakcji handlowych. Ryzyko takie powstaje w wyniku
dokonywania przez spółki sprzedaży i zakupów w walutach innych niż waluta funkcjonalna (PLN).
Stopień narażenia grupy Apator na ryzyko walutowe prezentuje poniższa tabela.
na dzień 31.12.2013

na dzień 31.12.2012

WYSZCZEGÓLNIENIE
w walucie
Pozycje w euro (EUR)

w PLN

w walucie

w PLN

3 283

11 244

2 581

8 703

6 436

25 202

6 233

24 601

45

181

16

68

1 280

5 121

2 110

8 355

(2 813)

(12 017)

(4 017)

(16 879)

(54)

(230)

(43)

(184)

(454)

(1 978)

(272)

(1 149)

(1 157)

(5 035)

(1 446)

(6 109)

4 779

13 708

293

567

5 893

17 178

295

890

Przekazane zaliczki na zakup materiałów i usług

289

918

709

2 307

Środki pieniężne

106

308

1 626

4 865

(1 368)

(4 246)

(1 926)

(6 164)

Zaliczki otrzymane na dostawy

(141)

(450)

(411)

(1 331)

Pozycje w funtach szterlingach (GBP)

1 319

6 095

(361)

(605)

117

564

19

94

1 875

8 994

1 675

8 175

Środki pieniężne

50

240

8

40

Zobowiązania handlowe

(3)

(17)

(13)

(69)

Pozostałe zobowiązania

(720)

(3 686)

(2 050)

(8 845)

Należności handlowe
Przekazane zaliczki na zakup materiałów i usług
Środki pieniężne
Zobowiązania handlowe
Zaliczki otrzymane na dostawy
Pozostałe zobowiązania
Pozostałe
Pozycje w dolarach amerykańskich (USD)
Należności handlowe

Zobowiązania handlowe

Należności handlowe
Udzielone pożyczki

Nazwa jednostki:
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Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

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

Strona 80
Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

RS-2013

81

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe

Na dzień 31 grudnia 2013 roku grupa Apator posiadała kontrakty walutowe typu forward.
na dzień 31.12.2013
WYSZCZEGÓLNIENIE

w zł na dzień zawarcia
kontraktu

w walucie
Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych w EUR

(31 200)

(132 638)

Zgodnie z przyjętą wytyczną „Regulacje w zakresie kontraktów terminowych” do zabezpieczania wpływów
eksportowych przewyższających wydatki z tytułu importu stosuje się kontrakty terminowe typu forward oraz zwykłe
opcje kosztowe. Do zawierania kontraktów terminowych wymagana jest zgoda Zarządu w formie uchwały, w której
ustalany jest maksymalny nominał zabezpieczeń, określony na podstawie planu bilansu handlu zagranicznego i
poziomu dotychczasowych zabezpieczeń. Zawarcie złożonej 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.
Poniższa tabela przedstawia wrażliwość wyniku finansowego brutto i kapitału własnego na racjonalnie możliwe
wahania kursów walut. – Spółka oczekuje, że wszystkie waluty mogą wahać się o 10% (przy braku zmienności innych
parametrów).
w okresie od 01.01.2013 do
31.12.2013
WYSZCZEGÓLNIENIE

Wpływ na wynik
finansowy
brutto

w okresie od 01.01.2012 do
31.12.2012

Bezpośredni
wpływ na
kapitał własny

Wpływ na wynik
finansowy
brutto

Bezpośredni
wpływ na
kapitał własny

EUR / PLN
+10%

1 124

(12 939)

870

4 935

- 10%

(1 124)

12 939

(870)

(4 935)

+10%

1 371

-

57

-

- 10%

(1 371)

-

(57)

-

+10%

610

-

(61)

-

- 10%

(610)

-

61

-

USD / PLN

GBP / PLN

Ryzyko stopy procentowej
Grupa Apator jest narażona na ryzyko stóp procentowych, ponieważ posiada zobowiązania w postaci kredytów
oprocentowanych według zmiennych stóp procentowych. Grupa nie stosuje zabezpieczeń w postaci swapów i
forwardów stóp procentowych z uwagi na małą zmienność stóp WIBOR, na których oparte są stopy oprocentowania
kredytów.

Nazwa jednostki:
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Poniżej zaprezentowano instrumenty finansowe ze względu na stopę procentową.
na dzień
WYSZCZEGÓLNIENIE
31.12.2013
Instrumenty finansowe o stałej stopie procentowej

31.12.2012

59 106

66 446

Aktywa finansowe

125 356

135 256

Zobowiązania finansowe

(66 250)

(68 810)

(54 889)

(54 990)

24 818

26 921

(79 707)

(81 911)

4 217

11 456

Instrumenty finansowe o zmiennej stopie procentowej
Aktywa finansowe
Zobowiązania finansowe
Razem

Poniższa tabela przedstawia wrażliwość wyniku finansowego brutto i kapitału własnego na racjonalne możliwe
wahania stóp WIBOR. Dla potrzeby analizy zakłada się, że kwota zobowiązań niespłaconych na koniec okresu
sprawozdawczego była niezapłacona cały rok.
w okresie od 01.01.2013 do
31.12.2013
WYSZCZEGÓLNIENIE

Wpływ na wynik
finansowy
brutto

w okresie od 01.01.2012 do
31.12.2012
Wpływ na wynik
finansowy
brutto

Wpływ na
kapitał własny

Wpływ na
kapitał własny

WIBOR
+ 100 punktów bazowych

(598)

(549)

- 100 punktów bazowych

598

-

549

-

+ 100 punktów bazowych

93

-

48

-

- 100 punktów bazowych

(93)

-

(48)

-

+ 100 punktów bazowych

(56)

-

(50)

-

- 100 punktów bazowych

56

-

50

-

LIBOR

EURIBOR

Ryzyko kredytowe
Ryzyko kredytowe polega na tym, że kontrahent nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wynikających
z instrumentu finansowego lub umowy, co spowoduje poniesienie przez drugą stronę straty finansowej.
Grupa Apator jest narażona na ryzyko kredytowe wynikające z jej działalności operacyjnej, głównie z należności
handlowych.
W celu ograniczenia tego ryzyka, spółki grupy kapitałowej Apator zawierają transakcje wyłącznie z renomowanymi
firmami o dobrej zdolności kredytowej. Wszyscy klienci, którzy chcą skorzystać z odroczonych terminów płatności,
podlegają wstępnej weryfikacji. W spółkach funkcjonuje instrukcja finansowej kontroli zleceń sprzedaży. Grupa dąży
Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Apator
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do tego, aby współpraca ze wszystkimi klientami odbywała się na podstawie umów handlowych. Ponadto, dzięki
bieżącemu monitorowaniu stanów należności, narażenie Grupy na ryzyko nieściągalnych należności jest nieznaczne.
Na należności handlowe składają się kwoty należne od dużej liczby klientów, rozłożone między różne branże i obszary
geograficzne. Nie występuje kontrahent, z którym saldo należności przekraczałoby 10% całkowitego salda należności
handlowych.
Ryzyko kredytowe dotyczące środków pieniężnych i instrumentów pochodnych jest ograniczone, gdyż kontrahentami
grupy kapitałowej Apator są banki o wysokim ratingu przyznawanym przez międzynarodowe agencje ratingowe.
Ryzyko związane z płynnością
Grupa Apator monitoruje ryzyko płynności finansowej, tworząc miesięczne plany wydatków oraz analizuje na bieżąco
sytuację finansową. W celu finansowania bieżącej działalności spółki korzystają głównie z kredytu w rachunku
bieżącym.
Poniższa tabela przedstawia informację o terminach umownej wymagalności zobowiązań.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wartość na
dzień
sprawozdawczy

Przepływy pieniężne wynikające z umowy
poniżej 6
miesięcy

od 6 do 12
miesięcy

od 1 roku
do 2 lat

od 2 do 5 lat

powyżej 5
lat

RAZEM

Stan na dzień 31.12.2013

128 200

76 339

25 467

11 936

11 706

4 963

130 411

Kredyty i pożyczki

57 294

18 487

23 966

9 504

5 729

-

57 686

4 656

1 186

1 061

1 855

807

-

4 909

Zobowiązania handlowe

52 474

52 191

298

21

-

-

52 510

Zobowiązania inwestycyjne

10 129

4 374

142

556

1 624

4 963

11 659

3 647

101

-

-

3 546

-

3 647

Stan na dzień 31.12.2012

129 198

67 699

8 099

38 023

15 669

-

129 490

Kredyty i pożyczki

55 720

1 069

6 529

36 508

11 694

-

55 800

3 489

925

832

1 515

429

-

3 701

82

-

82

-

-

-

82

66 263

65 607

656

-

-

-

66 263

3 644

98

-

-

3 546

-

3 644

Zobowiązania z tytułu leasingu

Pozostałe zobowiązania finansowe

Zobowiązania z tytułu leasingu
Płatności z tytułu instrumentów
pochodnych
Zobowiązania handlowe
Pozostałe zobowiązania finansowe

Zarządzanie kapitałem
Głównym celem zarządzania kapitałem Grupy Apator jest utrzymanie dobrego ratingu kredytowego i bezpiecznych
wskaźników kapitałowych, które wspierałyby działalność operacyjną i inwestycyjną oraz zwiększałyby jej wartość dla
akcjonariuszy.
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7.31. Informacje na temat podmiotów powiązanych
Informacje na temat świadczeń na rzecz personelu kierowniczego prezentuje tabela.
za okres
WYSZCZEGÓLNIENIE

od 01.01.2013

od 01.01.2012

do 31.12.2013

do 31.12.2012

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze

12 407

11 952

Świadczenia po okresie zatrudnienia

20

13

Pozostałe świadczenia długoterminowe

59

107

12 486

12 072

Razem

Transakcje z jednostkami powiązanymi odbywały się na warunkach rynkowych. Dane dotyczące transakcji
przeprowadzonych z jednostkami powiązanymi oraz informacje dotyczące nierozliczonych sald prezentuje tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZAO Apator
Elektro

OOO
Apator
Elektro

ZAO
Teplovodomer

George
Wilson
Industries
Ltd.

POZOSTAŁE
PODMIOTY
POWIĄZANE

RAZEM

Transakcje w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013
Sprzedaż produktów i usług *

5 187

45 667

543

13

51 410

Sprzedaż towarów i materiałów

1 659

1 363

64

-

3 086

-

-

-

41

41

1 439

4 178

122

-

5 739

Pożyczki udzielone w okresie

-

-

982

-

982

Otrzymane odsetki od udzielonych
pożyczek

-

-

297

-

297

Należności z tytułu udzielonej pożyczki

-

-

8 994

-

8 994

Dywidenda wypłacona

-

-

-

3 150

3 150

Przychody finansowe z tytułu dywidendy

-

2 094

-

-

2 094

293

-

28

847

1 168

-

-

-

15

15

Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i
wartości niematerialnych
Należności handlowe

Zakup produktów, usług, towarów i
materiałów
Zobowiązania handlowe
Transakcje w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012
Sprzedaż produktów i usług *

3 846

(26)

35 703

27

-

39 550

Sprzedaż towarów i materiałów

1 346

-

-

-

8

1 354

-

-

-

27

27

-

2 744

16

-

2 982

Należności z tytułu udzielonej pożyczki

-

-

8 175

-

8 175

Dywidenda wypłacona

-

-

-

2 580

2 580

Zakup produktów, usług, towarów i
materiałów

-

-

1

379

380

Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i
wartości niematerialnych
Należności handlowe

222
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WYSZCZEGÓLNIENIE

ZAO Apator
Elektro

OOO
Apator
Elektro

ZAO
Teplovodomer

George
Wilson
Industries
Ltd.

POZOSTAŁE
PODMIOTY
POWIĄZANE

RAZEM

Zakup rzeczowych aktywów trwałych i
wartości niematerialnych

-

-

-

11

11

Zobowiązania handlowe

-

-

1

6

7

Pozostałe zobowiązania

1

-

-

-

1

* w tym korekta z tytułu niezrealizowanej marży ze
sprzedaży do jednostek współkontrolowanych

Grupa dokonała identyfikacji podmiotów powiązanych. Za podmioty powiązane uznano:

a.











b.





Jednostki zależne
Apator Control Sp. z o.o. (Toruń)
Apator Mining Sp. z o.o. (Katowice)
FAP Pafal S.A. (Świdnica)
Apator Metrix S.A. (Tczew)
Apator GmbH (Berlin, Niemcy)
Apator Rector (Zielona Góra)
Apator Powogaz S.A. (Poznań)
Apator Telemetria Sp. z o.o. (Słupsk) - jednostka zależna od Apator Powogaz S.A.
Apator Metroteks (Kijów, Ukraina) - jednostka zależna od Apator Powogaz S.A.
Apator Metra (Supmerk, Czechy) – jednostka zależna od Apator Powogaz S.A.
Newind Sp. z o.o. (Wrocław) – do 31 maja 2013 roku jednostka zależna od Apator Rector Sp. z o.o.
Jednostki współkontrolowane
ZAO Apator Elektro (Moskwa, Rosja) – 15 stycznia 2013 roku nastąpiła likwidacja spółki
OOO Apator- Elektro (Moskwa, Rosja)
ZAO Teplovodomer (Mytishi, Rosja) - jednostka współkontrolowana przez Apator Powogaz S.A.
George Wilson Industries Ltd. (Coventry, Wielka Brytania) – jednostka współkontrolowana przez Apator Metrix
S.A.

c. Członków Rady Nadzorczej
d. Członków kluczowego personelu kierowniczego
e. Bliskich członków rodziny członków Rady

Nadzorczej

i

personelu

kierowniczego

pozostających

we wspólnym gospodarstwie domowym

f. Podmioty kontrolowane przez osoby określone w punktach c. i d.
Zarząd APATOR S.A. stwierdził, że w skład najwyższego kierownictwa Spółki APATOR S.A. wchodzą następujące osoby:






Andrzej Szostak – Prezes Zarządu (od 25 czerwca 2013 r.)
Janusz Niedźwiecki – Prezes Zarządu (do 24 czerwca 2013 r.)
Tomasz Habryka – Członek Zarządu
Jerzy Kuś – Członek Zarządu
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Inni członkowie kierownictwa:





Janina Karaszewska – Zandrowicz – Prokurent, Dyrektor ds. Finansowych
Krzysztof Malec – Prokurent, Dyrektor ds. Produkcji
Mirosław Klepacki – Prokurent, Dyrektor ds. Aparatury Łączeniowej

Transakcje z innymi podmiotami powiązanymi, określonymi w punktach c – f, poza wypłacaniem wynagrodzeń z tytułu
pełnionych funkcji i świadczeń z tytułu pracy, przedstawiono w tabeli powyżej (pozostałe podmioty powiązane).

7.32. Pozycje warunkowe i pozostałe pozycje nieujęte w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej
Gwarancje
Na dzień 31 grudnia 2013 r. grupa kapitałowa Apator posiadała aktywne gwarancje wystawione przez:
1.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.:



z tytułu gwarancji należytego wykonania w wysokości 30 tys. zł do 19 września 2015 roku.
TU Hermes S.A.:

2.




3.



4.



5.



6.



7.


8.


9.

z tytułu gwarancji należytego wykonania w wysokości 2.694 tys. zł maksymalnie do 31 grudnia 2017 roku;
z tytułu rękojmi i gwarancji jakości w wysokości 1.342 tys. zł maksymalnie do 30 czerwca 2017 roku;
z tytułu wadium w wysokości 1.400 tys. zł do 8 lutego 2014 roku.
Bank Millennium S.A.:
z tytułu gwarancji należytego wykonania w wysokości 105 tys. zł maksymalnie do 31 sierpnia 2014 roku;
z tytułu wadium w wysokości 352 tys. zł do 16 marca 2014 roku.
BZ WBK S.A.:
z tytułu gwarancji należytego wykonania w wysokości 1.404 tys. zł maksymalnie do 28 lutego 2014 roku;
z tytułu rękojmi i gwarancji jakości w wysokości 12 tys. zł do 15 stycznia 2016 roku.
HESTIA S.A.:
z tytułu gwarancji należytego wykonania w wysokości 545 tys. zł maksymalnie do 3 stycznia 2014 roku;
z tytułu wadium w wysokości 548 tys. zł do 20 marca 2014 roku.
InterRisk TU S.A.:
z tytułu gwarancji należytego wykonania w wysokości 499 tys. zł maksymalnie do 28 czerwca 2016 roku;
z tytułu rękojmi i gwarancji jakości w wysokości 208 tys. zł do 8 stycznia 2021 roku.
PKO BP S.A.:
z tytułu gwarancji należytego wykonania w wysokości 1.238 tys. zł do 31 marca 2014 roku.
PZU S.A.
z tytułu gwarancji należytego wykonania w wysokości 117 tys. zł do 30 sierpnia 2014 roku.
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ w Warszawie:



z tytułu gwarancji należytego wykonania w wysokości 249 tys. zł do 31 stycznia 2014 roku.
10. Apator S.A.:



z tytułu gwarancji należytego wykonania w wysokości 24.760 tys. zł do 22 marca 2014 roku.
11. FAP "PAFAL" S.A:



z tytułu gwarancji należytego wykonania w wysokości 250 tys. zł do 31 grudnia 2013 roku.
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Dodatkowo, na dzień 31 grudnia 2013 roku Apator S.A. posiada aktywną gwarancję z tytułu usunięcia wad i usterek na
łączną kwotę 826,5 tys. zł, wystawioną przez Marbud S.A. z terminem do 29 marca 2015 roku.
W dniu 25 kwietnia 2013 roku została zawarta umowa z jednostką zależną Apator Control Sp. z o.o., na mocy której
Apator S.A. udzielił gwarancji należytego wykonania kontraktu przez Apator Control Sp. z o.o. na rzecz ArcelorMittal
Poland S.A.. Maksymalna kwota gwarancji wynosi 24,8 mln zł i obejmuje całą wartość kontraktu. Gwarancja została
udzielona na okres od 25 kwietnia 2013 roku do 22 marca 2014 roku. Na mocy zawartej umowy, z tytułu udzielenia
gwarancji Apator Control Sp. z o.o. zobowiązany jest do zapłaty prowizji od kwoty gwarancji w wysokości 1,3% w
stosunku rocznym za każdy rozpoczęty miesiąc gwarancji.
Opcja wykupu udziałów
W dniu 5 września 2012 r. podpisane zostało porozumienie inwestycyjne ze wspólnikami Spółki GWI Ltd., NIG
(GUERNSEY) LIMITED, na mocy którego po upływie kolejnych 3 lat obrotowych, począwszy od 2016 roku (w ciągu 25
dni roboczych po odbyciu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki
za dany rok) Apator Metrix Sp. z o.o. ma prawo do nabycia pozostałych 50% udziałów spółki GWI Ltd. (call option), co
oznacza, że dotychczasowi udziałowcy spółki GWI Ltd. nieodwołalnie zobowiązali się do zbycia udziałów na rzecz
Apator Metrix Sp. z o.o. Jednocześnie dotychczasowym udziałowcom spółki GWI Ltd. przysługuje prawo sprzedaży na
rzecz Apator Metrix Sp. z o.o. pozostałych 50% udziałów na takich samych warunkach (przy spełnieniu założenia
osiągnięcia przez GWI Ltd. zysku brutto na poziomie przynajmniej 1.000.000 GBP), co oznacza, że Apator Metrix Sp. z
o.o. nieodwołalnie zobowiązał się do nabycia udziałów od dotychczasowych udziałowców spółki GWI Ltd. Cena jest
uzależniona od wyników spółki w latach 2016 – 2018.

7.33. Struktura zatrudnienia
Zatrudnienie w grupie kapitałowej Apator prezentuje tabela.
okres
WYSZCZEGÓLNIENIE

od 01.01.2013

od 01.01.2012

do 31.12.2013

do 31.12.2012

Przeciętne zatrudnienie w osobach za okres
Pracownicy fizyczni
Pracownicy umysłowi
Stan zatrudnienia w osobach na koniec okresu
Pracownicy fizyczni
Pracownicy umysłowi

2 011

2 005

1 241

1 218

770

787

2 050

1 992

1 265

1 185

785

807

7.34. Wysokość wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdania finansowego
W dniu 6 czerwca 2012 roku podpisano umowy ze spółką KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
na prace audytorskie obejmujące badanie śródrocznego i rocznego sprawozdania finansowego oraz przegląd
śródrocznego i badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego APATOR S.A. za lata 2012-2013.
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Wynagrodzenie biegłego rewidenta prezentuje poniższa tabela.
WARTOŚĆ
WYSZCZEGÓLNIENIE
2013 rok

2012 rok

Badanie/ przegląd raportów śródrocznych

46

44

Badanie/ przegląd raportów rocznych

69

66

115

110

Razem

Poza wymienionym powyżej wynagrodzeniem Spółka APATOR S.A. pokrywa również udokumentowane koszty pobytu
zespołu audytorskiego poza siedzibą Audytorów (przejazdy, noclegi) oraz koszty przesyłek kurierskich.

7.35. Dotacje
Spółka APATOR S.A. bierze udział w projekcie „Badanie skuteczności transmisji danych w technologii PLC po sieciach
Nn i SN” jako współwykonawca projektu, na mocy umowy zawartej w dniu 2 sierpnia 2012 roku pomiędzy Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju a Politechniką Wrocławską. Na mocy zawartej umowy APATOR S.A., jako współwykonawca
otrzymał w dniu 19 grudnia 2012 roku 100 tys. zł dofinansowania na wykonanie prototypowych urządzeń
komunikacyjnych w technologiach PLC. Okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.

7.36. Zmiany zasad rachunkowości
W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa Apator dokonała zmiany okresu porównawczego,
wynikającej ze zmiany standardu MSR 19 „Świadczenia pracownicze”. Zgodnie ze zmienionym standardem koszt
programu określonych świadczeń obejmujący przeszacowanie zobowiązań netto z tytułu określonych świadczeń grupa
ujęła w pozostałych całkowitych dochodach. Z tytułu powyższej zmiany w pozostałe całkowite dochody odniesiono
zysk w wysokości 494 tys. zł skorygowaną o podatek w wysokości 94 tys. zł.

7.37. Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego
W dniu 31 stycznia 2014 roku podpisany został akt notarialny podnoszący kapitał podstawowy Apator GmbH (Berlin)
z 50 tys. € do kwoty 70 tys. €.
W dniu 12 lutego 2014 roku została zawarta umowa sprzedaży akcji imiennych pomiędzy Apator SA a FAP Pafal SA. Na
mocy zawartej umowy Apator SA sprzedał 111.000 sztuk akcji spółki FAP Pafal SA za łączną kwotę 2.997 tys. zł. FAP
Pafal nabył akcje imienne w celu ich umorzenia. Termin zapłaty został ustalony na 28 lutego 2014 roku.
W dniu 18 lutego 2014 roku, w wyniku realizacji umowy inwestycyjnej zawartej w 2010 roku, została przyjęta oferta
nabycia 30% udziałów Apator Rector Sp. z o.o. Zawarcie umowy nabycia powyższych udziałów nastąpi do dnia 7 lipca
2014 roku i stanowić będzie inwestycję długoterminową. W wyniku realizacji umowy, Apator S.A. nabędzie łącznie 300
udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł za udział. Łączna cena nabycia wyniesie 17,9 mln zł. Po przeniesieniu
własności udziałów Apator S.A. będzie posiadał 100% kapitału i 100% głosów w spółce Apator Rector Sp. z o.o.
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W dniu 19 lutego 2014 roku Zarząd Apator S.A. zadeklarował wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2013 w
wysokości co najmniej 0,60 zł brutto na jedną akcję. Na poczet dywidendy z zysku za 2013 rok wypłacona została w
grudniu 2013 roku zaliczka w wysokości 0,30 zł brutto na jedną akcję. Ostateczna decyzja zostanie podjęta w dniu 16
czerwca 2014 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
W dniu 18 marca 2014 roku zostały spełnione wszystkie warunki zawieszające, które zostały określone w
przedwstępnej warunkowej umowie sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Wdrożeń Postępu Technicznego Elkomtech SA z
siedzibą w Łodzi zawartej w dniu 23 grudnia 2013r.:



w dniu 7 marca 2014 roku Apator SA otrzymał decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
zezwalającą na przejęcie kontroli nad Elkomtech SA



w dniu 18 marca 2014 roku Apator SA otrzymał sporządzone przez Elkomtech SA sprawozdanie finansowe
Elkomtech SA za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2013 r.



w dniu 18 marca 2014 roku dokonano zmiany sposobu i warunków zatrudnienia członków zarządu Elkomtech SA
W wykonaniu zobowiązania wskazanego w umowie przedwstępnej strony postanowiły, że zawarcie umowy
przyrzeczonej nastąpiło w dniu 1 kwietnia 2014 r.
W dniu 19 marca 2014 r. Apator SA zawarł umowę o kredyt długoterminowy z Bankiem Handlowym w Warszawie. Na
mocy zawartej umowy oraz aneksu podpisanego w dniu 9 kwietnia 2014 roku Bank udzielił spółce Apator SA, kredytu
w wysokości 98.411.970,72 zł, przeznaczonego na sfinansowanie nabycia 100% akcji Przedsiębiorstwa Wdrożeń
Postępu Technicznego Elkomtech SA. Kredyt został udzielony na okres 5 lat i spłacany będzie począwszy od 31 grudnia
2014 r. w dziewięciu półrocznych ratach kapitałowych. Naliczanie odsetek i ich płatność następować będzie w
okresach kwartalnych. W ramach umowy o kredyt długoterminowy ustalono następujące zabezpieczenia:



zastaw rejestrowy do najwyższej sumy ubezpieczenia w wysokości 60 mln zł ustanowiony na 1,8 mln akcji
własnych Apator SA będących w posiadaniu spółki zależnej Apator Mining Sp. z o.o.;




zastaw rejestrowy na 100% akcji Elkomtech;
hipoteka do kwoty 40 mln zł na nieruchomości Apator SA położonej w Ostaszewie z cesją praw z polisy
ubezpieczeniowej;



poręczenie cywilno – prawne spółki zależnej Apator Powogaz SA do kwoty 100 mln zł.
W zakresie zobowiązań wynikających z umowy o kredyt długoterminowy zostały złożone przez Apator SA oświadczenia
o poddaniu się egzekucji, w tym najwyższe do kwoty 118.094.365,00 zł.
Uruchomienie kredytu w kwocie 98.411.970,72 zł nastąpiło w dniu 31 marca 2014 roku.
W dniu 1 kwietnia 2014 roku została podpisana przyrzeczona umowa nabycia 14.005 akcji imiennych spółki
Elkomtech S.A. Cena nabycia wyniosła 98.411.970,72 zł, tj. 7.026,92 zł za jedną akcję. Łączna wartość nominalna akcji
wynosi 700.250,00 zł i stanowi 100% udziału w kapitale zakładowym nabywanej spółki i 100% w ogólnej liczbie głosów
na jej walnym zgromadzeniu.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, Grupa nie dysponuje wystarczającymi danymi
by określić wstępną alokację ceny nabycia i wyliczyć wartość firmy.
W dniu 9 kwietnia 2014 roku została podpisana z Bankiem Handlowym w Warszawie SA umowa o ustanowieniu
zastawu rejestrowego na 14.005 akcjach Przedsiębiorstwa Wdrożeń Postępu Technicznego Elkomtech SA. Łączna
wartość nominalna zastawionych akcji wynosi 700.250,00 zł i stanowi 100 % udziału w kapitale zakładowym
Elkomtech. Zastaw ustanowiony na rzecz Banku stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu długoterminowego zgodnie
z umową zawartą w dniu 19 marca 2014 roku.
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1. Przedmiot działalności grupy Apator
W 2013 roku spółki grupy Apator skupiły swoją działalność w obrębie przemysłu elektromaszynowego na dwóch
segmentach: segmencie pomiarowym oraz łączeniowym. W ramach pierwszego segmentu spółki koncentrują swoją
działalność na projektowaniu, wytwarzaniu oraz sprzedaży urządzeń pomiarowych (liczniki energii elektrycznej,
gazomierze, wodomierze i ciepłomierze), rozwiązań teleinformatycznych umożliwiających komunikację i wymianę
danych z tymi urządzeniami, jak również systemów informatycznych wspomagających zarządzanie siecią
dystrybucyjną. Działalność w drugim segmencie koncentrowała się na projektowaniu, wytwarzaniu i sprzedaży
rozwiązań zabezpieczających służących do rozdziału energii w sieciach niskiego oraz bezpiecznego załączania i
rozłączania obwodów elektrycznych.
Od 2014 roku nastąpi zmiana w klasyfikacji segmentów grupy Apator w związku z aktualizacją strategii i rozszerzeniem
grupy Apator o spółkę Elkomtech SA.

2. Opis organizacji grupy Apator
2.1. Skład grupy Apator na dzień 31 grudnia 2013 r.
Podmiotem dominującym grupy Apator jest spółka Apator SA. W skład grupy wchodzi 11 spółek, w tym 10 spółek
zależnych. W trakcie 2013 r. skład grupy Apator zmniejszył się w wyniku sprzedaży w dniu 31 maja 2013 r. spółki
Newind sp. z o. o. przez spółkę Apator Rector Sp. z o.o.

Apator GmbH

Apator Metrix

FAP Pafal

Apator Control

Apator Mining

Apator Powogaz

Apator Rector

Apator Elektro

100%

100%

100%*

100%

100%

100%

70%

50%

GWI
50%

Apator Metra

Apator Telemetria

Apator Metroteks

Teplovodomer

100%

61,6%

61%

50%

Inda
35%
*) w wartości tej FAP Pafal SA na 31.12.2013 r. posiadał 19,1% akcji własnych nabytych od Apator SA. Po umorzeniu tych akcji, udział spółki Apator
SA ponownie wynosić będzie 100% kapitału FAP Pafal SA.

2.2. Jednostki podlegające konsolidacji
Jednostki podlegające konsolidacji zostały wykazane w pkt. 1.4 Rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok 2013 grupy Apator (Raport roczny RS – 2013).

2.3. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem
emitenta i jego grupą kapitałową
W dniu 25 czerwca 2013 r. powołany został trzyosobowy Zarząd Apator SA na nową kadencję na lata 2013 – 2016.
Obowiązki Zarządu zostały rozdzielone pomiędzy funkcje: strategiczną i operacyjną. Funkcja operacyjna oddelegowana
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została do nowo powołanego Dyrektora ds. Operacyjnych – Członka Zarządu, któremu bezpośrednio podlega także
Dyrektor ds. Produkcji wraz ze swoimi komórkami organizacyjnymi.
Ponadto w 2013 r. zlikwidowano pion Dyrektora ds. Eksportu i utworzono odrębne komórki – biura sprzedaży
odpowiedzialne za sprzedaż eksportową w pionach Dyrektora Aparatury Łączeniowej i Dyrektora Aparatury i
Systemów Pomiarowych.
Po zmianach dokonanych w 2013 r. strukturę organizacyjną Apator SA tworzą następujące piony:






pion operacyjny – kieruje Dyrektor ds. Operacyjnych, Członek Zarządu,
pion pomiarowy – kieruje Dyrektor ds. Aparatury Pomiarowej i Systemów, Członek Zarządu,
pion łączeniowy – kieruje Dyrektor ds. Aparatury Łączeniowej,

pion finansowy – kieruje Dyrektor ds. Finansowych.
Całą spółką kieruje i nadzoruje Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny.
W grupie Apator nie dokonywano zmian w zasadach zarządzania. Nastąpiły natomiast zmiany w składzie grupy.

2.4. Zmiany w składzie grupy Apator w 2013 r.
1) Apator Rector Sp. z o. o. - sprzedaż spółki Newind sp. z o. o.
W dniu 31 maja 2013 r. spółka Apator Rector Sp. z o. o. dokonała sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów spółki
Newind sp. z o. o. za 1.728 tys. zł (nabyte za 1.043,7 tys. zł). Łączne koszty sprzedaży wyniosły 3.012 tys. zł (dotyczyły
wyksięgowania wartości aktywów, wartości firmy i zobowiązania z tytułu opcji put). Skonsolidowana strata na
sprzedaży udziałów wyniosła 1.284 tys. zł.
2) Apator Elektro - zmiana formy prawnej
W dniu 17 października 2012 r. walne zgromadzenie akcjonariuszy ZAO Apator Elektro (spółka akcyjna) podjęło
decyzję o reorganizacji spółki poprzez jej likwidację, a w jej miejsce utworzenie nowej spółki OOO Apator Elektro
(spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). W dniu 26 listopada 2012 r. została zarejestrowana nowa spółka OOO
Apator Elektro, w której Apator SA posiada 50% udziałów. OOO Apator Elektro przejął rolę pośrednika handlowego na
rynku rosyjskim w miejsce dotychczasowego podmiotu ZAO Apator Elektro. Rozpoczęcie działalności w formie spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością wynikało ze względów prawnych (niższy poziom obciążeń podatkowych). W dniu
15 stycznia 2013 r. została zlikwidowana spółka ZAO Apator Elektro.
3) FAP Pafal SA - obniżenie kapitału, restrukturyzacja spółki
W 2013 roku Apator SA sprzedał spółce FAP Pafal SA łącznie 287.392 jej akcji własnych za kwotę 7.760 tys. zł. Koszt
nabycia tych akcji wyniósł 7.501 tys. zł. Część akcji (tj. 181.210 sztuk) została umorzona w 2013 r., a pozostała będzie
umorzona w 2014 r. W związku z powyższym Apator SA na dzień 31 grudnia 2013 r. posiadał 80,9% akcji spółki FAP
Pafal SA.
Trwa proces restrukturyzacji spółki FAP Pafal SA wynikający z przenoszenia produkcji elektronicznych liczników energii
elektrycznej do Apator SA. Działalność FAP Pafal SA skupiona zostanie wokół produkcji liczników indukcyjnych oraz
działalności związanej ze świadczeniem usług „okołolicznikowych”.
4) Apator Powogaz SA - podwyższenie kapitału
W dniu 12 lipca 2013 roku (wpis do KRS) nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Apator Powogaz SA
z 753,5 tys. zł do 4.000 tys. zł w drodze emisji 64.930 akcji. Akcje te zostały w całości objęte przez Apator SA.
5) George Wilson Industries Ltd. – nabycie udziałów w Inda d.o.o.
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Spółka współkontrolowana przez Apator Metrix SA – George Wilson Industries Ltd. w dniu 3 września 2013 r. nabyła
35% udziałów w kapitale spółki Inda d. o. o. z siedzibą w Lublanie (Słowenia) za cenę 50 tys. EUR (tj. 213,6 tys. zł wg
średniego kursu NBP z dn. 03.09.2013 r. wynoszącego 1 EUR = 4,2720 PLN). Spółka Inda d. o. o. prowadzi prace
rozwojowe w zakresie smart meteringu.
6) Elkomtech SA – zawarcie umowy nabycia akcji
W dniu 23 grudnia 2013 r. Apator SA zawarł przedwstępną umowę nabycia 100% akcji Przedsiębiorstwa Wdrożeń
Postępu Technicznego Elkomtech SA z siedzibą w Łodzi. W dniu 1 kwietnia 2014 r. transakcja została sfinalizowana.
Cena nabycia 100% akcji wyniosła 98,4 mln zł.
Zmiany w klasyfikacji segmentów branżowych:
Dotychczas działalność grupy kapitałowej Apator skupiona była w dwóch kluczowych segmentach branży
elektromaszynowej: pomiarowym i łącznikowym. Działalność nie przypisana do ww. segmentów klasyfikowana była do
pozostałej działalności.
Począwszy od 2014 r. zmianie ulegnie klasyfikacja działalności poszczególnych spółek grupy Apator w odniesieniu do
segmentów branżowych. Utworzone zostały trzy podstawowe segmenty branżowe:





Systemy i urządzenia pomiarowe,
Automatyzacja pracy sieci,

Pozostała (non-core).
W segmencie „Systemy i urządzenia pomiarowe” funkcjonują cztery linie biznesowe: woda i ciepło, liczniki energii
elektrycznej, gaz, ICT. Z kolei w segmencie „Automatyzacja pracy sieci” sklasyfikowana jest działalność dwóch linii
biznesowych: łączeniowa, systemy sterowania i nadzoru. Do pozostałej działalności (non-core) przypisane zostały dwie
linie biznesowe: aparatura sterownicza, aparatura górnicza.

3. Oświadczenie Zarządu spółki Apator SA w zakresie wyboru podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Badanie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego dokonane zostało przez podmiot uprawniony do
badania sprawozdań finansowych – firmę KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w
Warszawie.
Zarząd Apator SA w składzie:





Andrzej Szostak – Prezes Zarządu,
Tomasz Habryka – Członek Zarządu,

Jerzy Kuś – Członek Zarządu,
oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, firma KPMG Audyt Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k., która dokonała badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, została
wybrana zgodnie z przepisami prawa. Wyboru podmiotu do badania i przeglądu sprawozdań dokonała Rada Nadzorcza
Apator SA w dniu 23 stycznia 2012 r. zgodnie z § 20 Statutu Apator SA tj. w sposób zapewniający jego niezależność
przy realizacji powierzonych mu zadań. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych został
przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Firma KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. – wpisana do rejestru podmiotów uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych pod numerem KIBR 3546, a także członkowie jej Zarządu oraz biegli rewidenci
wykonujący czynności rewizji finansowej na rzecz Apator SA i jednostek z nią powiązanych, spełniają warunki
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bezstronności i niezależności 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.

4. Oświadczenie Zarządu spółki Apator SA w zakresie sporządzania
sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu
Zarząd Apator SA w składzie:





Andrzej Szostak – Prezes Zarządu,
Tomasz Habryka – Członek Zarządu,

Jerzy Kuś – Członek Zarządu,
oświadcza, że zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2013 r. 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.
Sprawozdanie finansowe odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy
Apator oraz jej wynik finansowy. Szczegółowe zasady sporządzenia tego sprawozdania zawarte zostały w notach
objaśniających do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego.
Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji grupy, w
tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

5. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych
5.1. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wyniki
finansowe roku 2013 i w latach następnych
Czynniki:
Głównymi czynnikami mającym wpływ na przychody ze sprzedaży i wyniki finansowe w 2013 roku były:



spadek popytu na dobra inwestycyjne, spowodowany skróceniem przez warunki atmosferyczne okresu prac
inwestycyjnych w gospodarce – spadek odczuwalny głównie w linii łączeniowa;




realizacja kontraktu z Arcelor Mittal Poland SA – wyższa sprzedaż r/r w linii sterownicza;




niewygranie jednego z większego przetargu na dostawę liczników energii elektrycznej w kraju;





spadek cen na gazomierze mechaniczne w Europie spowodowany wzrostem konkurencji;



spowolnienie gospodarcze trwające od II półrocza 2012 r. do I półrocza 2013 r.;

spadek nakładów realizowanych przez spółki węglowe w 2013 r., a tym samym zmniejszenie popytu w linii
górniczej;
znaczny wzrost sprzedaży eksportowej w linii gaz, spowodowany zwiększonym popytem na gazomierze z
liczydłem inteligentnym;
realizacja kontraktu na dostawę wodomierzy do Etiopii – wzrost sprzedaży eksportowej r/r w linii woda i ciepło;
realizacja kontraktów w zakresie usług paszportyzacji sieci energetycznych dla Energa-Operator SA oraz projektów
wdrożeniowych SID CE dla Grupy Tauron – wpływ na wyniki linii ICT;
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spadek cen surowców i materiałów: głównie miedzi i komponentów elektroniki oraz stabilizacja cen tworzyw
sztucznych.

Nietypowe zdarzenia:
Przy analizie porównawczej wyników finansowych za 2013 rok w odniesieniu do 2012 roku należy uwzględniać
następujące istotne zdarzenia jednorazowe:
w 2013 r.:



sprzedaż spółki Newind i zakończenie jej działalności w grupie Apator w dniu 31 maja 2013 r.

porównywalny rok 2012:




sprzedaż nieruchomości przez Apator SA za 36 mln zł,



zaksięgowanie aktywa na odroczony podatek z tytułu ulgi inwestycyjnej w wysokości 20 mln zł.

rozpoczęcie korzystania z ulgi inwestycyjnej w związku z przeniesieniem działalności przez Apator SA do
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

Zdarzenia roku 2013 wpływające na wyniki finansowe lat następnych:



Podpisanie w grudniu 2013 r. przedwstępnej, a następnie w kwietniu 2014 r., przyrzeczonej umowy nabycia 100%
akcji Elkomtech SA. Od II kwartału 2014 r. wyniki tej spółki będą miały wpływ na całe wyniki finansowe grupy
Apator oraz w segmencie Automatyzacja pracy sieci.

5.2. Najważniejsze
obrotowym

dokonania

i

niepowodzenia

emitenta

w

roku

Dokonania:
1. Dobra sytuacja finansowa:
 wzrost skorygowanych wyników: przychodów ze sprzedaży o 12,17%, zysku na sprzedaży o 18,03%, masy EBITDA
o 15,84% oraz marży EBITDA do poziomu 16,36%, niski poziom zadłużenia 0,37 xEBITDA,

 wzrost skorygowanej EBITDA i rentowności w obydwóch segmentach: pomiarowym i łącznikowym.
2.

3.
4.

Istotny wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych (o 28,99%), szczególnie w linii woda i ciepło oraz gaz, przy
utrzymującym się wysokim poziomie kursu euro i dolara amerykańskiego. Wzrost udziału eksportu w przychodach
ze sprzedaży z 36,01% do 45,41% r/r.
Zakończenie niskomarżowej działalności w zakresie dostarczania sprzętu informatycznego - sprzedaż spółki
Newind sp. z o. o.
Aktualizacja strategii rozwoju grupy Apator oraz zawarcie przedwstępnej umowy nabycia spółki Elkomtech SA.

Elkomtech SA:
W dniu 23 grudnia 2013 r. Apator SA zawarł przedwstępną umowę nabycia 100% akcji Przedsiębiorstwa Wdrożeń
Postępu Technicznego Elkomtech SA z siedzibą w Łodzi. W dniu 1 kwietnia 2014 r. transakcja została sfinalizowana.
Cena nabycia 100% akcji wyniosła 98,4 mln zł.
Niepowodzenia:
1. Negatywna ocena dwuletniego okresu działalności spółki Newind sp. z o. o. w strukturze grupy Apator:
 nabycie udziałów w Newind Sp. z o. o. nie przyniosło oczekiwanych efektów synergii dla grupy Apator,



Newind Sp. z o.o. nie zrealizowała postanowień umowy inwestycyjnej w zakresie tempa rozwoju własnych
rozwiązań informatycznych i ich integracji z produktami grupy Apator.
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Brak przyrostów sprzedaży na rynku krajowym w 2013 roku (wzrost o 0,54% r/r – wartość skorygowana o wpływ
Newind w obydwóch latach) – głównie w linii liczniki energii elektrycznej (niewygranie jednego z większych
przetargów na dostawę tych liczników w kraju).

5.3. Informacje o rynkach zbytu i o sprzedaży
5.3.1. Podstawowe
gospodarczego

trendy

w

gospodarce

i

tempo

wzrostu

W kolejnych okresach 2013 r., przy nadal niekorzystnych uwarunkowaniach w gospodarce europejskiej, tempo
wzrostu gospodarczego w Polsce stopniowo poprawiało się. Spowolnienie gospodarcze notowane w II półroczu 2012 r.
utrzymało się w I półroczu 2013 r. W ostatnim kwartale 2013 r. w wielu obszarach obserwowano umocnienie
pozytywnych tendencji, zapoczątkowanych w poprzednich miesiącach, jednak wzrost PKB w całym 2013 r. był nieco
wolniejszy niż w 2012 r.
Według wstępnego szacunku, produkt krajowy brutto w 2013 r. zwiększył się realnie o 1,6% w skali roku (wobec
wzrostu o 1,9% w 2012 r.). Spożycie ogółem było wyższe niż przed rokiem o 1,1%. Utrzymał się obserwowany w 2012
r. spadek akumulacji brutto (o 5,0%), w tym nakładów brutto na środki trwałe (o 0,4%). Popyt krajowy był nieco niższy
niż przed rokiem (o 0,2%). Eksport netto miał dodatni wpływ na tempo wzrostu gospodarczego. Wartość dodana
brutto w gospodarce narodowej zwiększyła się w skali roku o 1,5%. Szybszy niż przed rokiem wzrost odnotowano w
przemyśle oraz handlu. Znacznie niższa była natomiast wartość dodana brutto w budownictwie (o 9,0%).
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2013 r. było o 1,0% mniejsze niż przed rokiem (wobec wzrostu o
0,1% w 2012 r.). Najbardziej obniżyło się zatrudnienie w budownictwie (o 8,7%), natomiast niewielki spadek miał
miejsce w przetwórstwie przemysłowym: o 0,8%.
Spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu w 2013 r. w stosunku do poprzedniego roku wyniósł 1,3% (wobec wzrostu
o 3,3% w 2012 r.).
Przemysł:
Produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach w 2013 r. była o 2,1% wyższa niż w 2012 r. (wobec wzrostu o
0,5% w 2012 r.), na co wpłynęła poprawa dynamiki w II półroczu. W sekcji o największym udziale w produkcji
sprzedanej przemysłu ogółem – przetwórstwie przemysłowym – produkcja była wyższa niż w 2012 r. o 2,3%.
Zwiększenie sprzedaży obserwowano w produkcji urządzeń elektrycznych o 8,3%.
Budownictwo:
Produkcja budowlano-montażowa ogółem w 2013 r. obniżyła się w skali roku o 11% (wobec spadku w poprzednim
roku o 6,3%), na co wpłynął znaczący spadek sprzedaży w pierwszym i drugim kwartale 2013 r. Według wstępnych
danych w 2013 r. oddano do użytkowania 146,1 tys. mieszkań, tj. o 4,4% mniej niż przed rokiem (w 2012 r.
odnotowano wzrost o 16,8%).
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5.3.2. Branże, w których działa grupa Apator
Segment aparatury łącznikowej
Linia łączeniowa:
Sprzedaż w linii łączeniowej w kraju w dużym stopniu skorelowana jest z liczbą oddawanych w Polsce budynków.
Liczba wydanych pozwoleń na budowę jest dobrze skorelowana z przyszłym popytem na aparaturę łączeniową,
ponieważ sprzedaż w krajowym segmencie łącznikowym jest generowana przez inwestycje budowlane. Ilość pozwoleń
na budowę związana jest z przyszłym popytem na rozłączniki i łączniki stosowane w przyłączach elektrycznych,
podstacjach i rozdzielniach. Liczba pozwoleń na budowę wydanych w 2013 r. wyniosła 138,7 tys. i była niższa o ponad
13% względem 2012 r. Dane te wskazują na możliwość załamania sprzedaży w budownictwie w 2014 roku. W 2013 r.
oddano do użytkowania o 4,4% mniej mieszkań niż w 2012 r. Prognoza na 2014 r. jest o 12% niższa niż realizacja za
2013 r.
Największą grupą klientów dla sektora łączeniowego Apator są hurtownie elektryczne. Koniunktura w polskiej branży
hurtowej sprzedaży urządzeń elektrycznych wpływa na sprzedaż grupy Apator w segmencie łącznikowym. W Polsce w
sektorze tym działają duże hurtownie sieciowe (Alfa Elektro, TIM, Elektroskandia, Mors, Oninnen) które łącznie
generują około 24 % sprzedaży sektora hurtowni.
Grupa Apator produkuje i dostarcza w większości urządzenia zakwalifikowane do grupy aparatury rozdzielczej, która
łącznie stanowi około 8-11% sprzedaży sektora hurtowni elektrycznych.
Pierwsze półrocze 2013 roku przyniosło przychody hurtowni elektrycznych w wysokości 1,09 mld zł i były niższe o
około 13% do analogicznego okresu 2012 roku. W pierwszym półroczu 2013 roku sprzedaż i nastroje pogorszyły się. W
sektorze hurtowni elektrycznych wzrosło zadłużenie i pogorszyła się ściągalność należności. Problemem są rosnące w
hurtowniach zapasy (towary nierotujące) oraz trudności płatnicze klientów hurtowni. Pod koniec 2013 roku indeks
dystrybucji ES wzrósł o około 8,6% co może wskazywać na zmianę trendu w kierunku odbudowy rynku. Polski rynek
hurtowni elektrycznych różni się od modelu zachodnioeuropejskiego, w którym 2-3 firmy kontrolują większość rynku
krajowego (np. Niemcy, Francja).
Linia górnicza:
Nakłady inwestycyjne górnictwa (z wyłączeniem wyrobisk ruchowych) w 2013 r. wyniosły 3,2 mld zł, co oznacza
spadek o 12,7 % w stosunku do poprzedniego roku. Niższe o niemal 600 mln zł wydatki poniesiono natomiast na zakup
gotowych dóbr. Kwota wydatkowana na ten cel w roku 2013 wyniosła 1,1 mld zł tj. 42,1% mniej niż rok wcześniej.
Przychody ze sprzedaży węgla wyniosły 22,7 mld zł i były niższe od osiągniętych rok wcześniej o 1,7 mld zł. Spadek
przychodów wpłynął na brak płynności finansowej i kłopoty polskich producentów węgla kamiennego. Koszty
operacyjne górnictwa pozostały niemalże na tym samym poziomie co przed rokiem, a koszty jednostkowe
sprzedanego węgla (tzw. akumulacja) spadły o 8,28 zł/t do 301,36 zł/t. Mimo tego, przy drastycznym spadku cen,
górnictwo na tonie sprzedanego węgla traciło w ub. roku 6,41 zł.
Spadek przychodów ze sprzedaży przełożył się na wynik finansowy branży, który z 1,6 mld zł zarobionych przez branżę
rok wcześniej zmniejszył się do 430 mln zł w roku 2013.
Linia sterownicza
Dwa główne sektory tej linii to automatyka przemysłowa, w tym napędy i aplikacje oraz rozdzielcza aparatura dla
przemysłu. Zgodnie z wstępnymi danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu była w 2013 roku o 2,1% wyższa niż w
roku poprzednim. Podsektor aparatury napędowej odnotował wzrost o około 15% (Polska) z dobrymi perspektywami
na dalszy wzrost w 2014 r. Podsektor automatyki przemysłowej rósł w tempie około 12%. Najwolniej rósł podsektor
aparatury rozdzielczej którego wzrost rok do roku wynosi średnio 8-9%.
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Perspektywy rozwoju przemysłu w Polsce są dobre ale zależą w dużym stopniu od rozwoju sytuacji geopolitycznej.
Segment aparatury pomiarowej
Linia liczniki energii elektrycznej:
Zgodnie z danymi GUS dotyczącymi produkcji sprzedanej odnotowano spadek w segmencie liczników energii
elektrycznej (spadek o 17% w porównaniu z 2012 r.). Spadek ten wiąże się z brakiem standaryzacji na rynku polskim
dla nowej generacji liczników smart (wyczekiwanie rynku na ogłoszenie specyfikacji Polskiego regulatora - URE).
Pierwsze duże przetargi na „smart meters” pojawiły się w 2013 roku (RWE Stoen, Energa), kolejne duże przetargi
pojawią się prawdopodobnie w 2014 roku (trwają konsultacje techniczne). Większość dostaw z tych przetargów
realizowana będzie w 2014 i 2015 roku.
W latach 2015 – 2016 przewiduje się start wielu europejskich projektów „smart meters”. Apator SA bierze udział w
konsultacjach dotyczących wielu projektów związanych z realizacją idei smart grids i smart metering w Polsce i poza
nią. Przykładem organizacji, których celem jest przyśpieszenie prac nad wdrożeniem sieci Smart Grids w Polsce jest:
Konsorcjum Smart Power Grids Polska oraz Sekcja Inteligentne Sieci Energetyczne przy Krajowej Izbie Gospodarczej
Elektroniki i Telekomunikacji.
Na początku 2014 r. ogłoszono do konsultacji społecznych projekt specyfikacji technicznej dla polskiego smart
meteringu (wspólny SIWZ). Projekt został wypracowany podczas warsztatów energetycznych prowadzonych pod egidą
Urzędu Regulacji Energetyki. Uczestniczyły w nim takie organizacje jak KIGEiT i PTPiREE. Spodziewane przez
środowisko zatwierdzenie tej specyfikacji pozwoli na uruchomienie kolejnych dużych przetargów na Smart Metering w
Polsce.
Apator podjął decyzję o przystąpieniu do międzynarodowej organizacji ESMIG (European Smart Metering Industry
Group) z siedzibą w Brukseli, która ma istotny wpływ na kształtowanie europejskich standardów Smart Metering i
Smart Grids.
Linia gaz:
Dla linii gaz rynek polski jest ważnym rynkiem zbytu o przewidywalnym i stabilnym potencjale ilościowym. W kraju
grupa Apator posiada ugruntowaną pozycję zarówno, jeśli chodzi o markę wyrobów, jak i znajomość środowiska
klientów.
Na rynkach wschodnich instalacja gazomierzy rozpoczęła się stosunkowo niedawno (od lat 80-tych), a w niektórych
krajach stosowne przepisy prawne nakazujące montaż gazomierzy u każdego odbiorcy gazu pojawiły się dopiero w
ostatnich latach. Na rynkach tych m.in. ze względu na rosnące ceny gazu rośnie zarówno świadomość, jak i chęć
opomiarowania zużycia gazu. Związany jest z tym obserwowany spory i rosnący popyt na gazomierze, szczególnie
gazomierze z kompensacją temperatury. Zagrożeniem na rynkach wschodnich jest jednak przede wszystkim
niestabilna sytuacja polityczna oraz brak przestrzegania patentów na rozwiązania stosowane w gazomierzach.
W krajach Unii Europejskiej, coraz bardziej daje się zaobserwować rosnące zainteresowanie tzw. gazomierzami
inteligentnymi (smart meters). Są to wyroby zaawansowane technologicznie, innowacyjne oraz wysokiej jakości. W
niektórych krajach proces wymiany gazomierzy tradycyjnych na inteligentne już się rozpoczął i należy się spodziewać,
że w przyszłości to on będzie generował najistotniejszy popyt na gazomierze. Nie oznacza to, że w najbliższym okresie
zapotrzebowanie na tradycyjne gazomierze miechowe całkowicie zaniknie, gdyż część krajów, ze względu na
konserwatywne podejście do nowych technologii pozostanie przy gazomierzach miechowych wyposażonych
ewentualnie w dodatkową funkcjonalność. Jednakże już dzisiaj daje się zaobserwować niższą ilość przetargów na
gazomierze tradycyjne, co powoduje oczywiście bardziej agresywną konkurencję i jednocześnie spadek cen na te
gazomierze.
Linia woda i ciepło:
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W sektorze wodomierzy w 2013 roku nastąpił wzrost o około 15% pod względem wolumenu urządzeń pomiarowych.
W Polsce około ¼ nowych wodomierzy posiada moduł komunikacyjny do zdalnego odczytu i można je zakwalifikować
do kategorii liczników „smart”. Przewidywany jest dalszy wzrost nasycenia urządzeniami z teletransmisją.
Najbardziej atrakcyjnymi rynkami europejskimi pozostają Rosja i Niemcy, choć w przypadku Rosji duże znaczenie
będzie miał rozwój sytuacji geopolitycznej. Poza Europą zwiększony popyt jest spodziewany ze strony krajów
afrykańskich które mają coraz szerszy dostęp do programów pomocowych między innymi UE i Banku Światowego
przeznaczonych na poszerzenie dostępu do wody pitnej.
Sektor ciepłowniczy zarówno w Polsce jak i w Europie charakteryzuje się bardzo niską dynamiką wzrostu 0-2% rocznie
(w niektórych latach ujemną) i bazuje głównie na wymianach legalizacyjnych urządzeń. Większe miasta w Polsce jak
Warszawa, Łódź czy Katowice zapowiadają inwestycje w „inteligentne sieci ciepłownicze” (np. Warszawa kończy
program wymiany węzłów ciepłowniczych), co generuje dodatkowy popyt na technologie „inteligentne”, w tym
ciepłomierze z komunikacją.
Linia ICT:
Przychody sektora IT dla energetyki rosną średniorocznie w tempie ok. 4%. Wartość całego rynku IT dla energetyki nie
przekracza 0,5 mld zł, co stanowi kilka procent całości przychodów branży IT. Firmy energetyczne będą nadal
zamawiały usługi paszportyzacji sieci (projekty takie realizuje Energa-Operator SA i Grupa Tauron). Ważnym zadaniem
jest centralizacja systemów nadzoru i sterowania, które obecnie są rozproszone w rejonach dystrybucji. Będą one w
przyszłości obsługiwane centralnie ze spółek dystrybucyjnych. W 2013 r. zakończono realizację systemu MDM (Meter
Data Management – systemy agregujące i przetwarzające dane pomiarowe) w Energa-Operator SA i spodziewane są
dalsze wdrożenia MDM u pozostałych operatorów systemu dystrybucji (OSD). Integracja olbrzymiej liczby danych
pochodzących z systemów inteligentnego opomiarowania z informacjami o sieci i kliencie stanowi ogromny potencjał
do rozwoju systemów analitycznych w energetyce. Budowa interfejsów pomiędzy SCADA, MDM i innymi systemami
biznesowymi OSD (integracja systemów technicznych z biznesowymi) stwarza duży impuls rozwojowy w tej lnii.
Ponadto oczekiwane jest utworzenie operatora inteligentnych pomiarów (OIP) agregującego dane od OSD w
energetyce, co wynika z dążenia do kształtowania obrazu konkurencyjnego rynku przez regulatora rynku (URE).

5.3.3. Analiza i struktura sprzedaży
W 2013 r. zmniejszył się skład grupy kapitałowej wskutek sprzedaży udziałów spółki Newind sp. z o. o. w dniu 31 maja
2013 r. Pomimo, że wpływ działalności Newindu na przychody ze sprzedaży grupy w 2012 roku wyniósł 80.007 tys. zł, a
w okresie styczeń-maj 2013 r.: 23.501 tys. zł, co stanowi spadek o 56.506 tys. zł r/r., grupa Apator w 2013 r. osiągnęła
założone przychody ze sprzedaży oraz zysk netto.
Grupa Apator prowadzi głównie sprzedaż swoich produktów do odbiorców instytucjonalnych oraz przemysłu. W
zależności od segmentu i linii występuje różne uzależnienie od odbiorców:



segment łącznikowy:
o linia łączeniowa – największą grupą klientów są tutaj hurtownie elektryczne; ich rozproszenie
powoduje, iż grupa Apator nie jest uzależniona od odbiorców;
o linia sterownicza – nie występuje uzależnienie od odbiorców;
o linia górnicza – ze względu na specyficzny charakter produktów wykorzystywanych w kopalniach
występuje tu uzależnienie od przetargów ogłaszanych przez spółki węglowe oraz od bieżących
zamówień producentów maszyn górniczych;



segment pomiarowy:
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linia liczników energii elektrycznej – przychody z tytułu zarówno elektronicznych jak i indukcyjnych
liczników są uzależnione od operatorów systemów dystrybucyjnych (zakłady energetyczne), które
realizują zamówienia na zasadzie przetargów - istnieje tu uzależnienie grupy Apator od wygrania
przetargu;
linia ICT – uzależnienie od odbiorców w tej linii jest podobne jak w linii liczników energii elektrycznej
– linia rozwija się w branży informatycznej, a jej klientami są przedsiębiorstwa z sektora Utilities,
głównie zakłady energetycznie, które także w tym zakresie realizują zamówienia na zasadzie
przetargów.
linia woda i ciepło – ze względu na licznych klientów (wodociągi, przedsiębiorstwa energii cieplnej,
spółdzielnie mieszkaniowe, budownictwo, przemysł) nie występuje duże uzależnienie od klientów w
kraju; jednakże linia realizując znaczną sprzedaż do Rosji i na Ukrainę (poprzez spółki grupy)
uzależniona jest od sytuacji polityczno-ekonomicznej tych krajów i od odbiorców;
linia gaz – po konsolidacji spółek gazowniczych w 2013 r. w Polsce występuje jeden odbiorca w tej
linii – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA; linia ta większość swojej sprzedaży kieruje na
rynki zagraniczne, na których występuje nie duże uzależnienie od operatorów tych krajów.

Żaden odbiorca w 2013 r. nie przekroczył wartości 10% przychodów ze sprzedaży ogółem grupy Apator.
W 2013 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 683.990 tys. zł. W odniesieniu do:




raportowanych przychodów za 2012 r. są wyższe o 15.166 tys. zł (o 2,27%),
skorygowanych przychodów za 2012 r. są znacząco wyższe – wzrost o 71.672 tys. zł (12,17%), po wyeliminowaniu
przychodów spółki Newind sp. z o. o. w obydwóch okresach.

W strukturze asortymentowej grupy Apator dominuje segment pomiarowy, którego udział w 2013 r. wynosił 71,26%.
Przychody w poszczególnych segmentach ukształtowały się następująco:




aparatura pomiarowa – 487.389 tys. zł, wzrost o 14,73% r/r, uzyskany głównie w linii woda i ciepło oraz gaz;



pozostała sprzedaż – 33.675 tys. zł, spadek o 63,74% r/r spowodowany mniejszymi przychodami ze sprzedaży
sprzętu informatycznego o 56.506 tys. zł (bez Newindu nieistotny spadek o 2.702 tys. zł).

aparatura łącznikowa – 162.926 tys. zł, wzrost o 7,81% r/r. W ramach segmentu nastąpił spadek przychodów ze
sprzedaży aparatury górniczej z uwagi na kryzys panujący na tym rynku oraz wzrost sprzedaży asortymentu dla
energetyki i przemysłu. W linii sterowniczej nastąpił wzrost sprzedaży z uwagi na realizację dużego kontraktu dla
Arcelor Mittal Poland SA.

W ujęciu geograficznym grupa Apator zrealizowała:



sprzedaż na rynku krajowym w wysokości 373.367 tys. zł - spadek o 12,77% r/r, skorygowana sprzedaż (po
wyłączeniu Newindu) ukształtowała się na porównywalnym poziomie - nieznaczny wzrost o 0,54% r/r;



sprzedaż na rynkach zagranicznych w wysokości 310.623 tys. zł, wzrost o 28,99% r/r, w tym:
o do Unii Europejskiej na poziomie 155.782 tys. zł, wzrost o 14,96% r/r – wzrost zrealizowany w segmencie
pomiarowym w linii gaz do Danii oraz w linii liczniki energii elektrycznej do Niemiec;
o do pozostałych krajów na poziomie 154.841 tys. zł, wzrost o 47,03% r/r – wzrost ten zrealizowany został w
segmencie pomiarowym w linii woda i ciepło do Etiopii i Rosji oraz w linii liczniki energii elektrycznej do
Maroka.
Przychody grupy Apator w 2013 roku charakteryzowały się wysoką dynamiką wzrostu na rynkach zagranicznych. Udział
eksportu w przychodach wzrósł z 36,01% do 45,41% r/r. Tempo wzrostu sprzedaży na rynkach zagranicznych wyniosło
28,99% i przekroczyło poziom średniorocznej stopy wzrostu za ostatnie 6 lat wynoszący 27,5%. W 2013 roku 88%
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eksportu stanowiła sprzedaż segmentu pomiarowego, a pozostałe 12% sprzedaż segmentu łącznikowego. Liniami
biznesowymi, które uzyskały najwyższe wzrosty eksportu były:

 woda i ciepło,
 gaz.
W 2013 roku grupa Apator dostarczyła swoje wyroby do 69 krajów. Rynki o najwyższym poziomie sprzedaży:







Rosja – 62.744 tys. zł, wzrost o 17,96% r/r

(linie biznesowe: woda i ciepło, łączeniowa, gaz),

Dania – 55.195 tys. zł, wzrost o 29,84% r/r (linie biznesowe: gaz - z przeznaczeniem na rynek holenderski),
Niemcy – 28.689 tys. zł, wzrost o 16,71% r/r (linie biznesowe: energia elektryczna, łączeniowa, gaz),
Etiopia – 26.274 tys. zł, wzrost o 307,85% r/r (linie biznesowe: woda i ciepło),
Czechy – 22.265 tys. zł, wzrost o 23,14% r/r (linie biznesowe: woda i ciepło, głównie działalność czeskiej spółki
Apator Metra s. r. o.),

 Turcja – 13.475 tys. zł, wzrost o 9,34% r/r, (linie biznesowe: woda i ciepło, łączeniowa, gaz)
 Ukraina – 11.110 tys. zł, wzrost o 23,80% r/r, (linie biznesowe: woda i ciepło, łączeniowa, gaz)
 Maroko – 8.517 tys. zł, w 2012 roku brak sprzedaży (linie biznesowe: energia elektryczna).
W poniższej tabeli zaprezentowano strukturę sprzedaży według grup asortymentowych z podziałem na kraj i eksport.
2013 r.

Wyszczególnienie
Segment pomiarowy
kraj
eksport
udział eksportu aparatury pomiarowej w
przychodach ogółem
Segment łączeniowy
kraj
eksport
udział eksportu aparatury łączeniowej w
przychodach ogółem
Pozostała sprzedaż
kraj
eksport
udział eksportu pozostałej sprzedaży w
przychodach ogółem
Przychody ogółem
kraj
eksport
udział eksportu ogółem w przychodach ogółem

2012 r.

Zmiana

Dynamika r/r

tys. zł

tys. zł

tys. zł

%

487 389
213 433
273 956

424 822
219 180
205 642

62 567
-5 747
68 314

114,73%
97,38%
133,22%

40,05%

30,75%

162 926
126 741
36 185

151 119
116 249
34 870

11 807
10 492
1 315

107,81%
109,03%
103,77%

5,29%

5,21%

33 675
33 193
482

92 883
92 582
301

-59 208
-59 389
181

36,26%
35,85%
160,13%

0,07%

0,05%

683 990
373 367
310 623
45,41%

668 824
428 011
240 813
36,01%

15 166
-54 644
69 810

102,27%
87,23%
128,99%

5.4. Wyniki finansowe
Na poziom wyników finansowych 2013 r. w odniesieniu do 2012 r. wpływ miały następujące czynniki i zdarzenia
jednorazowe:




sprzedaż udziałów spółki Newind w dniu 31 maja 2013 r.,
sprzedaż nieruchomości przez Apator SA w 2012 r. o wartości 36.137 tys. zł, która podwyższyła zysk operacyjny
roku 2012 r. dodatnim wynikiem na tej sprzedaży w wysokości 21.253 tys. zł,
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zaksięgowanie aktywa na podatek odroczony, które zostało rozpoznane z tyt. rozpoczęcia działalności w
Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Aktywo na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiło 20.006 tys. zł i
podwyższyło jednorazowo wynik netto w roku 2012.

W 2013 r. spółka Apator SA uzyskała następujące wyniki:
2013 r.

2012 r.

Dynamika r/r

tys. zł

tys. zł

%

683 990

668 824

102,27%

482 007

483 950

99,60%

201 983

184 874

109,25%

Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Zysk na sprzedaży

35 725
77 523
88 735

31 247
75 980
77 647

114,33%
102,03%
114,28%

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej
Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą
praw własności
Przychody (koszty) restrukturyzacji
Zysk na działalności operacyjnej

-3 244

18 145

-17,88%

1 288

2 206

58,39%

-277
86 502

0
97 998

0,00%
88,27%

107 249

116 291

92,22%

-3 299
83 203

-6 334
91 664

52,08%
90,77%

-16 088
1 684
68 799

-16 566
20 222
95 320

97,11%
8,33%
72,18%

Raportowane wyniki
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów, towarów i
materiałów
Zysk brutto na sprzedaży

EBITDA
Wynik na działalności finansowej
Wynik przed opodatkowaniem
Bieżący podatek dochodowy
Odroczony podatek dochodowy
Zysk netto

Eliminując jednorazowe zdarzenia, które wystąpiły w 2012 r. (sprzedaż nieruchomości oraz zaksięgowanie aktywa na
podatek odroczony) i w 2013 r. (sprzedaż spółki Newind), porównywalne poziomy wyników finansowych z 2013 r. i
2012 r. (także bez wpływu spółki Newind) są następujące:
2013 r.

2012 r.

Dynamika r/r

tys. zł

tys. zł

%

Sprzedaż ogółem

660 489

588 817

112,17%

Zysk na sprzedaży

89 795

76 081

118,03%

Zysk operacyjny

87 471

75 319

116,13%

Skorygowane wyniki

EBITDA

108 037

93 262

115,84%

Zysk netto

69 825

57 262

121,94%

Rentowność na sprzedaży

13,60%

12,92%

Rentowność EBITDA

16,36%

15,84%

Rentowność zysku netto

10,57%

9,72%

Kluczowe czynniki wpływające na wyniki osiągnięte w 2013 r. zostały wyszczególnione w pkt. 5.1. Ponadto wpływ
miały:



wysoka dynamika wzrostu sprzedaży eksportowej przy utrzymaniu się korzystnej relacji kursu EUR do PLN
(dominowały linie: woda i ciepło oraz gaz),



lewar operacyjny,
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rozwój produktów, optymalizacja procesów produkcyjnych, spadek cen surowców (miedź, srebro),
ścisły nadzór nad kosztami ogólnego zarządu.

5.5. Analiza sytuacji finansowej
Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2013 wyniósł 18.239 tys. zł. Źródłem tych środków jest:



podstawowa działalność operacyjna: 41.398 tys. zł – wartość ta wygenerowana została z wyniku na działalności
skorygowanej o zapłacony podatek dochodowy (+83.678), oraz ze zmiany stanu kapitału obrotowego (-42.280 tys.
zł), głównie z tytułu należności (-45.467 tys. zł) na linii woda i ciepło oraz ICT;



działalność inwestycyjna: -21.965 tys. zł – wartość ta wynika głównie z poniesionych rzeczowych wydatków
inwestycyjnych spółek grupy Apator (-22.900 tys. zł);



działalność finansowa: -44.913 tys. zł – wartość ta wynika głównie z wypłaconej przez podmiot dominujący Apator
SA dywidendy dla akcjonariuszy (-41.701 tys. zł);



stan środków pieniężnych na początek 2013 r.: 43.719 tys. zł.

Przedstawione przepływy pieniężne grupy Apator świadczą o bardzo dobrej sytuacji finansowej grupy pozwalającej na
inwestowanie i terminową spłatę zobowiązań.
Wskaźniki

Formuła

2013 r.

2012 r.

Dług netto

kredyty i pożyczki– środki pieniężne i ekwiwalenty –
udzielone pożyczki krótkoterminowe

39 055

12 001

Dług netto / EBITDA

kredyty i pożyczki– środki pieniężne i ekwiwalenty –
udzielone pożyczki krótkoterminowe/EBITDA

0,37

0,10

Capex

Rzeczowe i niematerialne wydatki inwestycyjne

22 900

28 157

Kapitał obrotowy

(Aktywa bieżące – środki pieniężne) – (Zobowiązania
krótkoterminowe – krótkoterminowe kredyty i pożyczki)

123 158

94 711

5.6. Zatrudnienie
Przeciętne zatrudnienie w grupie Apator w 2013 r. wyniosło 2.011 osób i było o 6 osób wyższe w stosunku do 2012 r.
Stan zatrudnienia na koniec 2013 i 2012 r. z podziałem na poszczególne spółki przedstawia poniższa tabela.
Zatrudnienie w grupie Apator

na 31.12.2013 r.

na 31.12.2012 r.

Dynamika r/r

osoby

osoby

%

Apator SA

512

474

108,02%

grupa Apator Powogaz

559

536

104,29%

Apator Metrix SA

285

290

98,28%

Apator Rector sp. z o. o.

177

154

114,94%

Newind sp. z o. o.
Pafal SA
Apator Mining sp. z o. o.
Apator Control sp. z o. o.

-

45

0,00%

349

313

111,50%

99

117

84,62%

67

61

109,84%
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na 31.12.2013 r.

na 31.12.2012 r.

osoby

osoby

%

2

2

100,00%

2 050

1 992

102,91%

Apator GmbH
Podsumowanie

Dynamika r/r

Na koniec 2013 r. w grupie Apator zatrudnionych było 1.265 pracowników fizycznych i 785 pracowników umysłowych.
W 2012 r. było to odpowiednio 1.185 osób i 807 osób.

5.7. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych
Niefinansowy majątek:
Plan inwestycyjny grupy Apator na 2014 r. dotyczy głównie nakładów na rzeczowe inwestycje związane m.in. z
automatyzacją procesów produkcyjnych, nowymi technologiami i nakładami na prace rozwojowe. Są one szacowane
na łącznym poziomie 37,3 mln zł.
Planowane nakłady na 2014 r. obejmują głównie:



zakupy modernizacyjno–odtworzeniowe maszyn i urządzeń we wszystkich spółkach grupy Apator pozwalające na:
o utrzymanie i wprowadzenie nowoczesnych technologii produkcji,
o wytwarzanie zupełnie nowych produktów,
o zwiększenie zdolności wytwórczych,
o obniżanie kosztów produkcji np. przez automatyzację,
o dostosowanie do wymogów rynkowych;




prowadzenie prac rozwojowych nad produktami oraz systemami;

zakupy oprzyrządowania, które związane są z wdrożeniami nowych wyrobów i unowocześnianiem
dotychczasowych.
Inwestycje te są niezbędne dla zapewnienia dalszego wzrostu przychodów grupy Apator oraz zapewnienia i
zwiększenia konkurencyjności na rynku. Są one także narzędziem do prowadzenia procesów restrukturyzacji i scalania
procesów produkcyjnych.
Podstawowym źródłem finansowania wyżej wymienionych inwestycji będą środki własne oraz kredyt bankowy.
Planowane przez poszczególne spółki grupy Apator nakłady inwestycyjne na 2014 r. znajdują się w ich możliwościach
finansowych i nie zagrażają utrzymaniu płynności, a w szczególności w zakresie terminowego regulowania zobowiązań.

Finansowy majątek:
W dniu 18 lutego 2014 r. przyjęta została przez Apator SA oferta nabycia 30% udziałów spółki zależnej Apator Rector
sp. z o. o. Zawarcie umowy nabycia powyższych udziałów nastąpi do dnia 7 lipca 2014 r. i stanowić będzie inwestycję
długoterminową. W wyniku realizacji umowy, Apator SA nabędzie łącznie 300 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł
za 1 udział. Łączna cena nabycia wyniesie 17,9 mln zł. Po przeniesieniu własności akcji Apator SA będzie posiadał 100%
kapitału i 100% głosów w spółce Apator Rector sp. z o.o.
Źródłem finansowania powyższej inwestycji są środki własne spółki Apator SA.

W dniu 19 marca 2014 r. spółka Apator SA zawarła umowę o kredyt długoterminowy na kwotę 98,4 mln zł na
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sfinansowanie nabycia 100% akcji spółki Elkomtech SA. Kredyt został udzielony na okres pięciu lat i spłacany będzie
począwszy od 31 grudnia 2014 r. w dziewięciu półrocznych ratach kapitałowych do 31 grudnia 2018 r.
Oprocentowanie kredytu ustalane jest według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR dla depozytów
sześciomiesięcznych powiększonej o marżę w wysokości 0,7% w stosunku rocznym. Naliczanie odsetek i ich płatność
następować będzie w okresach kwartalnych.

Powyższe nakłady na finansowy majątek, realizowane przez grupę Apator, znajdują się w możliwościach finansowych
spółek grupy Apator i nie zagrażają utrzymania ich płynności, a w szczególności w zakresie terminowego regulowania
zobowiązań. Jednakże, w związku z zawarciem przez podmiot dominujący Apator SA długoterminowej umowy
kredytowej na sfinansowanie nabycia spółki Elkomtech SA, należy mieć na uwadze, iż od 2014 r. (w całym okresie
kredytowania) nastąpi zmiana w strukturze finansowania działalności spółki Apator SA: zwiększy się udział kapitału
obcego w stosunku do kapitału własnego. Obecne proporcje wynoszą: ok. 76% sumy bilansowej to kapitał własny, 24%
- kapitał obcy. Na koniec 2014 r. udział kapitału obcego może wynieść ok. 38% z tendencją spadkową w następnych
latach. Z kolei w grupie Apator struktura finansowania nie powinna ulec dużym zmianom: udział kapitału obcego za
2013 r. wynosił ok. 38%, natomiast na koniec 2014 r. wartość ta powinna zwiększyć się o ok. 2 p. p.

5.8. Perspektywy i czynniki rozwoju działalności z uwzględnieniem
elementów strategii (polityka w zakresie kierunków rozwoju grupy)
Rozwój działalności grupy Apator realizowany będzie w ramach docelowego modelowego biznesowego opartego o
strategiczną, integrującą funkcję usług i produktów informatycznych (linia biznesowa ICT) w dwóch podstawowych
segmentach:




pomiarowym (linie biznesowe: energia elektryczna, woda i ciepło, gaz),

automatyzacji sieci (zdalny monitoring i sterowanie, automatyka i zabezpieczenia, inteligentna aparatura
łączeniowa).
Szczególnego znaczenia dla Apator SA nabierać będzie rozwój inteligentnej aparatury łączeniowej wzmocnionej o
kompetencje przejętej spółki Elkomtech SA.

5.8.1. Strategia działalności grupy Apator na lata 2014 – 2019
Misja:
Grupa Apator partnerem podmiotów zarządzających infrastrukturą dystrybucyjną wszystkich rodzajów mediów
energetycznych w zakresie rozwoju i dostaw innowacyjnych oraz zgodnych z otwartymi standardami systemów,
urządzeń i usług zapewniających efektywną i bezpieczną eksploatację majątku sieciowego. Bezpieczeństwo i
odpowiedzialność społeczna są wyznacznikiem naszego działania.
Wizja:
Grupa Apator wiodącym dostawcą systemów i urządzeń pomiarowo – odczytowych dla wszystkich rodzajów mediów,
ze szczególnym uwzględnieniem sektora dystrybucji energii elektrycznej.



Miejsce w łańcuchu wartości:

 Polska: rozwój w obszarze systemów teleinformatycznych oraz współpracujących z nimi urządzeń
umożliwiających zdalne monitorowanie, sterowanie i odczyt,
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 pozostałe rynki: rozwój w obszarze urządzeń inteligentnych, współpraca z partnerami w zakresie integracji
systemów.



Zasięg geograficzny:

 Polska: lider pod względem udziału w rynku (miejsce 1-3) we wszystkich liniach biznesowych,
 CIS, CEE i UE: wiodący, uznany dostawca z widocznym, stabilnym udziałem w wybranych perspektywicznych
rynkach,

 pozostałe rynki: podejście oportunistyczne, dostarczanie wyrobów i usług bez angażowania znaczących
zasobów R&D.
Główne cele finansowe:



średnioroczna stopa wzrostu skonsolidowanej EBITDA 2014 - 2019 w przedziale 10 – 15% (ok. 2 – 2,5x wzrost
wartości),





docelowy poziom przychodów powyżej 1,5 mld zł,
ponad 60% przychodów z rynków zagranicznych,
50% EBITDA z sektora dystrybucji energii elektrycznej.

Strategia zakłada wykorzystanie szans rozwojowych wynikających z trendów regulacyjnych i technologicznych
związanych z potrzebą poprawy efektywności wykorzystania mediów m.in. poprzez automatyzację, zdalne
monitorowanie i sterowanie w ramach sieciowej infrastruktury dystrybucyjnej.
Cele strategiczne przyjęte do realizacji oparte są o rozwój organiczny grupy Apator wzmocnionej o kompetencje spółki
Elkomtech SA. Cele te nie uwzględniają ewentualnych, kolejnych akwizycji.
Rozwój podstawowej działalności grupy Apator realizowany będzie w ramach docelowego modelu biznesowego
opartego o strategiczną, integrującą funkcję usług i produktów informatycznych (ICT) w dwóch podstawowych
segmentach:




pomiarowym (linie biznesowe: woda i ciepło, energia elektryczna, gaz),
automatyzacji sieci (zdalny monitoring i sterowanie, automatyka i zabezpieczenia, inteligentna aparatura
łączeniowa).

Strategia grupy Apator przewiduje:



wykorzystanie licznych synergii produktowych – wzmocnienie integrującej roli ICT oraz objęcie nowych pozycji w
łańcuchu wartości i zaoferowanie bardziej kompleksowej oferty kluczowym klientom,



wykorzystanie synergii kosztowych, operacyjnych i biznesowych – strategiczne finanse, HR i marketing, szersza
współpraca z partnerami branżowymi, aktywny udział w tworzeniu i akceptowaniu międzynarodowych
standardów interoperacyjności dla nowych technologii.

5.8.2. Rozszerzenie grupy Apator o spółkę Elkomtech SA
Od drugiego kwartału 2014 roku grupa Apator działa w składzie rozszerzonym o spółkę Elkomtech SA. Przejęcie tej
spółki jest wynikiem aktualizacji strategii Grupy Apator i ma na celu rozszerzenie oferty grupy Apator, szczególnie w
zakresie łańcucha wartości oferowanych klientom.
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Elkomtech SA jest wiodącym polskim dostawcą systemów informatycznych klasy SCADA oraz współpracujących z nimi
urządzeń telemechaniki, zabezpieczeń oraz innych urządzeń sieciowych dla systemów rozproszonych, zapewniających
możliwość zdalnego sterowania i nadzoru sieci elektroenergetycznej w pełnym zakresie napięć.
Nabycie spółki Elkomtech SA wpłynie pozytywnie na przyszłe wyniki grupy Apator m. in. poprzez proces konsolidacji.
Ponadto synergia kompetencji spółki Elkomtech SA i grupy Apator pozwoli na:

 kompleksową obsługę klientów sektora energetycznego w zakresie systemów i urządzeń inteligentnych,
 zaoferowanie kompleksowego narzędzia do automatyzacji pracy całej sieci energetycznej na wszystkich
poziomach napięć,

 możliwość bieżącej diagnostyki sieci i elastycznego nią zarządzania.

5.8.3. Czynniki rozwoju
Zewnętrzne czynniki rozwoju:




Program wymiany tradycyjnych liczników energii elektrycznej w Polsce na inteligentne liczniki „smart meters”.



Wzrost inwestycji w automatyzację pracy sieci niskich napięć polskich przedsiębiorstw energetycznych w celu
poprawy parametrów jakości energii i lepszej obsługi odbiorców mediów energetycznych.







Wzrost nakładów IT w sektorze energetycznym.

Wymiana tradycyjnych liczników na liczniki inteligentne w Europie Zachodniej (Holandia – gaz i energia
elektryczna, Wielka Brytania i Irlandia – gaz i energia elektryczna, Niemcy – energia elektryczna, Włochy – gaz).

Automatyzacja pracy sieci dystrybucyjnych zwiększająca ich elastyczność.
Powstanie instytucji prosumenta - odbiorcy produkującego energię na własne potrzeby i na sprzedaż.
Rozwój koncepcji inteligentnych sieci energetycznych w Europie.
Dywersyfikacja źródeł energii i optymalizacja gospodarowania energią w Europie.

Wewnętrzne czynniki rozwoju:



Zmiana modelu biznesowego, w tym konsekwentna budowa nowego segmentu automatyzacji pracy sieci oraz
wykorzystanie synergii z sektorem pomiarowym i z sektorem IT.



Konsekwentna rozbudowa oferty wokół dwóch głównych segmentów: segmentu pomiarowego i segmentu
automatyzacji pracy sieci.



Wzmocnienie integrującej roli segmentu IT obejmującej zarówno segment pomiarowy jak i automatyzacji pracy
sieci.



Rozwój technologii inteligentnych zapewniających efektywną i bezpieczną eksploatację majątku sieciowego
(monitoring, zdalne sterowanie i nadzór).



Elastyczne podejście do potrzeb klienta: otwarte standardy, doskonałość techniczna i technologiczna , krótki czas
reakcji, wspieranie wielu technologii, wsparcie interoperacyjności (kompatybilności urządzeń).



Poprawa pozycji rynkowej w tym objęcie ofertą pełnego łańcucha wartości w Polsce oraz skupienie się na
urządzeniach i hardware poza krajem.




Intensywne prace rozwojowe, szczególnie w zakresie systemów pomiarowych i automatyki sieciowej.



Koncepcja strategicznych procesów (finanse, marketing, rozwój kadr, zakupy) - uwspólnienie niektórych funkcji w
ramach Grupy Apator w celu optymalizacji kosztów i polepszenia sprawności operacyjnej.

Budowa kompletnej oferty w zakresie systemów pomiarowo-odczytowych dla wszystkich rodzajów mediów
(energia elektryczna, gaz, woda i ciepło) ze szczególnym uwzględnieniem sektora energetyki zawodowej.
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Realizacja synergii rynkowych i kosztowych dla segmentu pomiarowego i automatyki sieciowej - integracja
Elkomtech SA w ramach grupy Apator.



Zwiększenie udziału eksportu (głównie CIS, CEE, UE) - budowa pozycji wiodącego uznanego dostawcy z
zauważalnym udziałem rynkowym.




Automatyzacja produkcji gazomierzy i liczników energii elektrycznej.
Rozwój technologii zapewniających efektywne wykorzystanie mediów.

5.8.4. Czynniki ryzyka i zagrożeń
Zewnętrzne ryzyka i zagrożenia:







Sytuacja gospodarcza w Unii Europejskiej i sytuacja polityczno-ekonomiczna w Rosji i na Ukrainie.



Ewentualna zmiana kursu polityki energetycznej UE np. wycofanie się UE z wspierania odnawialnych źródeł
energii i celów dotyczących zwiększania efektywności gospodarowania mediami energetycznymi.



Konserwatywna polityka energetyczna Polski wspierająca centralne generowanie energii w elektrowniach
systemowych

Ryzyko walutowe związane z kształtowaniem się kursu euro (eksport) i dolara amerykańskiego (import).
Powolne postępy w standaryzacji dotyczącej smart metering i smart grids.
Zmiana regulacji dotyczących taryf za energię i wzrost wymagań technicznych (taryfy jakościowe).
Możliwość wchodzenia nowych, konkurencyjnych podmiotów na rynek pomiarów w związku z przechodzeniem na
"smart metering".

Wewnętrzne ryzyka i zagrożenia:



Możliwość wydłużenia czasu potrzebnego na adaptację nowoczesnych statycznych technologii pomiarowych,
nowych otwartych standardów i protokołów w produktach grupy Apator.




Możliwość wydłużenia czasu potrzebnego na integrację nowych podmiotów w ramach grupy Apator.
Możliwość wystąpienia niewystarczających zasobów R&D w aspekcie potencjalnego rozdrobnienia rynków
spowodowanego przyjęciem różnych standardów krajowych dla liczników smart.

6. Proces zakupów, źródła zaopatrzenia
Podstawowe surowce, które są wykorzystywane w procesie produkcyjnym spółek grupy Apator to wyroby hutnicze,
komponenty elektroniki oraz wyroby z tworzyw sztucznych i tworzywa sztuczne.
Grupa Apator zaopatruje się w materiały, usługi i towary w przeważającej części na rynku polskim, tj. od podmiotów
gospodarczych zarejestrowanych w Polsce. Niemniej jednak wielu dostawców, producentów krajowych importuje
surowce, z związku z tym część zakupów od podmiotów polskich stanowi import pośredni. Dlatego też kursy walut,
mają wpływ na ceny nabywanych dóbr tych importowanych jak i zakupionych na rynku krajowym.
W 2013 roku grupa Apator prowadziła prace mające na celu optymalizowanie kosztów zakupu materiałów poprzez:



realizację wraz ze spółkami zależnymi wspólnych zakupów wyrobów hutniczych, tworzyw sztucznych
i komponentów elektronicznych,





renegocjację warunków handlowych z dostawcami o dużym wolumenie obrotów,
prowadzenie stałego nadzoru nad realizacją podpisanych umów,
cykliczną ocenę wiarygodności dostawców strategicznych,
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ofertyzację oraz wybór dostawców.

Żaden z dostawców spoza grupy Apator realizujących zaopatrzenie dla grupy Apator w 2013 r. nie przekroczył 10%
wartości przychodów ze sprzedaży grupy Apator za 2013 r.
Sytuacja w zakresie cen materiałów w gospodarce światowej w 2013 roku charakteryzowała się:





spadkiem cen komponentów elektroniki,
stabilizacją cen tworzyw sztucznych i ich pochodnych,
dużą dynamiką zmian cen miedzi z tendencją spadkową w 2013 r.

Uzależnienie od dostawców:
Linia liczników energii elektrycznej w zakresie elektronicznych liczników uzależniona jest od producentów układów
krzemowych (głównie mikrokontrolerów), co związane jest z brakiem odpowiedników o identycznych parametrach
technicznych. Zatrzymanie dostaw od producenta w pierwszej fazie spowodowałoby konieczność zakupu tychże
elementów w wyższych cenach z rynku dystrybucyjnego i brokerskiego, a po ich wyczerpaniu mogłoby nastąpić
zatrzymanie produkcji liczników elektronicznych. Ewentualnym rozwiązaniem byłoby w oparciu o inne układy
krzemowe wyprodukowanie innego typu już opracowanego licznika (za zgodą klienta) lub wdrożenie nowego licznika.
W pozostałych liniach: łączeniowa, łącznikowa górnicza, łącznikowa sterownicza, woda i ciepło, gaz, ICT nie występuje
uzależnienie od jednego lub więcej dostawców.

7. Ocena zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym
uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych
zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie
emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym
zagrożeniom
Zarządzanie zasobami finansowymi:
Zarządzanie zasobami finansowymi w grupie Apator odbywa się w oparciu o następujące kryteria:



weryfikowanie sytuacji finansowej obecnych i potencjalnych klientów (korzystanie z publikowanych informacji w
Monitorze Polskim B oraz z raportów wywiadowni gospodarczych),







pobieranie przedpłat lub rozliczenia natychmiastowe z nowymi klientami, zabezpieczanie kredytu kupieckiego,




pozyskiwanie na możliwie najkorzystniejszych warunkach kredytów i innych produktów bankowych,

bieżące monitorowanie stanu rozliczeń z odbiorcami i dostawcami,
windykowanie przeterminowanych należności,
ustalanie możliwie korzystnych umownych terminów regulowania zobowiązań,
finansowanie bieżącej działalności kredytem w rachunku bieżącym, którego poziom automatycznie się obniża przy
każdym wpływie środków pieniężnych,

zastępowanie kaucji w przetargach gwarancjami bankowymi lub ubezpieczeniowymi.
Podstawowym założeniem 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 i rynku oraz pozwala na realizację zakładanych planów, a także przyszły
rozwój każdej ze spółek jak i całej grupy Apator. Spółki na bieżąco monitorują wielkości mające wpływ na wysokość
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zasobów finansowych dążąc do maksymalnego przyspieszania przepływu gotówki, zarówno poprzez analizę cykli
obrotu zapasami, jak i możliwie najszybszym inkasowaniu należności. W celu zapobieżenia ewentualnym
nieprawidłowościom w zarządzaniu zasobami finansowymi, przyjęto w spółkach grupy Apator zasady postępowania w
obszarach: sprzedaż, zabezpieczenie kredytu kupieckiego, monitorowanie należności, bieżące informacje dla zarządu i
dyrekcji o sytuacji finansowej.

Ocena zasobów finansowych:
Analiza podstawowych wskaźników finansowych potwierdza stabilną kondycję finansową.
Świadczą o tym m.in. wskaźniki rentowności, które przyjmują wartości dodatnie w wyniku osiągniętych zysków na
wszystkich poziomach aktywności gospodarczej.
2013 r.

2012 r.

Zmiana

%

%

p. p.

Zysk na sprzedaży

13,60%

12,92%

+0,67

EBIT

13,24%

12,79%

+0,45

EBITDA

16,36%

15,84%

+0,52

Zysk netto

10,57%

9,72%

+0,85

Marże skorygowanych wyników*

*) skorygowane wyniki obejmują eliminację wpływu zdarzeń jednorazowych (wynik na sprzedaży nieruchomości i aktywo z tytułu odroczonego
podatku dochodowego) oraz wyników sprzedanej spółki Newind sp. z o. o.

Wzrost rentowności grupy Apator w 2013 r. ma swoje źródło w podstawowej działalności (zrealizowany wynik na
sprzedaży) poprzez niższe koszty wytwarzania (spadek cen surowców: miedź, srebro; optymalizacja procesów
produkcyjnych, m.in. przez dalszą koncentrację procesu produkcji liczników energii elektrycznej w Apator SA), nadzór
nad kosztami stałymi (koszty ogólne), wzrost przychodów ze sprzedaży eksportowej przy korzystnie kształtującej się
relacji kursu EUR do PLN. Wyniki na pozostałych działalnościach grupy Apator podtrzymują wynik uzyskany na
podstawowej sprzedaży, przyczyniając się do generowania środków pieniężnych grupy.
Grupa Apator w 2013 r. finansowała swoją działalność w większym stopniu kapitałem własnym: 62,32% sumy
bilansowej wobec 59,39% w 2012 r. Wzrost ten wynika z:



wzrostu kapitałów własnych (o 26.621 tys. zł r/r) – głównie wzrost pozostałych kapitałów z tytułu podzielonego
wyniku netto za rok obrotowy 2012;



spadku zobowiązań (o 7.584 tys. zł), w tym spadek zobowiązań handlowych o 13.789 tys. zł (głównie na skutek
sprzedaży spółki Newind) oraz z tytułu zmniejszenia zobowiązania w ramach opcji put dotyczącej wykupu
udziałów mniejszościowych w spółce Apator Rector sp. z o. o. (spadek o 1.397 tys. zł z uwzględnieniem zmiany ich
charakteru: z długoterminowych do krótkoterminowych) – aktualizacja wartości do faktycznie zrealizowanych
według umowy.
Grupa w 2013 r. utrzymała zbliżony poziom płynności bieżącej jak w 2012 r. (2013 r.: 1,55, 2012 r.: 1,60) oraz płynności
szybkiej (2013 r.: 0,99, 2012 r.: 1,01). Jest to wynikiem utrzymania zbliżonych relacji pomiędzy kapitałem obrotowym a
zobowiązaniami krótkoterminowymi. W kapitale obrotowym dominują należności handlowe (116.106 tys. zł), które
wzrosły w stosunku do 2012 r. o 13.395 tys. zł (głównie z linii woda i ciepło, co jest wynikiem znacznego wzrostu r/r
przychodu ze sprzedaży w tej linii). Wzrost należności handlowych został skompensowany spadkiem środków
pieniężnych, których stan zmniejszył się o 25.480 tys. zł r/r do poziomu 18.239 tys. zł (opis przepływu tych środków w
pkt. 5.5). W strukturze zobowiązań krótkoterminowych największą wartość stanowią zobowiązania handlowe (52.474
tys. zł), które uległy zmniejszeniu o 13.789 tys. zł. Duża zmiana r/r nastąpiła w pozycji pozostałe zobowiązania
Nazwa jednostki:

Apator SA

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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krótkoterminowe – wzrost o 14.619 tys. zł. Obie zmiany spowodowane są przyczynami opisanymi w powyższym tiret
drugie.
Poniżej podano poziomy i zmiany finansowania poszczególnych składników aktywów grupy Apator.
Opis

2013 r.

2012 r.

Zmiana

kapitał własny / aktywa trwałe

1,24

1,20

+0,04

kapitał obcy / aktywa obrotowe

0,76

0,80

-0,05

Osiągane wyniki finansowe netto powodują w sposób ciągły przyrost kapitału własnego (wzrost w 2013 r. o 26.621 tys.
zł w stosunku do 2012 r.).
Informacja o przepływach pieniężnych zamieszczona w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych oraz w punkcie 5.5
niniejszego Sprawozdania, wskazuje na źródła pochodzenia i wielkość uzyskanych przez spółkę środków pieniężnych
oraz kierunek ich wykorzystania.

8. Kredyty i pożyczki
8.1. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku
obrotowym umowach dotyczących kredytów
Na koniec lat 2012 i 2013 grupa Apator posiadała następujące zadłużenie z tytułu kredytów:
31 grudnia 2013 r.
Kredyty

31 grudnia 2012 r.

krótkoterminowe

długoterminowe

Razem

krótkoterminowe

długoterminowe

Razem

35 702

0

35 702

35 358

0

35 358

grupa Apator Powogaz

1 259

3 776

5 035

1 570

4 887

6 457

Apator Metrix SA

4 294

4 889

9 183

5 905

8 000

13 905

Apator Mining sp. z o. o.

1 029

0

1 029

0

0

0

Apator Rector sp. z o. o.

Apator SA

6 345

0

6 345

0

0

0

Newind sp. z o. o.

-

-

-

0

0

0

Pafal SA

0

0

0

0

0

0

Apator Control sp. z o. o.

0

0

0

0

0

0

Apator GmbH

0

0

0

0

0

0

48 629

8 665

57 294

42 833

12 887

55 720

Podsumowanie

W 2013 r. żaden bank nie wypowiedział żadnej spółce grupy Apator umowy kredytowej, a spółki grupy Apator
wywiązywały się z zobowiązań wynikających z zawartych umów kredytowych.
Poniżej szczegółowe warunki dotyczące ww. umów kredytowych spółek grupy Apator:



Jednostka dominująca Apator SA
Na dzień 31 grudnia 2013 roku Apator SA posiadał zadłużenie z tytułu kredytów w wysokości 35.702 tys. zł, na mocy
umów kredytowych, których warunki przedstawiono poniżej:
Nazwa jednostki:

Apator SA

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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Kredyt (1):
Nazwa banku

Bank Handlowy w Warszawie SA

Data zawarcia umowy i ewentualne aneksy do umowy

27 maja 2004 roku, ostatni aneks do umowy z dnia 19
września 2012 roku

Kwota udzielonego kredytu

30.000 tys. zł – kredyt w rachunku bieżącym

Termin spłaty kredytu

9 września 2014 r.

Rodzaj zabezpieczenia

Cesja wierzytelności w wysokości 6.000 tys. zł
Hipoteka na nieruchomości do kwoty 37.000 tys. zł

Oprocentowanie

WIBOR 1M + marża w stosunku rocznym

Kredyt (2):
Nazwa banku

Raiffeisen Bank Polska SA

Data zawarcia umowy i ewentualne aneksy do umowy

16 czerwca 2005 roku, ostatni aneks do umowy z dnia 18
grudnia 2012 roku

Kwota udzielonego kredytu

17.500 tys. zł:
- 7.500 tys. zł – kredyt w rachunku bieżącym
- 5.000 tys. zł – kredyt rewolwingowy (1)
- 5.000 tys. zł – kredyt rewolwingowy (2)
Oraz limit do wykorzystania do wysokości równowartości
12.000 tys. zł
- równowartość 12.000 tys. zł – limit na akredytywy „bez
pokrycia z góry”
- równowartość 12.000 tys. zł – limit na gwarancje
bankowe
Łącznie limit do wykorzystania na ww. produkty wynosi
17.500 tys. zł

Termin spłaty kredytu

10 kwietnia 2014 r. – kredyt w rachunku bieżącym
9 kwietnia 2014 r. – kredyty rewolwingowe
10 kwietnia 2014 r. – akredytywy i gwarancje

Rodzaj zabezpieczenia

Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego
Cicha cesja wierzytelności w wysokości min. 40%
wszystkich obrotów handlowych

Oprocentowanie

WIBOR 1M + marża w stosunku rocznym



Jednostka zależna Apator Metrix SA
Na dzień 31 grudnia 2013 roku spółka posiadała zadłużenie z tytułu kredytów w wysokości 9.183 tys. zł, na mocy
umów kredytowych, których warunki przedstawiono poniżej:
Kredyt (3):
Nazwa banku

Bank Millenium SA

Data zawarcia umowy i ewentualne aneksy do umowy

27 maja 2004 roku, ostatni aneks do umowy z dnia 25
lutego 2013 roku

Kwota udzielonego kredytu

7.500 tys. zł – kredyt w rachunku bieżącym

Termin spłaty kredytu

24 lutego 2015 r.

Rodzaj zabezpieczenia

Hipoteka kaucyjna

Nazwa jednostki:

Apator SA

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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WIBOR 1M + marża w stosunku rocznym

Kredyt (4):
Nazwa banku

Bank Millenium SA

Data zawarcia umowy i ewentualne aneksy do umowy

3 września 2012 r., aneksów brak

Kwota udzielonego kredytu

8.000 tys. zł

Termin spłaty kredytu

2 września 2017 r.

Rodzaj zabezpieczenia

Hipoteka kaucyjna

Oprocentowanie

WIBOR 1M + marża w stosunku rocznym



Jednostka zależna Apator Mining Sp. z o.o.
Na dzień 31 grudnia 2013 roku spółka posiadała zadłużenie z tytułu kredytów w wysokości 1.029 tys. zł, na mocy
umowy kredytowej, której warunki przedstawiono poniżej:
Kredyt (5):
Nazwa banku

ING Bank Śląski SA

Data zawarcia umowy i ewentualne aneksy do umowy

26 maja 2011 roku, ostatni aneks do umowy z dnia 17
maja 2013 roku

Kwota udzielonego kredytu

5.000 tys. zł – kredyt w rachunku bieżącym

Termin spłaty kredytu

24 maja 2014 r.

Rodzaj zabezpieczenia

Hipoteka na nieruchomości

Oprocentowanie

WIBOR 1M + marża w stosunku rocznym



Jednostka zależna Apator Powogaz
Na dzień 31 grudnia 2013 roku spółka posiadała zadłużenie z tytułu kredytów w wysokości 5.035 tys. zł, na mocy
umowy kredytowej, której warunki przedstawiono poniżej:
Kredyt (6):
Nazwa banku

Raiffeisen Bank Polska SA

Data zawarcia umowy i ewentualne aneksy do umowy

14 grudnia 2010 r.

Kwota udzielonego kredytu

2.000 tys. EUR

Termin spłaty kredytu

29 grudnia 2017 r.

Rodzaj zabezpieczenia

Hipoteka zwykła w kwocie 2 mln EUR; cesja
wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości;
pełnomocnictwo do rachunków bankowych

Oprocentowanie

EURIBOR 1M + marża w stosunku rocznym



Jednostka zależna Apator Rector Sp. z o.o.
Na dzień 31 grudnia 2013 roku spółka posiadała zadłużenie z tytułu kredytów w wysokości 6.345 tys. zł, na mocy
umów kredytowych, których warunki przedstawiono poniżej:

Nazwa jednostki:

Apator SA

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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Kredyt (7):
Nazwa banku

Bank Millenium SA

Data zawarcia umowy i ewentualne aneksy do umowy

6 marca 2009 r., ostatni aneks z dnia 29 maja 2013roku

Kwota udzielonego kredytu

7.000 tys. zł – kredyt w rachunku bieżącym

Termin spłaty kredytu

31 maja 2015 roku

Rodzaj zabezpieczenia

Cesja należności

Oprocentowanie

WIBOR 1M + marża w stosunku rocznym

Kredyt (8):
Nazwa banku

Raiffeisen Bank Polska SA

Data zawarcia umowy i ewentualne aneksy do umowy

23 października 2013 roku

Kwota udzielonego kredytu

3.000 tys. zł – limit wierzytelności

Termin spłaty kredytu

31 grudnia 2014 roku

Rodzaj zabezpieczenia

Pełnomocnictwo do rachunku

Oprocentowanie

WIBOR 1M + marża w stosunku rocznym

Spółka Apator Powogaz SA posiada kredyt udzielony w euro – saldo zadłużenia na dzień sprawozdawczy wynosi
1.157 tys. EUR. Pozostałe kredyty zostały udzielone w polskich złotych.

8.2. Informacje o udzielonych pożyczkach w danym roku obrotowym
W 2013 r. spółki grupy Apator:




nie udzielały pożyczek jednostkom spoza grupy Apator,

nie otrzymały pożyczek od jednostek spoza grupy Apator.
Na koniec 2013 r. spółki grupy Apator nie posiadały także należności ani zobowiązań z tytułu pożyczek od jednostek
spoza grupy Apator.
W 2013 r. spółka Apator SA udzieliła pożyczkę spółce zależnej Apator Control sp. z o. o., która została spłacona 30
grudnia 2013 r. Ponadto spółka Apator SA posiadała należność z tytułu pożyczek od spółki Apator GmbH. Powyższe
pożyczki zostały opisane w Sprawozdaniu Zarządu z działalności spółki Apator SA w 2013 r. w punkcie 9.2.
Podmiot zależny Apator Metrix SA udzielił jednostce współkontrolowanej GWi Ltd. pożyczek w łącznej wysokości
1.875.000 GBP. Stan na 31 grudnia 2013 r. wynosił 1.875.000 GBP.
Udzielone przez Spółkę pożyczki zostały ujęte w sprawozdaniu jako aktywa finansowe w kategorii pożyczki i
należności.
Podmiot, któremu
udzielono pożyczki

Tytułem

GWI Ltd - spółka
współkontrolowana

pożyczka udzielona
na bieżącą
działalność spółki

Kwota
pożyczki wg
umowy

Data
udzielenia
pożyczki

Stan na
31.12.2013 r.

Waluta

1 450 000,00

05.09.2012 r.

1 450 000,00

Termin
wymagalności

Stopa
procentowa

GBP

2016 r.

3 p.p powyżej
stopy bazowej
Barclays Bank PLC

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

Nazwa jednostki:

Apator SA

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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Kwota
pożyczki wg
umowy

Data
udzielenia
pożyczki

Stan na
31.12.2013 r.

pożyczka udzielona
na bieżącą
działalność spółki

150 000,00

05.09.2012 r.

150 000,00

GWI Ltd - spółka
współkontrolowana

pożyczka udzielona
na bieżącą
działalność spółki

75 000,00

03.10.2012 r.

GWI Ltd - spółka
współkontrolowana

pożyczka udzielona
na bieżącą
działalność spółki

50 000,00

GWI Ltd - spółka
współkontrolowana

pożyczka udzielona
na bieżącą
działalność spółki

GWI Ltd - spółka
współkontrolowana

pożyczka udzielona
na bieżącą
działalność spółki

Podmiot, któremu
udzielono pożyczki

Tytułem

GWI Ltd - spółka
współkontrolowana

Podsumowanie

29
Termin
wymagalności

Stopa
procentowa

GBP

2016 r.

3 p.p powyżej
stopy bazowej
Barclays Bank PLC

75 000,00

GBP

2016 r.

3 p.p powyżej
stopy bazowej
Barclays Bank PLC

17.07.2013 r.

50 000,00

GBP

2016 r.

3 p.p powyżej
stopy bazowej
Barclays Bank PLC

50 000,00

20.08.2013 r.

50 000,00

GBP

2016 r.

3 p.p powyżej
stopy bazowej
Barclays Bank PLC

100 000,00

04.11.2013 r.

100 000,00

GBP

2016 r.

3 p.p powyżej
stopy bazowej
Barclays Bank PLC

1 875 000,00

1 875 000,00

Waluta

GBP

Na dzień 31 grudnia 2013 r. stan pożyczek wynosił łącznie 1.875 tys. GBP (tj. 8.993,8 tys. zł wg kursu kupna banku
dominującego z dnia 31 grudnia 2013 r. równego 1 GBP = 4,7968 PLN). Łącznie do dnia 31 grudnia 2013 r. spółka GWI
Ltd. wpłaciła spółce Apator Metrix SA 364,6 tys. zł odsetek z tytułu pożyczek.

9. Informacja o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym
poręczeniach i gwarancjach
W poniższej tabeli przedstawiono stan udzielonych i aktywnych gwarancji grupy Apator.

Gwarancja na rzecz
(beneficjent)

Udzielona przez

Kwota
gwarancji na
31.12.2013 r.

Tytułem

Data
udzielenia
gwarancji

Data
ważności
gwarancji

24 760

2013-04-25

2014-03-22

30

2009-08-03

2015-09-19

159

2012-12-07

2013-01-30

5

2012-12-12

2014-02-12

188

2012-12-16

2014-03-16

105

2012-08-01

2014-08-31

40

2013-06-05

2014-01-31

1 364

2011-10-19

2014-02-28

tys. zł
Arcelor Mittal Poland S.A.
ENERGA Gdańsk LIDER
Dolnośląska Spółka
Gazownictwa
Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o.
Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o.
Karpacka Spółka Gazownictwa
RWE STOEN Warszawa
LINTER S.A. Wolbrom

Apator S.A. na zlecenie Należytego wykonania
Apator Control
umowy
Dobrego wykonania
Bank Handlowy S.A.
umowy
Gwarancja wadialna do
Bank Millennium S.A.
przetargu
Gwarancja wadialna do
Bank Millennium S.A.
przetargu
Gwarancja wadialna do
Bank Millennium S.A.
przetargu
Gwarancja należytego
Bank Millennium S.A.
wykonania umowy
gwarancja bankowa z
BZ WBK S.A.
tytułu należytego
wykonania umowy
BZ WBK S.A.
gwarancja bankowa z

Nazwa jednostki:

Apator SA

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
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Gwarancja na rzecz
(beneficjent)

Udzielona przez

30
Kwota
gwarancji na
31.12.2013 r.

Tytułem

Data
udzielenia
gwarancji

Data
ważności
gwarancji

12

2013-12-01

2016-01-15

250

2012-11-01

2013-12-31

148

2013-02-05

2013-12-31

282

2013-03-05

2013-12-31

109

2013-02-05

2014-01-03

154

2013-03-05

2014-01-03

400

2013-11-19

2014-03-20

300

2010-07-06

2013-12-31

7

2013-10-28

2014-01-11

18

2012-04-25

2014-01-30

44

2013-02-15

2014-03-16

tys. zł

InterRisk TU S.A.

tytułu należytego
wykonania umowy
gwarancja bankowa z
tytułu rękojmi
poręczenie wykonania
zobowiązania
gwarancja
ubezpieczeniowa
wadium
gwarancja
ubezpieczeniowa
należytego wykonania
umowy
gwarancja
ubezpieczeniowa
należytego wykonania
umowy
gwarancja
ubezpieczeniowa
należytego wykonania
umowy
gwarancja
ubezpieczeniowa
wadium
Gwarancja należytego
wykonania kontraktu
04GJ23/10/00279
usunięcie wad i usterek
Należyte wykonanie
kontraktu
Należyte wykonanie
kontraktu
usunięcie wad i usterek

5

2012-09-22

2014-04-07

LTT Warszawa

InterRisk TU S.A.

usunięcie wad i usterek

55

2013-08-01

2014-04-19

ZAK S.A. Kędzierzyn Kożle

InterRisk TU S.A.

usunięcie wad i usterek

29

2012-01-22

2014-05-04

SPEC S.A. Warszawa

InterRisk TU S.A.

Usunięcie wad i usterek

7

2011-08-20

2014-09-04

ZAK S.A. Kędzierzyn Kożle
InterRisk TU S.A.
Wodociągi Miejskie w
InterRisk TU S.A.
Radomiu
Zakład Gospodarki
Komunalnej w Jezierzycach Sp. InterRisk TU S.A.
z o.o.

16

2013-09-22

2014-10-05

9

2013-09-27

2014-10-28

50

2010-11-05

2014-12-30

4

2014-01-01

2014-12-31

20

2013-01-17

2015-01-30

3

2012-05-03

2015-05-18

RWE STOEN Warszawa

BZ WBK S.A.

Elektrotek Sp.Z.o.o Opole

FAP PAFAL S.A

PGE Dystrybucaj S.A. Lublin
O/Skarżysko-Kamienna

HESTIA S.A.

PGE Dystrybucaj S.A. Lublin
O/Skarżysko-Kamienna

HESTIA S.A.

PGE Dystrybucaj S.A. Lublin
O/Zamość

HESTIA S.A.

PGE Dystrybucaj S.A. Lublin
O/Zamość

HESTIA S.A.

PGE Dystrybucaj S.A. Lublin
O/Skarżysko-Kamienna

HESTIA S.A.

Energa Operator SA, kontrakt
E_O S.A./1/2010 z dnia
6.07.2010
Urząd Morski w Słupsku
"Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
Miejskie Przeds.Energetyki
Cieplnej w Krakowie
ZAK S.A. Kędzierzyn Kożle

InterRisk TU S.A.
InterRisk TU S.A.
InterRisk TU S.A.
InterRisk TU S.A.

AQUANET S.A. Poznań

InterRisk TU S.A.

ZAK S.A. Kędzierzyn Kożle

InterRisk TU S.A.

usunięcie wad i usterek
Należyte wykonanie
kontraktu
Ubezpieczeniowa
Gwarancja należytego
wykonania kontraktu
Należyte wykonanie
kontraktu
usunięcie wad i usterek

SPEC S.A. Warszawa

InterRisk TU S.A.

Usunięcie wad i usterek

TBS Szczecin

InterRisk TU S.A.

Usunięcie wad i usterek

0

2010-10-01

2015-10-16

ZEC Katowice

InterRisk TU S.A.

10

2010-11-17

2015-12-01

Bełchatowska Spółdz. Mieszk.

InterRisk TU S.A.

Usunięcie wad i usterek
Należyte wykonanie
kontraktu

40

2012-10-15

2015-12-24

Nazwa jednostki:

Apator SA

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
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Gwarancja na rzecz
(beneficjent)

Udzielona przez

31
Kwota
gwarancji na
31.12.2013 r.

Tytułem

Data
udzielenia
gwarancji

Data
ważności
gwarancji

15

2014-12-30

2016-01-13

1

2011-02-08

2016-01-31

13

2014-02-15

2016-02-29

34

2013-06-14

2016-06-28

4

2015-01-01

2017-01-15

tys. zł
Zakład Gospodarki
Komunalnej w Jezierzycach Sp. InterRisk TU S.A.
z o.o.
Starachowicka SM
InterRisk TU S.A.
Miejskie Przeds.Energetyki
InterRisk TU S.A.
Cieplnej w Krakowie

Ubezpieczeniowa
Gwarancja usunięcia
wad i usterek
Usunięcie wad i usterek
Usunięcie wad i usterek

SYGNITY S.A.

InterRisk TU S.A.

AQUANET S.A. Poznań
Zarząd Zasobu Komunalnego
Wrocław
Katowickie TBS

InterRisk TU S.A.

Ubezpieczeniowa
Gwarancja należytego
wykonania kontraktu
oraz usunięcia wad i
usterek
Usunięcie wad i usterek

InterRisk TU S.A.

Usunięcie wad i usterek

6

2012-11-23

2017-12-07

InterRisk TU S.A.

Usunięcie wad i usterek

5

2013-02-03

2018-03-17

Bełchatowska Spółdz. Mieszk.

InterRisk TU S.A.

12

2015-12-25

2021-01-08

ArcelorMittal Dąbrowa
Górnicza

PKO BP S.A.

1 238

2013-08-05

2014-03-31

1/IV/013 PUM GUBIN

PZU S.A.

37

2013-05-07

2014-01-30

ENERGA OPERATOR SA
Rozbudowa wdrożenia SID nr
CJ00272/13

PZU S.A.

12

2013-07-18

2014-01-30

ENERGA OPERATOR SA
CJ00296/13 Rozbudowa
systemu SID

PZU S.A.

56

2013-07-25

2014-07-13

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo
Wodno-Kanalizacyjne
KPWK/24/2012

PZU S.A.

Usunięcie wad i usterek
gwarancja należytego
wykonania kontrakty "
Szyna długa '
GKDo/14/2013/111-0000-00 Gwarancja zabezpieczenie
należytego wykonania
umowy
Gko/19/2013/111-0000-00 Gwarancja należytego wykonania
kontraktu
Gko/20/2013/111-0000-00 Gwarancja
należytego wykonania
Gwarancja
ubezpieczeniowa
należytego wykonania
umowy i usuniecia wad
GKDo/207/2012/111-0000-00

12

2013-07-31

2014-08-30

ENERGA OPERATOR SA,
kontrakt CJ/00287/12 Rozwój
SID.CE

Towarzystwo
Ubezpieczeń
Wzajemnych TUZ w
Warszawie

249

2012-07-31

2014-01-31

PGE Dystrybucja Lublin

TU Euler Hermes S.A.

229

2013-03-12

2014-01-09

PGE Dystrybucja Lublin

TU Euler Hermes S.A.

57

2013-03-13

2014-01-09

PGE Dystrybucja Lublin

TU Euler Hermes S.A.

2

2013-01-11

2014-01-25

PGE Dystrybucja Lublin

TU Euler Hermes S.A.

4

2013-01-11

2014-01-25

ENEA OP. Poznań

TU Euler Hermes S.A.

267

2013-02-26

2014-01-30

PGE Dystrybucja Lublin

TU Euler Hermes S.A.

Z tytułu rękojmi za wady
Należytego wykonania
umowy
Wadium

300

2013-12-09

2014-02-07

PGE Dystrybucja Lublin

TU Euler Hermes S.A.

Wadium

1 100

2013-12-10

2014-02-08

Gwarancja należytego
wykonania
1503/Wr/671/2012
Należytego wykonania
umowy
Należytego wykonania
umowy
Z tytułu rękojmi za wady

Nazwa jednostki:

Apator SA

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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Gwarancja na rzecz
(beneficjent)

Udzielona przez

32
Kwota
gwarancji na
31.12.2013 r.

Tytułem

Data
udzielenia
gwarancji

Data
ważności
gwarancji

612

2012-05-14

2014-06-14

841

2013-05-22

2014-10-30

300

2012-11-19

2014-12-31

98

2013-09-27

2015-09-30

128

2013-09-27

2015-09-30

123

2013-09-27

2015-09-30

218

2010-12-09

2016-01-15

121

2011-05-01

2016-04-15

639

2013-05-01

2016-04-15

239

2013-05-01

2016-04-15

58

2012-07-01

2017-06-30

100

2012-08-01

2017-12-31

tys. zł
Energa-Operator Gdańsk

TU Euler Hermes S.A.

RWE STOEN Warszawa

TU Euler Hermes S.A.

Centrum techniki Okrętowej
Gates Polska Sp.z o.o.

TU Euler Hermes S.A.

AB LESTO VILNIUS

TU Euler Hermes S.A.

AB LESTO VILNIUS

TU Euler Hermes S.A.

AB LESTO VILNIUS

TU Euler Hermes S.A.

RWE STOEN Warszawa

TU Euler Hermes S.A.

RWE STOEN Warszawa

TU Euler Hermes S.A.

RWE STOEN Warszawa

TU Euler Hermes S.A.

RWE STOEN Warszawa

TU Euler Hermes S.A.

EnergiaPro S.A. Wrocław
Szczecińska Spółdzielnia
Mieszkaniowa

TU Euler Hermes S.A.
TU Euler Hermes S.A.

Należytego wykonania
umowy
Należytego wykonania
umowy
usunięcie wad i usterek
Należytego wykonania
umowy
Należytego wykonania
umowy
Należytego wykonania
umowy
Z tytułu rękojmi i
gwarancji jakości
Z tytułu rękojmi i
gwarancji jakości
Z tytułu rękojmi
poręczenie wykonania
zobowiązania
Z tytułu rękojmi za wady
Należyte wykonanie
kontraktu

Podsumowanie
w tym: udzielone w 2013 r.

35 753
31 477

Gwarancje udzielone podmiotom zależnym:
W dniu 25 kwietnia 2013 roku została zawarta umowa z jednostką zależną Apator Control Sp. z o. o., na mocy której
Apator SA udzielił gwarancji należytego wykonania kontraktu przez Apator Control Sp. z o.o. na rzecz ArcelorMittal
Poland SA. Maksymalna kwota gwarancji wynosi 24.760 tys. zł i obejmuje całą wartość kontraktu. Gwarancja została
udzielona na okres od 25 kwietnia 2013 roku do 22 marca 2014 roku. Na mocy zawartej umowy, z tytułu udzielenia
gwarancji Apator Control Sp. z o. o. zobowiązany jest do zapłaty prowizji od kwoty gwarancji w wysokości 1,3% w
stosunku rocznym za każdy rozpoczęty miesiąc gwarancji.

Z kolei w poniższej tabeli przedstawiono stan otrzymanych w 2013 r. na rzecz grupy Apator gwarancji.
Gwarancja na rzecz
(beneficjent)

Udzielona przez

Tytułem

Apator SA

Marbud Grupa Budowlana SA,
Toruń

Usunięcia wad i usterek

Kwota
gwarancji na
31.12.2013 r.
tys. zł

Data
udzielenia
gwarancji

Data ważności
gwarancji

826

2012-03-15

2015-03-29

Podsumowanie
w tym: otrzymane w 2013 r.

826
0

Gwarancje otrzymane od podmiotów zależnych:
Nazwa jednostki:

Apator SA

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:
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W 2013 r. spółka Apator SA nie otrzymała gwarancji od podmiotów zależnych.

10. Umowy zawarte między spółką Apator SA a osobami zarządzającymi
W spółkach grupy Apator nie występują żadne nietypowe umowy zawarte pomiędzy tymi spółkami a osobami
zarządzającymi, w zakresie rekompensaty w przypadku:




rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny,
gdy odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie.

11. Akcje i udziały będące w posiadaniu osób zarządzających i
nadzorujących Apator SA
11.1. Rada Nadzorcza
W poniższej tabeli przedstawiono stan posiadania przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej Apator SA akcji i
udziałów w spółkach grupy Apator.
Stan na 31 grudnia 2013 r.

Janusz Niedźwiecki

w spółce Apator SA
wartość nominalna
ilość akcji
akcji w zł
436 518
43 651,80

Mariusz Lewicki

2 045 643

204 564,30

0

-

Janusz Marzygliński

1 047 657

104 765,70

0

-

Danuta Guzowska

1 520 279

152 027,90

0

-

Krzysztof Kwiatkowski

0

0,00

0

-

Marcin Murawski

0

0,00

0

-

5 050 097

505 009,70

0

-

Wyszczególnienie

Podsumowanie

w pozostałych spółkach grupy Apator
ilość akcji /
wartość nominalna
udziałów
akcji / udziałów w zł
0
-

11.2. Zarząd i Prokurenci
W poniższej tabeli przedstawiono stan posiadania przez poszczególnych Członków Zarządu oraz Prokurentów Apator
SA akcji i udziałów w spółkach grupy Apator.

Stan na 31 grudnia 2013 r.
Wyszczególnienie

w spółce Apator SA

w pozostałych spółkach grupy Apator

ilość akcji

wartość nominalna
akcji w zł

ilość akcji /
udziałów

wartość nominalna
akcji / udziałów w zł

0

0,00

0

-

Andrzej Szostak
Tomasz Habryka
Jerzy Kuś
Janina Karaszewska-Zandrowicz
Mirosław Klepacki

0

0,00

0

-

200

20,00

0

-

434 500

43 450,00

0

-

0

0,00

0

-

Nazwa jednostki:

Apator SA

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
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Stan na 31 grudnia 2013 r.
w spółce Apator SA

Wyszczególnienie

w pozostałych spółkach grupy Apator

wartość nominalna
ilość akcji
akcji w zł

ilość akcji /
udziałów

wartość nominalna
akcji / udziałów w zł

Krzysztof Malec

99

9,90

0

-

Podsumowanie

434 799

43 479,90

0

-

12. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla
postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej
Prowadzone postępowania (w tym dwa lub więcej postępowań) dotyczące zobowiązań lub wierzytelności spółki
Apator SA lub jednostek od niej zależnych, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczące emitenta i spółek zależnych nie stanowią 10%
kapitałów własnych emitenta.
Ponadto:



Zarząd Apator SA zakończył proces odwoławczy od decyzji KNF z dnia 17 kwietnia 2012 r., w wyniku której na
spółkę została nałożona kara w wys. 150 tys. zł za niewykonanie obowiązku informacyjnego,



Zarząd Apator SA kontynuuje proces odwoławczy od decyzji UKS w Bydgoszczy, który określił zobowiązanie
podatkowe w wys. 1.256 tys. zł plus odsetki, w wyniku kontroli podatkowej przeprowadzonej w 2012 r.
w zakresie rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2009. Apator SA w dniu 13 maja 2013 r.
złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.



W dniu 28 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy w Ostrawie wydał wyrok nakazujący spółce Apator Metra s.r.o.
wypłacenie na rzecz byłego wspólnika Metry Šumperk Jaroslava Macháčka kwoty 2,8 mln zł (tj. 16,6 mln CZK wg
średniego kursu NBP z 28 czerwca 2013 r. wynoszącego 1 CZK = 0,1669 PLN), jako wyrównanie ceny wykupionych
od niego udziałów:

 skutki dla Apator Metra s.r.o.: spółka wypłaciła byłemu wspólnikowi 1,06 mln zł (tj. 6,6 mln CZK), natomiast
od 1,74 mln zł (10 mln CZK) złożyła odwołanie. Jednocześnie spółka utworzyła rezerwę na odsetki
i dodatkowe koszty w wysokości 1 mln zł,

 skutki dla grupy Apator Powogaz: Apator Powogaz SA otrzymała zwrot części zapłaty za udziały Apator Metra
s.r.o. w kwocie 3,4 mln zł (tj. 0,8 mln euro wg kursu Raiffeisen Bank Polska SA z 23.12.2010 r. wynoszącego
1 euro = 4,0802 PLN). Kwota 1,4 mln zł powiększyła wynik na pozostałej działalności operacyjnej, pozostała
część w wysokości 2 mln zł stanowi zobowiązanie,

 skutki dla grupy Apator: sposób rozstrzygnięcia odwołania nie będzie miał wpływu na skonsolidowane
sprawozdanie finansowe grupy Apator.

13. Informacja o transakcjach zawartych na warunkach innych niż
rynkowe
W 2013 r. spółki grupy Apator nie zawierały żadnych transakcji z podmiotami powiązanymi, które byłyby zawarte na
warunkach innych niż rynkowe.
Transakcje spółek grupy Apator z podmiotami powiązanymi w okresie od stycznia do grudnia 2013 r. obejmowały
transakcje, które są typowe, zawierane na warunkach rynkowych, a ich charakter wynika z bieżącej działalności
Nazwa jednostki:

Apator SA
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operacyjnej prowadzonej zarówno przez jednostkę dominującą Apator SA i jednostki zależne. Współpraca pomiędzy
spółkami grupy Apator dotyczy głównie:







elektronicznych liczników energii elektrycznej – współpraca Apator SA i FAP Pafal SA,
aparatury łączeniowej – współpraca Apator SA i OOO Apator Elektro,
ciepłomierzy – współpraca Apator SA i Apator Powogaz SA,
wodomierzy, ciepłomierzy i podzielników kosztów – współpraca pomiędzy spółkami grupy Apator Powogaz,

sprzedaży eksportowej na rynek niemiecki poprzez Apator GmbH – Apator SA, Pafal SA, Apator Metrix SA.
W zakresie działalności finansowej pomiędzy spółkami grupy Apator przekazywane są dywidendy. W 2013 roku
podmiot dominujący Apator SA otrzymał od spółek zależnych dywidendy w łącznej wysokości 36.635 tys. zł, tj. o 30%
wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

14. Informacja o zawartych umowach znaczących dla działalności
emitenta
14.1. Umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami
Spółka Apator SA nie posiada informacji o jakichkolwiek umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami.

14.2. Umowy handlowe
W 2013 r. spółki grupy Apator zawierały następujące znaczące umowy handlowe (o wartości ponad 10% kapitałów
własnych Apator SA) dla działalności grupy:



W dniu 11 stycznia 2013 r. spółka zależna Apator Powogaz SA zawarła umowę ze spółką stowarzyszoną ZAO
Teplovodmer na sprzedaż przez Apator Powogaz SA w 2013 r. wodomierzy i ciepłomierzy. Łączna wartość
kontraktu wyniosła 10,5 mln euro netto, tj. 43 mln zł.



W okresie od stycznia 2012 r. do marca 2013 r. spółki grupy Apator zawarły z PGE Dystrybucja SA 42 umowy,
które łącznie (22,9 mln zł) spełniły kryterium umowy znaczącej. Całkowita wartość umów wyniosła 22,9 mln zł
netto i dotyczyły dostaw liczników energii elektrycznej oraz paszportyzacji sieci.



W dniu 25 marca 2013 r. spółka zależna Apator Control sp. z o. o. wygrała przetarg zorganizowany przez
ArcelorMittal Poland w ramach zadania „Elektryczna modernizacja dla projektu długa szyna”. Wartość kontraktu
wynosiła 24,8 mln zł. Umowa realizowana była do 28 lutego 2014 r.



Wydłużony został do dnia 9 września 2014 r. termin obowiązywania umowy zawartej z Bankiem Handlowym w
Warszawie SA dotyczącej udzielania gwarancji bankowych do kwoty 20 mln zł.



W okresie 12 miesięcy do listopada 2013 r. spółka zależna Apator Powogaz SA zawarła z Addis Ababa Water and
Sewerage Authority (Etiopia) trzy umowy o łącznej wartości 6.991 tys. USD, tj. 22.386 tys. zł na dostawę
wodomierzy, części do nich oraz armatury.



W dniu 20 grudnia 2013 r. Apator SA podpisał umowę o współpracy w zakresie aparatury łączeniowej z OOO
Apator Elektro na rok 2014 o wartości 12 mln euro. Umowa zostanie wykonana na ok. 4 – 6 mln euro.
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14.3. Umowy współpracy lub kooperacji


W zakresie produkcji kredytowych liczników elektronicznych, spółka Apator SA współpracuje z podmiotem
zależnym FAP Pafal SA. 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 montażowych do FAP Pafal SA. Ilości dostaw realizowane są według
bieżących 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.



W dniu 4 stycznia 2010 r. spółka Apator SA zawarła umowę o współpracy z podmiotem zależnym FAP Pafal SA.
Przedmiotem współpracy jest prowadzenie przez spółkę Apator SA:
 sprzedaży produktów spółki zależnej FAP Pafal SA,
 świadczenie usług konstrukcyjnych na rzecz FAP Pafal SA.
Umowa o współpracy została zawarta na czas nieokreślony, a jej warunki nie odbiegają od warunków
charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku.
W związku z prowadzonym procesem restrukturyzacyjnym spółki Pafal SA polegającym na przenoszeniu
produkcji elektronicznych liczników energii elektrycznej do Apator SA, wzajemne obroty pomiędzy Apator SA a
FAP Pafal SA z tytułu powyższych umów mają coraz mniejszą wartość. Wynosiły one łącznie:
o
o
o



za 2013 r.: 24.254 tys. zł,
za 2012 r.: 49.772 tys. zł,
za 2011 r.: 52.865 tys. zł.

W dniu 2 kwietnia 2013 r. spółka Apator SA zawarła umowę z podmiotem zależnym Apator Metrix SA na
produkcję i dostarczanie przez Apator SA wyprasek z tworzyw sztucznych do gazomierzy. Umowa została zawarta
na czas nieokreślony, a jej warunki nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na
rynku. W 2013 r. wartość sprzedaży Apator SA z tytułu realizacji powyższej umowy wyniosła 1.179 tys. zł.

14.4. Umowy ubezpieczenia
W 2013 r. kontynuowane były zawarte w dniu 29 czerwca 2012 r. przez spółkę Apator SA - w ramach kompleksowego
programu ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej spółek z grupy Apator - umowy ubezpieczenia z poolem
ubezpieczycieli PZU SA/STU Ergo Hestia SA na okres dwóch lat z dwoma oddzielnymi rocznymi okresami
rozliczeniowymi: od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. i od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.
Umowy dotyczą ubezpieczenia:



odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i wprowadzeniem do obrotu produktu - z
podstawową sumą gwarancyjną w wysokości 30 mln zł,









utraty zysku na bazie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
maszyn od uszkodzeń,
mienia od wszystkich ryzyk,
maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych,
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
mienia w transporcie,
kosztów obsługi sporów podatkowych.

Dodatkowo spółka Apator SA zawarła dla wszystkich spółek grupy Apator umowy w zakresie:
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ubezpieczeń komunikacyjnych - umowa zawarta z TUiR Warta SA na okres od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014
r.;



ubezpieczeń w podróży - umowa zawarta z PZU SA na okres od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2013 r. - kontynuacja
trzeciego okresu rozliczeniowego 2013/2014.

Ponadto spółka Apator SA kontynuuje ubezpieczenia odpowiedzialności członków władz spółki w AIG Europe Limited
sp. z o. o. Oddział w Polsce (polisa główna) oraz w ACE European Group Ltd. Sp. z o. o., Oddział w Polsce (polisa
nadwyżkowa).

15. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji
kapitałowych dokonanych w ramach grupy Apator w 2013 r.
W 2013 r. podmiot dominujący Apator SA dokonał inwestycji kapitałowej w podmiot zależny Apator Powogaz SA w
wysokości 3.246.500,00 zł w formie objęcia 100% emisji akcji imiennych Apator Powogaz SA. Emisja miała na celu
podwyższenie kapitału zakładowego Apator Powogaz SA z kwoty 753.500,00 zł do kwoty 4.000.000,00 zł.

16. Informacja o emisji papierów wartościowych
W 2013 r. spółka Apator SA nie dokonywała emisji papierów wartościowych.
W 18 kwietnia 2013 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki zależnej Apator Powogaz SA podjęło decyzję o
podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 753.500,00 zł do kwoty 4.000.000,00 zł w drodze emisji 64.390 akcji
imiennych o wartości nominalnej 50,00 zł. Emisja akcji została w całości objęta przez podmiot dominujący Apator SA.
W dniu 12 lipca 2013 roku sąd rejestrowy dokonał rejestracji podwyższenia kapitału akcyjnego spółki.

17. Informacje o umowach, w wyniku których mogą nastąpić zmiany w
proporcjach
posiadanych
akcji
przez
dotychczasowych
akcjonariuszy
Apator SA nie posiada żadnych informacji o jakichkolwiek umowach, w tym również tych, które mogłyby być zawarte
po dniu bilansowym, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez
dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy (żadna ze spółek grupy Apator nie emitowała obligacji).

18. System kontroli programów akcji pracowniczych
Apator SA nie realizuje programu akcji pracowniczych.

19. Realizacja prognozy skonsolidowanych wyników finansowych na
2013 r.
Prognoza wyników finansowych na 2013 rok przewidywała uzyskanie skonsolidowanych przychodów w wysokości
700 – 730 mln zł oraz skonsolidowanego zysku netto w przedziale 68 – 71 mln zł. Głównym założeniem tej prognozy
była działalności grupy Apator przez cały prognozowany okres w niezmienionym składzie.
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Dolny przedział

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów
Skonsolidowany zysk netto*)

Wykonanie

700 000

683 990

97,71%

68 000

68 799

101,18%

*) Apator SA nie odnosi się do prognozy skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego opublikowanego w raporcie
bieżącym ze względu na zmianę zasad księgowania opcji zakupu pakietów mniejszościowych, mającą miejsce po opublikowaniu prognozy. W wyniku korekty
opcje rozpoznawane są tak, jakby zostały już wykonane (bez uwzględniania udziałów niekontrolujących). W związku z powyższym zysk grupy Apator w 99%
przypada akcjonariuszom podmiotu dominującego Szczegółowe warunki wprowadzenia korekty zostały opisane w pkt 6.18 skróconego półrocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Pomimo zmiany składu grupy (sprzedaż Newind sp. z o.o. w dniu 31 maja 2013 r.) prognoza wyników finansowych
została zrealizowana w dolnym przedziale.
Zmniejszenie składu grupy kapitałowej spowodowało:



obniżenie przychodów – w prognozie uwzględniono 80 mln zł rocznych przychodów spółki Newind Sp. z o.o.,
wykonanie styczeń-maj 2013 r. 23,5 mln zł,



poprawę rentowności – działalność spółki Newind Sp. z o.o. charakteryzowała się niską marżowością.

20. Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych na 2014 r.
Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych na 2014 rok przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów
Skonsolidowany zysk netto

Prognoza na rok 2014

Wykonanie 2013 roku

Dynamika

730 000 – 760 000

683 990

106,73% - 111,11%

75 000 – 78 000

68 799

109,01% - 113,37%

Przy sporządzaniu powyższej prognozy uwzględniono:








przejęcie 100% akcji Elkomtech SA i konsolidację wyników tej spółki od II kwartału 2014 r.,
finansowanie transakcji nabycia udziałów Elkomtech SA z kredytu bankowego w kwocie do 100 mln zł,
wykup 30% udziałów spółki Apator Rector sp. z o.o. za kwotę 17,9 mln zł,
utrzymanie wysokiego udziału eksportu w przychodach ze sprzedaży ogółem,
kurs euro przyjęty na średnim poziomie w wysokości 4,10 zł,
korzystanie z ulgi inwestycyjnej z tytułu prowadzenia działalności spółki Apator SA w Pomorskiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej.

21. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Zbiór zasad ładu korporacyjnego dostępny jest na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych SA
w Warszawie pod adresem: http://www.corp-gov.gpw.pl oraz na stronie internetowej spółki Apator SA pod adresem:
http://www.apator.com.
Spółka Apator SA w 2013 roku przestrzegała zasad, zadeklarowanych przez Zarząd Apator SA w dniu 18 grudnia 2012 r.
(ujęte w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW", stanowiące załącznik do Uchwały Rady Giełdy nr
19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 r.), za wyjątkiem:
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zasady I.12. w zakresie zapewnienia akcjonariuszom możliwości wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika
prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;



zasady IV.10 w zakresie udziału akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, polegającego na:
1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się
w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.

Zarząd Apator SA podjął powyższą decyzję w związku z brakiem zainteresowania akcjonariuszy powyższymi
rozwiązaniami oraz koniecznością poniesienia przez spółkę dodatkowych kosztów. W celu umożliwienia
akcjonariuszom zapoznania się z przebiegiem obrad, spółka dokonuje zapisu przebiegu obrad w formie wideo i
upublicznia go na swojej stronie internetowej pod adresem www.apator.com.
Zasady te po 31 grudnia 2013 r., nie zmieniły się.

21.1. Akcjonariusze Apator SA posiadający bezpośrednio lub pośrednio
znaczne pakiety akcji
Poniżej przedstawiono akcjonariuszy Apator SA posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji
(powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu) 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
Wyszczególnienie
Apator Mining

Akcje imienne
0

Stan na 31 grudnia 2013 r.
Akcje na
Liczba
Suma akcji
okaziciela
głosów
3 600 000 3 600 000 3 600 000

Udział w
kapitale
10,87%

Udział w
głosach
6,39%

1 164 669

880 974

2 045 643

5 539 650

6,18%

9,83%

Tadeusz Sosgórnik

993 102

907 401

1 900 503

4 879 809

5,74%

8,66%

Danuta Guzowska

954 214

566 065

1 520 279

4 382 921

4,59%

7,78%

Zbigniew Jaworski

760 848

574 074

1 334 922

3 617 466

4,03%

6,42%

Janusz Marzygliński

818 092

229 565

1 047 657

3 501 933

3,16%

6,21%

0

2 905 628

2 905 628

2 905 628

8,78%

5,15%

Mariusz Lewicki

Aviva OFE *
Pozostali

3 063 205

15 689 191 18 752 396 27 942 011

56,64%

49,57%

Podsumowanie

7 754 130

25 352 898 33 107 028 56 369 418

100,00%

100,00%

*) w dniu 8 stycznia 2014 r. AVIVA OFE poinformowało, że w wyniku transakcji zbycia części akcji Apator SA, obniżył się próg 5%
głosów w Apator SA

21.2. Opis głównych cech stosowanych systemów kontroli wewnętrznej
i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania
sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzane są przez Dział Księgowości spółki Apator SA, funkcjonujący w
pionie Dyrektora ds. Finansowych. Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzane są zgodnie z
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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 bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Sprawozdawczość i księgowość w spółkach grupy Apator tj.: 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.
Każda ze spółek prowadzi politykę rachunkowości w oparciu o wspólne zasady przyjęte w grupie Apator. Określają one
główne zasady ewidencji zdarzeń. Jednakże podstawowymi elementami procesu sporządzania sprawozdań są przyjęte
dla wszystkich podmiotów grupy Apator wspólne zasady rachunkowości, oparte głównie o rozwiązania stosowane w
podmiocie dominującym Apator SA. W konsekwencji prowadzonej ewidencji powstają księgi rachunkowe
poszczególnych spółek grupy, będące w dalszej kolejności podstawą sporządzenia jednostkowych sprawozdań
finansowych przez wszystkie podmioty grupy. Jednostkowe sprawozdania finansowe są podstawą do sporządzania
skonsolidowanych sprawozdań Grupy Apator.
W procesie sporządzania sprawozdań finansowych zidentyfikowano następujące ryzyka:






błędnych danych wejściowych,
niewłaściwej prezentacji danych,
efektów błędnych szacunków dokonanych przez niezależnych doradców (aktuariusze, rzeczoznawcy),

na etapie konsolidacji danych finansowych grupy Apator - niewłaściwej integracji danych pochodzących ze spółek,
które nie posiadają wdrożonego 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 także za identyfikację nowych zagrożeń jest
Zarząd Apator SA wraz z Dyrektorem ds. Finansowych, który na bieżąco ocenia skuteczność systemu kontroli
wewnętrznej w procesie sporządzania sprawozdań finansowych. Założeniem 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 także poprzez
audit oparty o normy EN ISO 9001:2008. Kontrola wewnętrzna sprawowana jest także bezpośrednio przez każdego
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 każdym etapie sporządzania sprawozdań finansowych jednym z podstawowych mechanizmów kontrolnych
(zewnętrznych) jest okresowa weryfikacja sprawozdań finansowych przez niezależnego 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
niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań. Wszystkie spółki grupy Apator są badane przez ten sam podmiot
uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
W procesie monitorowania skuteczności systemu kontroli wewnętrznej uczestniczy Komitet Audytu Rady Nadzorczej
Apator SA. Jego podstawowym zadaniem jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach dotyczących:



jednostkowej i skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej,
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kontroli wewnętrznej,

zarządzania ryzykiem oraz współpracy z biegłymi rewidentami.
Dane finansowe, które są podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych, służą także do comiesięcznej
sprawozdawczości finansowej i operacyjnej. Po zamknięciu księgowym miesięcznego okresu rozliczeniowego,
kierownictwo wyższego 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 założeń biznesowych
zawartych w budżecie rocznym i w strategii rozwoju. Zidentyfikowane odchylenia są na bieżąco analizowane przez
pryzmat ich wpływu na bieżące 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 budżetowania, obejmujący
wszystkie obszary funkcjonowania, zaangażowane jest całe kierownictwo wyższego i średniego szczebla.
Przygotowany budżet jest przyjmowany przez zarząd spółki oraz zatwierdzany przez radę nadzorczą.
Na podstawie przeprowadzonej oceny stosowanych procedur, Zarząd Apator SA stwierdza, że na dzień 31 grudnia
2013 roku nie istniały okoliczności, które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na skuteczność kontroli wewnętrznej
w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych.

21.3. Wykazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które
dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień
Każda akcja na okaziciela daje prawo do jednego głosu, natomiast akcje imienne są akcjami uprzywilejowanymi w ten
sposób, że jedna akcja daje prawo do czterech głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Zasady zbywania akcji
imiennych i ich zamiany reguluje Statut Apator SA.
Na dzień 31 grudnia 2013 roku kapitał zakładowy spółki składał się z 33.107.028 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł
każda. W poniższej tabeli przedstawiono strukturę akcji Apator SA na koniec 2013 r.
Stan na 31 grudnia 2013 r.
Liczba akcji

Struktura akcji
%

Liczba głosów

Struktura głosów
%

7 754 130

23,42%

31 016 520

55,02%

Akcje na okaziciela

25 352 898

76,58%

25 352 898

44,98%

Ogółem akcje

33 107 028

100,00%

56 369 418

100,00%

Akcje i głosy
Akcje imienne

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania (po dniu bilansowym), tj. na 23 kwietnia 2014 r., po przeprowadzonej
konwersji 30.000 akcji imiennych w dniu 14 stycznia 2014 r., akcje uprzywilejowane stanowią 23,33% kapitału
zakładowego oraz 54,90% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Apator SA.

21.4. Ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu z akcji
Nie występują jakiekolwiek ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu, takie jak:





ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów,
ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu,
zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są
oddzielone od posiadania papierów wartościowych.
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21.5. Wykazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa
własności akcji 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 niż akcjonariusze posiadający akcje imienne wymaga zezwolenia
Zarządu. Jeżeli 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 złożenia wniosku. Jeżeli Zarząd w ciągu 60 dni od dnia
pisemnego złożenia wniosku o zezwolenie na zbycie akcji nie zajmie stanowiska, to zbycie akcji nie podlega żadnym
ograniczeniom.
Akcje na okaziciela nie podlegają żadnym ograniczeniom w zakresie przenoszenia prawa własności.

21.6. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób
zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia
decyzji o emisji lub wykupie akcji
21.6.1. Walne Zgromadzenie
Zgodnie ze Statutem spółki Apator SA, wyłącznie do kompetencji Walnego Zgromadzenia Apator SA należy podjęcie
decyzji o:





emisji akcji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
nabyciu akcji w celu ich umorzenia,
podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego.

21.6.2. Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza Apator SA działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Apator SA oraz
Regulaminu Rady Nadzorczej Apator SA. Statut oraz Regulamin Rady Nadzorczej Apator SA dostępne są na stronie
internetowej Apator SA pod adresem: www.apator.com w sekcji Relacje Inwestorskie.
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Nie ma
prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki. Rada Nadzorcza wykonuje
swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia czynności
nadzorczych.
Członkowie Rady Nadzorczej Apator SA powoływani są i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, które ustala liczbę
członków Rady Nadzorczej oraz ich wynagrodzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powinni posiadać należytą wiedzę i
doświadczenie. Rada Nadzorcza może składać się z 5 do 7 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie, na okres
5 lat, na wspólną kadencję. Zmniejszenie się liczby Członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji do nie mniej niż 5
członków nie powoduje konieczności uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
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Członków Rady Nadzorczej wiąże 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 zależnej.
Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest by wszyscy
Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w
powyższym trybie nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania
Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach Członka Zarządu.
Uchwały, w tym w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
zapadają bezwzględną większością głosów przy udziale:




co najmniej 3 członków przy składzie pięcioosobowym rady nadzorczej,
co najmniej 4 członków przy składzie powyżej pięciu osób.

Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów obecnych.
Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza nie ma uprawnień do podejmowania decyzji o emisji lub wykupie akcji.

21.6.3. Zarząd
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.com w sekcji Relacje Inwestorskie.
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 pięciu 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 ważnych 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 każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie przed
upływem kadencji. Nie uchybia to ich roszczeniom z umowy o pracę.
Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki, reprezentuje Spółkę na zewnątrz, zarządza jej majątkiem i wszelkimi
sprawami nie zastrzeżonymi dla innych organów, odpowiada za należyte 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 upoważnieni są
każdy członek Zarządu samodzielnie lub Prokurent. Każdy z członków Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia
spraw Spółki, nie przekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki.
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Prokurenta powołuje Zarząd. Udzieloną prokurę może odwołać każdy Członek Zarządu
Członków Zarządu oraz Prokurentów wiąże zakaz konkurencji.
Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Zarządu.
Zarząd Spółki nie ma uprawnień do podejmowania decyzji o emisji lub wykupie akcji.

21.7. Opis zasad zmiany Statutu Apator SA
Zmiana Statutu Apator SA należy zgodnie z par. 14 pkt 14 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy i może być uchwalona większością trzech czwartych głosów. W przypadku zamiaru zmiany Statutu, w
ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powołuje się dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść
projektowanych zmian. W uchwale zmieniającej Statut, Walne Zgromadzenia może upoważnić Radę Nadzorczą do
ustalenia jednolitego tekstu 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. Zgodnie z par 430 KSH, Zarząd zobowiązany jest zgłosić zmianę Statutu w ciągu 3 miesięcy od
powzięcia odpowiedniej uchwały przez Walne Zgromadzenie, jednakże art. 22 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
obliguje do złożenia wniosku o wpis do Rejestru nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego
dokonanie wpisu.

21.8. Zasady działania walnego zgromadzenia
Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich
wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, o ile informacje w tym zakresie
nie wynikają wprost z przepisów prawa zawarte są poniżej.
Walne Zgromadzenie działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statut Spółki oraz Regulamin Walnego
Zgromadzenia Apator SA. Statut Spółki oraz Regulamin Walnych Zgromadzeń Apator SA dostępne są na stronie
internetowej Apator SA pod adresem: www.apator.com w sekcji Relacje Inwestorskie.
Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się corocznie, najpóźniej
do końca miesiąca czerwca.
Walne Zgromadzenia zwołuje się przez ogłoszenie w sposób określony w Kodeksie spółek handlowych dla spółek
publicznych, co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu):



uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo
głosu, mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli 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 się na podstawie
wykazu sporządzonego przez KDPW SA na zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
pełnomocnika; mogą także głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Każda akcja imienna serii A jest
uprzywilejowana i posiada cztery głosy, natomiast każda akcja na okaziciela posiada jeden głos.
Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w
Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczając przewodniczącego tego Zgromadzenia.
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Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą:



żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego
Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub
w postaci elektronicznej;



żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno
zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Zarząd jest
obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia,
ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie 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. Każdy z akcjonariuszy może 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 umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na
pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia,



biegły rewident, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.
Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych na nim akcji chyba,
że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, za wyjątkiem
uchwał w sprawach porządkowych, które mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad. Uchwała o
zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy
przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie musi być umotywowany. Walne Zgromadzenie nie
może 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 że 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 powyższych osób do odpowiedzialności,
w sprawach osobowych,
na żądanie choćby jednego akcjonariusza lub pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.

Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich akcjonariuszy.
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21.9. Skład osobowy organów zarządzających i nadzorujących Apator
SA oraz zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku
obrotowego wraz z opisem działania
21.9.1. Struktura władz Apator SA na dzień 31 grudnia 2013 r.
WALNE ZGROMADZENIE
Rada Nadzorcza
Janusz Niedźwiecki,
Mariusz Lewicki, Janusz Marzygliński, Danuta Guzowska, Krzysztof Kwiatkowski, Marcin Murawski

Zarząd
Andrzej Szostak,
Tomasz Habryka, Jerzy Kuś

21.9.2. Rada Nadzorcza
Do dnia 24 czerwca 2013 roku skład Rady Nadzorczej Apator SA był następujący:
 Janusz Marzygliński
Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 Mariusz Lewicki
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 Ryszard Wojnowski
Członek Rady Nadzorczej,
 Danuta Guzowska
Członek Rady Nadzorczej,
 Krzysztof Kwiatkowski
Członek Rady Nadzorczej,
 Eryk Karski
Członek Rady Nadzorczej.
Pan Ryszard Wojnowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 24 czerwca 2013 r.
Natomiast z dniem 25 czerwca 2013 r. pan Eryk Karski został odwołany z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA.
W dniu 24 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA powołano do Rady Nadzorczej
pana Janusza Niedżwieckiego i pana Marcina Murawskiego.
Wobec powyższych zdarzeń, od dnia 25 czerwca 2013 r. skład Rady Nadzorczej Apator SA jest następujący:







Janusz Niedźwiecki
Mariusz Lewicki
Janusz Marzygliński
Danuta Guzowska
Krzysztof Kwiatkowski
Marcin Murawski

-

Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Członek Rady Nadzorczej,
Członek Rady Nadzorczej,
Członek Rady Nadzorczej,
Członek Rady Nadzorczej.

Kadencja obecnej Rady upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2015 r.
Stan posiadania akcji przez Członków Rady Nadzorczej kształtował się następująco:
Nazwa jednostki:

Apator SA

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013
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wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Strona 46
Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

2013

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2013 roku

47

Stan na 31 grudnia 2013 r.
Wyszczególnienie

Akcje

Głosy

Udział w
kapitale

Udział w
głosach

436 518

1 734 639

1,32%

3,08%

Mariusz Lewicki

2 045 643

5 539 650

6,18%

9,83%

Janusz Marzygliński

1 047 657

3 501 933

3,16%

6,21%

Danuta Guzowska

Janusz Niedźwiecki

1 520 279

4 382 921

4,59%

7,78%

Krzysztof Kwiatkowski

0

0

0,00%

0,00%

Marcin Murawski

0

0

0,00%

0,00%

5 050 097 15 159 143

15,25%

26,89%

Podsumowanie

Członkowie Rady Nadzorczej Apator SA pełnią funkcje w organach nadzorczych spółek grupy Apator (stan na 31
grudnia 2013 r.):




Janusz Niedźwiecki

-

Członek Rady Nadzorczej Apator Metrix SA;

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 SA.

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej nie stanowiły istotnej pozycji kosztów działalności Spółki i nie wpływały w
poważny sposób na jej wynik finansowy. Wynagrodzenie uzyskane w 2013 roku kształtuje się następująco:

tys. zł

Wynagrodzenie z
pozostałych
spółek grupy
Apator
tys. zł

Janusz Niedźwiecki (od 25.06.2013 r.)

38

18

56

Mariusz Lewicki (cały rok)

66

96

162

Janusz Marzygliński (cały rok)

68

116

184

Danuta Guzowska (cały rok)

66

0

66

Krzysztof Kwiatkowski (cały rok)

66

0

66

Marcin Murawski (od 25.06.2013 r.)
Ryszard Wojnowski (w Apator SA do
24.06.2013 r.)
Eryk Karski (do 24.06.2013 r.)

34

0

34

32

66

98

32

0

32

402

296

698

Wynagrodzenie z
Apator SA

Wyszczególnienie

Podsumowanie

Łączne
wynagrodzenie
tys. zł

Sposób działania Rady Nadzorczej określony jest Kodeksie spółek handlowych, Statucie Apator SA oraz w Regulaminie
Rady Nadzorczej Apator SA. Statut i Regulamin zamieszczone są na stronie internetowej spółki Apator SA pod adresem
www.apator.com w sekcji Relacje Inwestorskie.
Według postanowień Statutu Rada Nadzorcza zbiera się raz na kwartał lub w miarę potrzeb częściej, na zaproszenie
Przewodniczącego Rady. W 2013 r. odbyło się 12 posiedzeń Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej wykonywali
swoje obowiązki osobiście w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał, w tym:



na 8 posiedzeniach – obecność 100-procentowa,

Nazwa jednostki:

Apator SA

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013
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na 3 posiedzeniach – obecność 83-procentowa,

na 1 posiedzeniu – obecność 67-procentowa.
Wszystkie nieobecności były usprawiedliwione.
W obradach Rady Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Apator SA w składzie umożliwiającym udzielenie
merytorycznej odpowiedzi na pytania. Ponadto 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. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki oraz pracą Zarządu poprzez:




analizowanie materiałów otrzymywanych od Zarządu na wniosek Rady,





uczestnictwo Członków Rady w posiedzeniach Zarządu,

uzyskiwanie informacji i szczegółowych wyjaśnień od Członków Zarządu i innych pracowników firmy w trakcie
posiedzeń Rady Nadzorczej,
działania Komitetu Audytu,

działania biegłego rewidenta, który w imieniu Rady dokonywał przeglądu i badania dokumentacji finansowoksięgowej oraz sporządzonych na jej podstawie sprawozdań finansowych.
W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu, natomiast nie została powołana Komisja ds. nominacji i Komisja ds.
wynagrodzeń.

21.9.3. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Apator SA
Rada Nadzorcza Apator SA w dniu 23 września 2009 r. powołała Komitet Audytu, który składa się z trzech członków, w
tym Przewodniczącego, powołanych spośród jej członków.
Celem funkcjonowania Komitetu Audytu jest współpraca z biegłymi rewidentami oraz doradztwo na rzecz Rady
Nadzorczej w kwestiach dotyczących:




jednostkowej i skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej,
kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

Do głównych zadań Komitetu Audytu należy:



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 niezależności biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych.

Szczegółowe zasady pracy Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Apator SA, który
dostępny jest na stronie internetowej Apator SA pod adresem: www.apator.com w sekcji „Relacje Inwestorskie”.
Do 24 czerwca 2013 r. Komitet Audytu działał w następującym składzie:




Mariusz Lewicki

-

Przewodniczący Komitetu,

Ryszard Wojnowski

-

Członek Komitetu,

Nazwa jednostki:

Apator SA
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Krzysztof Kwiatkowski
Członek Komitetu.
Krzysztof Kwiatkowski spełnia kryteria niezależności od spółki Apator SA.
W związku ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, a tym samym członka Komitetu Audytu
przez Ryszarda Wojnowskiego z dniem 24 czerwca 2013 r., w skład Komitetu Audytu powołany został Marcin
Murawski.
Od 25 czerwca 2013 r. Komitet Audytu działa w następującym składzie:





Mariusz Lewicki

-

Przewodniczący Komitetu,

Marcin Murawski

-

Członek Komitetu,

Krzysztof Kwiatkowski
Członek Komitetu.
Krzysztof Kwiatkowski oraz Marcin Murawski spełniają kryteria niezależności od spółki Apator SA.
Zgodnie z regulaminem posiedzenia Komitetu odbywają się nie rzadziej niż dwa razy do roku, przed opublikowaniem
przez Spółkę sprawozdań finansowych (półrocznych i rocznych).
W 2013 r. odbyło się sześć posiedzeń Komitetu.

21.9.4. Zarząd
Do dnia 24 czerwca 2013 roku Zarząd Apator SA działał w następującym składzie:





Janusz Niedźwiecki – Prezes Zarządu,
Tomasz Habryka – Członek Zarządu,
Jerzy Kuś – Członek Zarządu.

Od dnia 25 czerwca 2013 roku Zarząd, powołany na kolejną kadencję w latach 2013 – 2016, działa w następującym
składzie:





Andrzej Szostak – Prezes Zarządu,
Tomasz Habryka – Członek Zarządu,
Jerzy Kuś – Członek Zarządu.

Prezes Zarządu poprzedniej kadencji – Janusz Niedźwiecki został powołany w skład Rady Nadzorczej Apator SA od dnia
25 czerwca 2013 roku, w której sprawuje funkcję Przewodniczącego.
W spółce prokurę mają udzielone następujące osoby (w 2013 r. nie było zmian w tym zakresie):





Janina Karaszewska-Zandrowicz – Dyrektor ds. Finansowych,
Mirosław Klepacki – Dyrektor ds. Aparatury Łączeniowej,
Krzysztof Malec – Dyrektor ds. Produkcji.

Stan posiadania akcji spółki Apator SA przez Członków Zarządu oraz Prokurentów przedstawia się następująco:
Stan na 31 grudnia 2013 r.
Wyszczególnienie

Akcje

Andrzej Szostak

0

Tomasz Habryka
Jerzy Kuś

Głosy Udział w kapitale
0

0,00%

Udział w
głosach
0,00%

0

0

0,00%

0,00%

200

200

0,0006%

0,0004%

Nazwa jednostki:

Apator SA

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
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Stan na 31 grudnia 2013 r.
Wyszczególnienie

Akcje

Janina Karaszewska-Zandrowicz

434 500

Mirosław Klepacki

Udział w
głosach

Głosy Udział w kapitale
1 424 500

1,31%

2,53%

0

0

0,00%

0,00%

Krzysztof Malec

99

396

0,0003%

0,0007%

Podsumowanie

434 799

1 425 096

1,3133%

2,5281%

Członkowie Zarządu oraz Prokurenci wchodzą w skład organów spółek zależnych (stan na 31 grudnia 2013 r.):



Andrzej Szostak

-

Członek Rady Nadzorczej Apator Powogaz SA,
Członek Rady Nadzorczej Apator Rector sp. z o. o.,
Członek Rady Nadzorczej Apator Metrix SA;



Tomasz Habryka

-

Prezes Zarządu Apator GmbH,
Członek Rady Nadzorczej Apator Mining sp. z o. o.;




Jerzy Kuś

-

Członek Rady Nadzorczej Pafal SA;

Janina Karaszewska-Zandrowicz

-

Członek Rady Nadzorczej Apator Powogaz SA,
Członek Rady Nadzorczej Apator Control Sp. z o. o.;




Mirosław Klepacki

-

Prezes Zarządu Apator GmbH;

Krzysztof Malec

-

Członek Rady Nadzorczej Pafal SA.

Wynagrodzenia Członków Zarządu są 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 2013 r. kształtuje się następująco:
Wynagrodzenie z Apator SA
wynagrodzenie
zasadnicze

premie i nagrody

Wynagrodzenie z
pozostałych spółek
grupy Apator

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

Andrzej Szostak (od 25.06.2013 r.)

328

60

54

442

Tomasz Habryka (cały rok)

321

197

239

757

Jerzy Kuś (cały rok)
Janusz Niedźwiecki (w Apator SA do
24.06.2013 r.)

355

260

36

651

459

908*

51

1 418

Podsumowanie
1 463
1 425
*) kwota zawiera odprawę z tytułu rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Apator SA

380

3 268

Wyszczególnienie

Łączne
wynagrodzenie

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. Biorą pod uwagę uzasadnione w długookresowej
perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze
Spółką w zakresie działalności gospodarczej, a także interesy społeczności lokalnych. Zarząd działał ze szczególną
starannością, aby wszelkie transakcje z osobami, których interesy wpływały na interes Spółki, były dokonywane na
warunkach rynkowych.

Nazwa jednostki:

Apator SA

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
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Podpisy
Podpisy Zarządu:

23 kwietnia 2014 r.

Andrzej Szostak

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

23 kwietnia 2014 r.

Tomasz Habryka

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych

23 kwietnia 2014 r.

Jerzy Kuś

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Aparatury i Systemów Pomiarowych

Nazwa jednostki:

Apator SA

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 31.12.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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złoty polski (PLN)

