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1. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek 
podlegających konsolidacji 

1.1. Skład Grupy Apator na dzień sporządzenia raportu kwartalnego tj. na 30 września 2012 r. 

 

Podmiotem dominującym Grupy Apator jest spółka Apator SA, która bezpośrednio posiada 
akcje/udziały w sześciu spółkach krajowych i dwóch zagranicznych. Apator SA pełni wiodącą rolę 
w Grupie Apator poprzez organizację i koordynację współpracy wszystkich podmiotów.  

Pomiędzy spółkami bezpośrednio zaleŜnymi nie istnieją powiązania kapitałowe. Powiązania kapitałowe 
nie istnieją równieŜ pomiędzy spółkami bezpośrednio zaleŜnymi a spółką stowarzyszoną. 
Udział spółki Apator SA w kapitale zakładowym poszczególnych podmiotów według stanu na 30 
września 2012 r. przedstawia poniŜsza tabela: 

 

Nazwa spółki Siedziba Charakter powiązania  Udział w kapitale 

FAP Pafal SA Świdnica spółka zaleŜna 100,00% 

Apator Metrix SA Tczew spółka zaleŜna 100,00% 

Apator Powogaz SA Poznań spółka zaleŜna  100,00% 

Apator Rector Sp. z o. o. Zielona Góra spółka zaleŜna  70,00% 

Apator Control Sp. z o. o. Toruń spółka zaleŜna 100,00% 

Apator Mining Sp. z o. o. Katowice spółka zaleŜna 100,00 % 

Apator Elektro SA Moskwa spółka stowarzyszona 50,00% 

Apator GmbH Berlin spółka zaleŜna 100,00% 

 
Ponadto: 

− Apator Powogaz SA jest właścicielem: 

o 100% kapitału spółki Apator Metra s.r.o. (Czechy), 

o 61,60% kapitału spółki Apator Telemetria sp. z o. o. (Słupsk), 

o 61% kapitału spółki Apator Metroteks sp. z o.o. (Ukraina), 

o 50% kapitału spółki Teplovodomer SA  (Rosja). 

 

− Apator Rector Sp. z o.o. jest właścicielem 60% udziałów w spółce Newind Sp. z o.o. (Wrocław), 

− Apator Metrix SA jest właścicielem 50% udziałów w spółce George Wilson Industry (GWi) Ltd. 
(Coventry, Wielka Brytania)*. 

 
*) 50% udziałów w spółce GWi Ltd zostało nabytych w dniu 5 września 2012 r. (więcej informacji w pkt 5.4.) 

 

 

1.2. Wskazanie jednostek podlegających konsolidacji na  30.09.2012 r. 

− podmiot dominujący: Apator SA z siedzibą w Toruniu, 

− jednostki zaleŜne (bezpośrednio i pośrednio) objęte konsolidacją metodą pełną: 
 

Firma Siedziba Udział w kapitale Powiązanie z Apator SA 
Apator Mining Sp. z o. o. Katowice 100,00% Spółka zaleŜna od Apator SA 

Apator Control Sp. z o. o. Toruń 100,00% Spółka zaleŜna od Apator SA 

Apator Metrix SA Tczew 100,00% Spółka zaleŜna od Apator SA 
FAP Pafal SA Świdnica 100,00% Spółka zaleŜna od Apator SA 

Apator Rector Sp. z o. o. Zielona Góra 70,00% Spółka zaleŜna od Apator SA 

Apator Powogaz SA Poznań 100,00% Spółka zaleŜna od Apator SA 
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Firma Siedziba Udział w kapitale Powiązanie z Apator SA 
Apator GmbH Berlin (Niemcy) 100,00% Spółka zaleŜna od Apator SA 

Newind Sp. z o. o.  Wrocław 60,00% 
 

42,00% 

ZaleŜna pośrednio przez 
Apator Rector Sp. z o. o. 
Udział pośredni przez Apator 
Rector Sp. z o. o. 

Apator Metra s. r. o. Sumperk (Czechy) 100,00% 
 

100,00% 

ZaleŜna pośrednio przez 
Apator Powogaz SA 
Udział pośredni przez Apator 
Powogaz SA 

Apator Metroteks Sp. z o. o. Kijów (Ukraina) 61,00% 
 

61,00% 

ZaleŜna pośrednio przez 
Apator Powogaz SA 
Udział pośredni przez Apator 
Powogaz SA 

Apator Telemetria Sp. z o. o. Słupsk 61,60% 
 

61,60% 

ZaleŜna pośrednio przez 
Apator Powogaz SA 
Udział pośredni przez Apator 
Powogaz SA 

    

 

− jednostki stowarzyszone wyceniane z zastosowaniem metody praw własności: 
 

Firma Siedziba Udział w kapitale Powiązanie z Apator SA 
Apator Elektro SA Moskwa (Rosja) 50,00% Stowarzyszona z Apator SA 

Teplovodomer SA Mytiszczi (Rosja) 50,00% 
 

50,00% 

Stowarzyszona pośrednio 
przez Apator Powogaz SA 
Udział pośredni przez Apator 
Powogaz SA 

GWi Ltd. Coventry (Wielka 
Brytania) 

50% 
 

50% 

Stowarzyszona pośrednio 
przez Apator Metrix SA 
Udział pośredni przez Apator 
Metrix SA 

    

 
 

1.3. Przedmiot działalności Grupy Apator 

Grupa Apator skupia swoją działalność w segmentach branŜy elektromaszynowej: pomiarowym 
i łącznikowym. PoniŜsza tabela prezentuje zakres działalności poszczególnych spółek grupy: 
 

Segment pomiarowy Segment łącznikowy Pozostała sprzedaŜ 

FAP Pafal SA Apator Mining Sp. z o. o. Newind Sp. z o. o. 

Apator Metrix SA z GWi Ltd. Apator Control Sp. z o. o.  

Apator Powogaz ze spółkami: Apator 
Metra, Metroteks, Teplovodomer, 

Apator Telemetria 
Apator Elektro SA  

Apator Rector Sp. z o. o.   

Apator SA  

Apator GmbH  

 

W ramach segmentu pomiarowego Grupa Apator oferuje „inteligentne”: 

1) liczniki energii elektrycznej: 

2) gazomierze,  

3) wodomierze, 

4) ciepłomierze,  

5) uruchamianie i obsługę systemów klasy AMI/AMM (Automated Meter Management), 

6) uruchamianie i obsługę systemów przedpłatowych.  
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Oferta Grupy Apator  obejmuje zarówno hardware jak i software wchodzący w skład zintegrowanych 
systemów "smart metering i smart grids". Jest ona kompleksowa i pokrywa cały łańcuch wartości od 
produkcji urządzeń pomiarowych do analityki, wizualizacji i udostępniania danych pomiarowych. 

W ramach segmentu łącznikowego Grupa Apator dostarcza urządzenia do bezpiecznego 
łączenia i rozłączania obwodów elektrycznych. Spółki działające w tym segmencie, w  przeciwieństwie 
do „spółek pomiarowych” prowadzą działalność w niezaleŜnych segmentach rynków. 
 

1.4. Zatrudnienie w Grupie Apator 

PoniŜsza tabela zawiera zatrudnienie w Grupie Apator bez podmiotów stowarzyszonych 
tj. Teplovodomer SA, Apator Elektro SA oraz GWi Ltd. 
 
 

wzrost/spadek 
Nazwa spółki stan na 

30.09.2012 r. 
stan na 

30.09.2011 r. 
osoby 

Dynamika 

Apator SA 481 440 41 109,32% 

FAP Pafal SA 368 368 0 100,00% 

Apator Metrix SA  308 325 -17 94,77% 

Apator Mining sp. z o. o. 118 114 4 103,51% 

Apator Control sp. z o. o. 61 56 5 108,93% 

Apator Rector Sp. z o. o.  146 116 30 125,86% 

Newind Sp. z o.o. 40 25 15 160,00% 

Grupa Apator Powogaz 529 528 1 100,19% 

w tym: spółka Apator Powogaz SA 345 358 -13 96,37% 

Apator GmbH 2 2 0 100,00% 

Razem 2 053 1 974 79 104,00% 

 
Wielkość zatrudnienia w Grupie Apator na dzień 30 września 2012 roku wzrosła w stosunku do 
zatrudnienia na dzień 30 września 2011 roku o 79 osób. Główne zmiany w poziomie zatrudnienia 
dotyczyły: 

− podmiotu dominującego – wzrost zatrudnienia głównie na wydziałach produkcyjnych,  

− spółki Apator Rector sp. z o. o. –  wzrost spowodowany koniecznością wzrostu kompetencji 
i mocy przerobowych w obszarach implementacji (programiści) oraz wsparcia biznesowego 
(analitycy systemowi i wdroŜeniowcy), 

− spółki Apator Metrix SA – spadek zatrudnienia na wydziałach produkcyjnych wynikający ze 
zmniejszenia ilości zadań produkcyjnych.  

2. Część finansowa raportu kwartalnego 
Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe za trzeci kwartał 2012 roku zostały 
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR / MSSF) i związanymi z 
nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej oraz Rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieŜących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33, poz. 259) z późń. zm. 
Śródroczne sprawozdania finansowe (skonsolidowane i jednostkowe podmiotu dominującego) za okres 
dziewięciu miesięcy zakończone 30 września 2012 roku zostały sporządzone zgodnie z MSR 34 
(Śródroczna sprawozdawczość finansowa). Śródroczne sprawozdania finansowe nie obejmują 
wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym/półrocznym sprawozdaniu finansowym 
i naleŜy je czytać łącznie z rocznym sprawozdaniem Grupy na dzień 31 grudnia 2011 roku. 
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3. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego 
sprawozdania finansowego (równieŜ przeliczone na euro) przedstawiające dane 
narastająco za wszystkie pełne kwartały danego i poprzedniego roku obrotowego 

 

w tys. zł/ in thousands of PLN w tys. eur/ in thousands of 
EUR 

WYSZCZEGÓLNIENIE/ DESCRIPTION 
bieŜący okres poprzedni 

okres 
bieŜący okres poprzedni 

okres 

Sprawozdanie skonsolidowane III kwartały 
2012 

III kwartały 
2011 

III kwartały 
2012 

III kwartały 
2011 

Przychody ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów / Sales 
revenues of products, goods and materials 

498 850  372 200  118 921  92 099  

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana)/ Profit 
(loss) from operating activity (continued operation) 

84 334  52 788  20 104  13 062  

Zysk (strata) brutto (działalność kontynuowana)/ Gross profit (loss) 
(continued operation) 

79 402  48 588  18 929  12 023  

Zysk (strata) netto / Net profit (loss) 84 491  39 287  20 142  9 721  
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej 
Grupy/ Net profit (loss) for shareholders of parent entity in Grupa 
Apator 

80 726  35 747  19 244  8 845  

Zysk (strata) netto przypadająca udziałom niesprawującym kontroli/ Net profit 
(loss) for non-controlling interest 

3 765  3 540  898  876  

Średnia waŜona ilość akcji/ Weightedaverage number of shares 29 507 028  29 507 028  29 507 028  29 507 028  

Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]:/ Net profit (loss) per 
ordinary share 

2,74  1,21  0,65  0,30  

Przepływy pienięŜne z działalności operacyjnej/ Cash flows from operating 
activity 

44 414  24 129  10 796  5 470  

Przepływy pienięŜne z działalności inwestycyjnej/ Cash flows from investment 
activity 

(13 629) (15 852) (3 313) (3 594) 

Przepływy pienięŜne z działalności finansowej/ Cash flows from financing 
activity 

(30 994) (12 362) (7 534) (2 802) 

Przepływy pienięŜne razem/ Total cash flows (209) (4 085) (51) (926) 

Sprawozdanie skonsolidowane 30.09.2012 2011 rok 30.09.2012 2011 rok 

Aktywa razem/ Total assets 537 200  475 410  130 585  107 636  

Aktywa trwałe/ Fixed assets 245 591  212 737  59 699  48 165  

Aktywa obrotowe/ Current assets 291 609  262 673  70 886  59 471  

Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli/ Equity with non-
controlling interest 

300 225  236 467  72 980  53 538  

Udziały niesprawujące kontroli/ Non-controlling interest 6 653  5 873  1 617  1 330  

Kapitał akcyjny/ Share capital 3 311  3 511  805  795  

Zobowiązania i rezerwy długoterminowe/ Long-term liabilities and reserves 53 198  62 973  12 932  14 258  

Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe/ Short-term liabilities and reserves 183 777  175 970  44 673  39 841  

Średnia waŜona ilość akcji/ Weightedaverage number of shares 29 507 028  29 507 028  29 507 028  29 507 028  

Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]:/ Book value per 
ordninary share 

10,17  8,01  2,47  1,81  
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Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za trzy kwartały 2012 roku zawierający skrócone 
kwartalne sprawozdanie spółki Apator S.A. 

Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Apator 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2012 – 30.09.2012 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty w tabelach wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

w tys. zł/ in thousands of PLN w tys. eur/ in thousands of 
EUR 

WYSZCZEGÓLNIENIE/ DESCRIPTION 
bieŜący okres poprzedni 

okres 
bieŜący okres poprzedni 

okres 

Sprawozdanie jednostkowe III kwartały 
2012 

III kwartały 
2011 

III kwartały 
2012 

III kwartały 
2011 

Przychody ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów / Sales 
revenues of products, goods and materials 

145 736  114 989  34 742  28 453  

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana)/ Profit 
(loss) from operating activity (continued operation) 

28 720  8 857  6 847  2 192  

Zysk (strata) brutto (działalność kontynuowana)/ Gross profit (loss) 
(continued operation) 

53 173  38 428  12 676  9 509  

Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej 
Grupy/ Net profit (loss) for shareholders of parent entity in Grupa 
Apator 

68 188  36 801  16 255  9 106  

Średnia waŜona ilość akcji/ Weightedaverage number of shares 33 858 852  35 107 028  33 858 852  35 107 028  

Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]:/ Net profit (loss) per 
ordinary share 

2,01  1,05  0,48  0,26  

Przepływy pienięŜne z działalności operacyjnej/ Cash flows from operating 
activity 

14 646  2 565  3 560  581  

Przepływy pienięŜne z działalności inwestycyjnej/ Cash flows from investment 
activity 

28 122  17 363  6 836  3 936  

Przepływy pienięŜne z działalności finansowej/ Cash flows from financing 
activity 

(36 025) (19 331) (8 757) (4 382) 

Przepływy pienięŜne razem/ Total cash flows 6 743  597  1 639  135  

Sprawozdanie jednostkowe 30.09.2012 2011 rok 30.09.2012 2011 rok 

Aktywa razem/ Total assets 292 343  258 579  71 064  58 545  

Aktywa trwałe/ Fixed assets 216 423  190 455  52 609  43 121  

Aktywa obrotowe/ Current assets 75 920  68 124  18 455  15 424  

Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli/ Equity with non-
controlling interest 

209 797  165 192  50 998  37 401  

Kapitał akcyjny/ Share capital 3 311  3 511  805  795  

Zobowiązania i rezerwy długoterminowe/ Long-term liabilities and reserves 7 419  24 051  1 803  5 445  

Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe/ Short-term liabilities and reserves 75 127  69 336  18 262  15 698  

Średnia waŜona ilość akcji/ Weightedaverage number of shares 33 858 852  35 107 028  33 858 852  35 107 028  

Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]:/ Book value per 
ordninary share 

6,20  4,71  1,51  1,07  

 
 

3.1. Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Apator 

3.1.1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 

 
na dzień/ Day 

WYSZCZEGÓLNIENIE/ DESCRIPTION 
30.09.2012 31.12.2011 30.09.2011 

Aktywa trwałe/ Fixed assets 245 591  212 737  193 325  

  Wartości niematerialne/ Intangible assets 3 739  4 031  3 821  

  Wartość firmy jednostek podporządkowanych/ Goodwill of related entities 64 685  64 155  61 359  

  Rzeczowe aktywa trwałe/ Property, plant and equipment 134 474  128 795  113 655  

  Nieruchomości inwestycyjne/ Investment properties 1 838  1 859  1 816  

  
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowane metodą praw własności/ 
Investments in associated entities consolidated by equity method 

2 572  729  912  

  Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe/ Other long-term financial assets 280  -   -   

   - w pozostałych jednostkach/ in other entities 280  -   -   

  Udzielone poŜyczki długoterminowe/ Long-term borrowings granted 7 336  -   -   

   - jednostkom powiązanym/ related entities 7 336  -   -   

  NaleŜności długoterminowe/ Long -term receivables 1 572  1 988  1 413  

   - od pozostałych jednostek/ from other entities 1 572  1 988  1 413  

  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe/ Long-term prepayments 58  31  39  

  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego/ Deferred tax assets 29 037  11 149  10 310  

Aktywa obrotowe/ Current assets 291 609  262 673  227 331  

  Zapasy/ Inventories 90 593  91 587  85 221  

  NaleŜności z tytułu dostaw i usług/ Trade receivables 150 223  123 704  107 326  

   - od jednostek powiązanych/ from related entities 6 226  8 222  10 123  
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Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za trzy kwartały 2012 roku zawierający skrócone 
kwartalne sprawozdanie spółki Apator S.A. 

Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Apator 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2012 – 30.09.2012 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty w tabelach wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

na dzień/ Day 
WYSZCZEGÓLNIENIE/ DESCRIPTION 

30.09.2012 31.12.2011 30.09.2011 

   - od pozostałych jednostek/ from other entities 143 997  115 482  97 203  

  
NaleŜności z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych/ Tax, customs and social 
insurance receivables 

5 678  8 069  5 635  

  Pozostałe naleŜności krótkoterminowe/ Other short-term receivables 13 131  3 186  2 499  

   - od jednostek powiązanych/ from related entities -   229  -   

   - od pozostałych jednostek/ from other entities 13 131  2 957  2 499  

  Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe/ Other short-term financial assets 1 067  354  695  

   - w pozostałych jednostkach/ in other entities 1 067  354  695  

  Udzielone poŜyczki krótkoterminowe/ Short-term borrowings granted 759  -   14  

   - jednostkom powiązanym/ related entities 759  -   -   

   - pozostałym jednostkom/ other entities -   -   14  

  Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty/ Cash and cash equivalents 23 881  24 090  13 079  

  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe/ Short-term prepayments 3 601  1 256  2 173  

  
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaŜy/ Fixed assets classified 
as held for sale 

2 676  10 427  10 689  

AKTYWA RAZEM/ TOTAL ASSETS 537 200  475 410  420 656  

Kapitał własny/ Equity 300 225  236 467  222 819  

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej/ Equity for 
shareholders of parent entity 293 572  230 594  217 638  

  Kapitał podstawowy/ Share capital 3 311  3 511  3 511  

  Pozostałe kapitały/ Other capitals 186 052  165 106  164 601  

  
Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz róŜnice kursowe z konsolidacji/ 
Hedging transaction evaluation capital and exchange differences from consolidation 

617  (4 991) (6 398) 

  Niepodzielony wynik finansowy/ Undistributed financial result 103 592  66 968  55 924  

   - niepodzielony wynik z lat ubiegłych/ undistributed result from previous years 22 866  19 672  20 177  

   - wynik bieŜącego okresu/ result of current period 80 726  47 296  35 747  

Udziały niesprawujące kontroli/ Non-controlling interest 6 653  5 873  5 181  

Zobowiązania/ Liabilities 236 975  238 943  197 837  

Zobowiązania i rezerwy długoterminowe/ Long-term and liabilities and reserves 53 198  62 973  49 094  

  Długoterminowe kredyty i poŜyczki/ Long-term loans and borrowings 13 230  21 669  7 007  

   - od pozostałych jednostek/ from other entities 13 230  21 669  7 007  

  Zobowiązania długoterminowe/ Long-term liabilities 20 215  20 917  18 961  

   - wobec pozostałych jednostek/ towards other entities 20 215  20 917  18 961  

  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego/ Deferred income tax reserve 8 627  8 929  9 487  

  
Rezerwy długoterminowe na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych/ Long-term 
reserves for employee benefit liabilities 

10 907  11 134  10 997  

  Pozostałe rezerwy długoterminowe/ Other long-term reserves 219  324  2 642  

Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe/ Short-term liabilities and reserves 183 777  175 970  148 743  

  Krótkoterminowe kredyty i poŜyczki/ Short-term loans and borrowings 64 510  58 299  60 842  

   - od jednostek powiązanych/ from related entities -   -   -   

   - od pozostałych jednostek/ from other entities 64 510  58 299  60 842  

  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług/ Trade liabilities 70 883  59 356  37 116  

   - wobec pozostałych jednostek/ towards other entities 70 883  59 356  37 116  

  
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych/ Tax, customs and 
social insurance liabilities 

18 702  11 562  10 099  

  Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe/ Other short-term liabilities 9 461  26 180  25 953  

   - wobec pozostałych jednostek/ towards other entities 9 461  26 180  25 953  

  
Rezerwy krótkoterminowe na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych/ Short-
term reserves for employee benefit liabilities 

6 797  9 185  3 652  

  Pozostałe rezerwy krótkoterminowe/ Other short-term reserves 13 424  4 388  4 081  

  
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do 
sprzedaŜy/ Liabilities related to fixed assets classified as held for sale 

-   7 000  7 000  

PASYWA RAZEM/ TOTAL LIABILITIES 537 200  475 410  420 656  

 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za trzy kwartały 2012 roku zawierający skrócone 
kwartalne sprawozdanie spółki Apator S.A. 

Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Apator 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2012 – 30.09.2012 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty w tabelach wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

3.1.2. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które 
nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego (pozycje pozabilansowe) 
Grupy Apator 

 
na dzień/ Day 

WYSZCZEGÓLNIENIE/ DESCRIPTION 
30.09.2012 31.12.2011 

NaleŜności warunkowe/ Contingent receivables 9 826  31 514  
  NaleŜności warunkowe wobec pozostałych jednostek/ Contingent receivables due to other entities  9 826  31 514  

Zobowiązania warunkowe/ Contingent liabilities 29 795  30 185  

  
Zobowiązania warunkowe dotyczące jednostek powiązanych/ Contingent liabilities connected with 
related entities 

10 229  8 800 

  
 - w tym z tytułu udzielenia gwarancji i poręczeń jednostkom powiązanym/ due to guarranties and 
warranties granted to related entities 

10 229 *  8 800  

  Zobowiązania warunkowe wobec pozostałych jednostek/ Contingent liabilities due to other entities  19 566  21 385  

   - w tym z tytułu udzielenia gwarancji i poręczeń/ due to guarranties and warranties granted 17 954 21 385  

   - z tytułu akredytywy importowej/ due to import letter of credit  1 612  -   

Pozostałe pozycje pozabilansowe/ Other off-balance-sheet items 168 191 122 342 
  Środki dzierŜawione/ Fixed assets tenanced 9 524  9 578  

  Hipoteka zwykła/ Ordinary mortgage 57 146  25 615  

  Hipoteka kaucyjna/ Bail mortgage 37 256  25 362  

  Zabezpieczenie na majątku/ Hedging on property 35 139  22 500  

  Cesja wierzytelności/ Assignment of receivables 25 053  25 299  

  ZłoŜone depozyty/ Deposits placed 36  199  

  Weksle in blanco/ Blank bills of exchnage  4 037  13 789  

Pozycje pozabilansowe razem/ Total off-balance-sheet items 206 237 184 041 

 
* Kwota dotyczy poręczenia spłaty zobowiązań handlowych do kwoty brutto nie większej niŜ 10 229 
tys.zł. Zobowiązanie to wygasa 31 grudnia 2012 roku. 
 
Dodatkowo Grupa posiada ustanowione następujące zabezpieczenia spłaty zobowiązań bankowych: 
- cicha cesja min.40% wszystkich obrotów handlowych Apator S.A., 
- cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości Apator S.A. połoŜonej w Ostaszewie, 
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości Apator Mining Sp.z o.o. połoŜonej w Pszowie, 
- cesja praw z umowy ubezpieczenia zapasów spółki Apator Powogaz S.A., 
- cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości spółki Apator Powogaz S.A. połoŜonej w Poznaniu. 
 
W ramach wyŜej opisanych zabezpieczeń realizacji umów bankowych na koniec września 2012 roku 
spółki Grupy Apator złoŜyły oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do łącznej kwoty 
217,7 mln zł. Oświadczenia te dotyczą umów kredytowych oraz umów o udzielenie gwarancji 
bankowych. ZłoŜone oświadczenia odpowiadają kwocie maksymalnego zobowiązania spółek 
powiększonego o koszty bankowe. 
 

3.1.3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 

 
za okres/ Period 

01.07.2012 01.01.2012 01.07.2011 01.01.2011 WYSZCZEGÓLNIENIE/ DESCRIPTION 

30.09.2012 30.09.2012 30.09.2011 30.09.2011 

Działalność kontynuowana/ Continued operation         

Przychody ze sprzedaŜy/ Sales revenues 188 804  498 850  145 078  372 200  

  
Przychody ze sprzedaŜy produktów i usług/ Sales revenues of products and 
services 

175 429  450 213  130 831  334 257  

   - jednostkom powiązanym/ related entities 13 209  30 394  9 719  25 133  

   - pozostałym jednostkom/ other entities 162 220  419 819  121 112  309 124  

  
Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów/ Sales revenues of goods and 
materials 

13 375  48 637  14 247  37 943  

   - jednostkom powiązanym/ related entities 121  216  149  268  

   - pozostałym jednostkom/ other entities 13 254  48 421  14 098  37 675  

Koszt własny sprzedaŜy/ Cost of goods sold (141 501) (359 971) (96 111) (253 863) 

  Koszt sprzedanych produktów i usług/ Cost of products and services sold (130 842) (319 780) (86 199) (221 904) 

   - jednostkom powiązanym/ related entities (9 399) (20 316) (5 148) (16 404) 

   - pozostałym jednostkom/ other entities (121 443) (299 464) (81 051) (205 500) 

  Koszt sprzedanych towarów i materiałów/ Cost of goods and materials sold (10 659) (40 191) (9 912) (31 959) 
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Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za trzy kwartały 2012 roku zawierający skrócone 
kwartalne sprawozdanie spółki Apator S.A. 

Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Apator 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2012 – 30.09.2012 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty w tabelach wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

za okres/ Period 

01.07.2012 01.01.2012 01.07.2011 01.01.2011 WYSZCZEGÓLNIENIE/ DESCRIPTION 

30.09.2012 30.09.2012 30.09.2011 30.09.2011 

   - jednostkom powiązanym/ related entities (113) (200) (130) (235) 

   - pozostałym jednostkom/ other entities (10 546) (39 991) (9 782) (31 724) 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy/ Gross profit (loss) on sales 47 303  138 879  48 967  118 337  

  Koszty sprzedaŜy/ Selling costs (7 442) (20 741) (8 459) (22 516) 

  Koszty ogólnego zarządu/ Overheads (18 103) (54 751) (16 890) (46 319) 

Zysk (strata) ze sprzedaŜy/ Profit (loss) on sales 21 758  63 387  23 618  49 502  

Pozostałe przychody (koszty) operacyjne, w tym:/ Other operating revenues 
(costs), including 20 887  19 617  1 942  3 099  

  
Wynik na sprzedaŜy i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych/ Result on sales and liquidation of property plant and 
equipment and intangibles 

20 958  21 067  236  454  

  
Wynik na aktualizacji niefinansowego majątku trwałego/ Result on revaluation 
of non financial fixed assets 

-   -   -   180  

  
Wynik na aktualizacji niefinansowego majątku obrotowego/ Result on 
revaluation of non financial current assets 

(257) (190) 329  104  

  
Wynik na rezerwach na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe/ Result on 
reserves for retirement bonuses and jubilee awards 

55  84  (8) 34  

  Wynik na innej działalności operacyjnej/ Result on other operating activity 131  (1 344) 1 385  2 327  

Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności/ 
Share in profits of entities consolidated by equity method 874  1 330  216  187  

Zysk (strata) z działalności operacyjnej/ Profit (loss) on operating activity 43 519  84 334  25 776  52 788  

Przychody (koszty) finansowe, w tym:/ Financial revenues (costs) (1 118) (4 932) (2 405) (4 200) 

  Odsetki od kredytów i poŜyczek/ Interest on loans and borrowings (947) (2 248) (678) (1 873) 

  Wynik na pozostałych odsetkach/ Result on other interest 484  484  732  732  

  Wynik z tytułu weksli/ Result on bills of exchange -   -   (6) (6) 

  Wynik na róŜnicach kursowych/ Result on exchange differences (1 280) (3 812) (88) (3 199) 

  Wynik na transakcjach walutowych/ Result on currency transactions 1 006  1 155  (1 835) 984  

  
Wynik na aktualizacji finansowego majątku obrotowego/ Result on revaluation 
of finnacial current assets 

8  8  (120) (120) 

  Pozostałe przychody (koszty) finansowe/ Other financial revenues (costs) (389) (519) (410) (718) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem/ Profit (loss) before tax 42 401  79 402  23 371  48 588  

  BieŜący podatek dochodowy/ Current income tax (8 400) (14 512) (4 281) (7 919) 

  Odroczony podatek dochodowy/ Deferred income tax 520  19 601  62  (1 382) 

Zysk (strata) netto/ Net profit (loss) 34 521  84 491  19 152  39 287  

Inne całkowite dochody/ Other total incomes         

Inne całkowite dochody netto/ Other net total incomes 1 883  5 597  (6 589) (6 157) 

  
RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych/ Trade differences of 
foreign entities 

(353) (701) 1 122  1 554  

  Wynik na rachunkowości zabezpieczeń/ Hedging accounting 2 760  7 775  (9 562) (9 562) 

  
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów/ Income tax 
regarding other total incomes 

(524) (1 477) 1 851  1 851  

Całkowite dochody ogółem/ Total income in total 36 404  90 088  12 563  33 130  

Zysk (strata) netto, z tego przypadający:/ Net profit (loss), including 34 521  84 491  19 152  39 287  

  akcjonariuszom podmiotu dominującego/ shareholders of parent company 32 887  80 726  16 780  35 747  

  udziałom niesprawującym kontroli/ non-controlling interest 1 634  3 765  2 372  3 540  

Całkowite dochody ogółem, z tego przypadające:/ Total incomes in total, 
including 36 404  90 088  12 563  33 130  

  akcjonariuszom podmiotu dominującego/ shareholders of parent company 34 780  86 334  10 183  29 586  

  udziałom niesprawującym kontroli/ non-controlling interest 1 624  3 754  2 380  3 544  
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Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za trzy kwartały 2012 roku zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie spółki Apator S.A. 

Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Apator 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2012 – 30.09.2012 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty w tabelach wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

3.1.4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

 
 

KAPITAŁ PRZYPADAJĄCY NA UDZIAŁOWCÓW JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ/ CAPITAL FOR THE 
SHAREHOLDERS OF PARENT ENTITY 

WYSZCZEGÓLNIENIE/ DESCRIPTION Kapitał 
podstawowy/ 
Share capital 

Pozostałe 
kapitały/ Other 

capitals 

Kapitał z wyceny transakcji 
zabezpieczających oraz róŜnice 

kursowe z konsolidacji/ Capital on 
valuation of hedging transactions 

and exchange differences from 
consolidation 

Niepodzielony 
wynik 

finansowy/ 
Undistributed 
financial result 

RAZEM/ 
TOTAL 

Udziały 
niesprawujące 
kontroli/ Non-

controlling 
interest 

KAPITAŁ 
WŁASNY 
OGÓŁEM/ 

TOTAL 
EQUITY 

Saldo na dzień 01.01.2012/ Balance at 01.01.2012 3 511  165 106  (4 991) 66 968  230 594  5 873  236 467  

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2012 do 30.09.2012/ Changes in equity since 01.01.2012 till 30.09.2012 

  Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pienięŜnych, w tym:/ 
Hedging instruments for cash flow, including 

-   -   7 775  -   7 775  -   7 775  

  
 - zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości sprawozdawczej pozycji 
zabezpieczanych/ profit (loss) considered in balance valuation for items 
being hedged 

-   -   7 775  -   7 775  -   7 775  

  
RóŜnice kursowe netto z przeliczenia sprawozdania finansowego na walutę 
prezentacji/ Net exchange differences translated from financial statement to 
the currency of presentation 

-   -   (690) -   (690) (11) (701) 

  
Podatek związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub 
przeniesionymi z kapitału/ Tax related to items presented in capital or 
transfered from capital 

-   -   (1 477) -   (1 477) -   (1 477) 

  
Zysk netto za okres od  01.01.2012 do 30.09.2012/ Net profit since 
01.01.2012 till 30.09.2012 

-   -   -   80 726  80 726  3 765  84 491  

Całkowite dochody ujęte w okresie od 01.01.2012 do 30.09.2012/ Total 
income since 01.01.2012 till 30.09.2012 

-   -   5 608  80 726  86 334  3 754  90 088  

  Dywidendy/ Dividends -   -   -   (22 176) (22 176) (2 753) (24 929) 

  Umorzenie akcji własnych/ Redemption of own shares (200) -   -   -   (200) -   (200) 

  Umorzenie akcji własnych/ Redemption of own shares -   1 824  -   (1 624) 200  -   200  

  
Podział wyniku na kapitał zapasowy/ Distribution of result for supplementary 
capital 

-   24 807  -   (24 807) -   -   -   

  
Pokrycie straty z kapitału zapasowego/ Reimbursement of loss from 
supplementary capital 

-   (5 685) -   5 685  -   -   -   

  
Zakup dodatkowych udziałów jednostki zaleŜnej/ Purchase of additional 
shares of subsidiary 

-   -   -   (1 180) (1 180) (221) (1 401) 

Saldo na dzień 30.09.2012/ Balance at 30.09.2012 3 311  186 052  617  103 592  293 572  6 653  300 225  
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Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za trzy kwartały 2012 roku zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie spółki Apator S.A. 

Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Apator 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2012 – 30.09.2012 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty w tabelach wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

 
KAPITAŁ PRZYPADAJĄCY NA UDZIAŁOWCÓW JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ/ CAPITAL FOR THE 

SHAREHOLDERS OF PARENT ENTITY 

WYSZCZEGÓLNIENIE/ DESCRIPTION Kapitał 
podstawowy/ 
Share capital 

Pozostałe 
kapitały/ Other 

capitals 

Kapitał z wyceny transakcji 
zabezpieczających oraz róŜnice 

kursowe z konsolidacji/ Capital on 
valuation of hedging transactions 

and exchange differences from 
consolidation 

Niepodzielony 
wynik 

finansowy/ 
Undistributed 
financial result 

RAZEM/ 
TOTAL 

Udziały 
niesprawujące 
kontroli/ Non-

controlling 
interest 

KAPITAŁ 
WŁASNY 
OGÓŁEM/ 

TOTAL 
EQUITY 

Saldo na dzień 01.01.2011/ Balance at 01.01.2011 3 511  135 136  (238) 69 495  207 904  3 299  211 203  

  Korekty bilansu otwarcia/ Adjustments to the opening balance -   13 771  1  (16 821) (3 049) -   (3 049) 

  Zmiany zasad rachunkowości/ Adjustments to the rules of accounting -   (6 169) -   (480) (6 649) -   (6 649) 

Saldo po zmianach/ Balance after changes made 3 511  142 738  (237) 52 194  198 206  3 299  201 505  

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2011 do 30.09.2011/ Changes in equity since 01.01.2011 till 30.09.2011 

  Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pienięŜnych, w tym:/ 
Hedging instruments for cash flow, including 

-   -   (9 562) -   (9 562) -   (9 562) 

  
 - zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego/ profit (loss) transferred 
to financial result 

-   -   183  -   183  -   183  

  
 - zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości sprawozdawczej pozycji 
zabezpieczanych/ profit (loss) considered in balance valuation for items 
being hedged 

-   -   (9 745) -   (9 745) -   (9 745) 

  
RóŜnice kursowe netto z przeliczenia sprawozdania finansowego na walutę 
prezentacji/ Net exchange differences translated from financial statement to 
the currency of presentation 

-   -   1 550  -   1 550  4  1 554  

  
Podatek związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub 
przeniesionymi z kapitału/ Tax related to items presented in capital or 
transfered from capital 

-   -   1 851  -   1 851  -   1 851  

  
Zysk netto za okres od  01.01.2011 do 30.09.2011/ Net profit since 
01.01.2011 till 30.09.2011 

-   -     35 747  35 747  3 540  39 287  

Całkowite dochody ujęte w okresie od 01.01.2011 do 30.09.2011/ Total 
income since 01.01.2011 till 30.09.2011 

-   -   (6 161) 35 747  29 586  3 544  33 130  

  Dywidendy/ Dividends -   (13 771) -   (3 934) (17 705) (2 358) (20 063) 

  
Rozliczenie zaliczkowej dywidendy z roku poprzedniego/ Settlement of 
advance payment towards dividend from previous year 

-   -   -   7 377  7 377  -   7 377  

  
Podział wyniku na kapitał zapasowy/ Distribution of result for supplementary 
capital 

-   35 954  -   (35 954) -   -   -   

  
Pokrycie straty z kapitału zapasowego/ Reimbursement of loss from 
supplementary capital 

-   (320) -   320  -   -   -   

  Objęcie konsolidacją jednostki zaleŜnej/ Consolidation of subsidiary -   -   -   -   -   696  696  

  
Zakup dodatkowych udziałów jednostki zaleŜnej/ Purchase of additional 
shares of subsidiary 

-   -   -   174  174  -   174  

Saldo na dzień 30.09.2011/ Balance at 30.09.2011 3 511  164 601  (6 398) 55 924  217 638  5 181  222 819  
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Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za trzy kwartały 2012 roku zawierający skrócone 
kwartalne sprawozdanie spółki Apator S.A. 

Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Apator 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2012 – 30.09.2012 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty w tabelach wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

3.1.5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŜnych 

 
za okres/ Period 

01.01.2012 01.01.2011 WYSZCZEGÓLNIENIE/ DESCRIPTION 

30.09.2012 30.09.2011 

Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej/ Cash flow from operating activity 

Zysk przed opodatkowaniem (działalność kontynuowana)/ Profit before tax (continued operation) 79 402  48 588  
Korekty:/ Adjustments (15 210) 17 577  
  Amortyzacja wartości niematerialnych/ Amortization of intangible assets 1 026  1 233  

  Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych/ Amortization of property, plant and equipment 12 233  11 339  

  
(Zysk) strata na sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych/ (Profit) loss on 
sales of fixed assets and intangibles 

(27 624) (469) 

  
(Zyski) straty z tytułu zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych/ (Profits) losses from the 
change of fair value of derivatives 

(1 510) 2 525  

  Koszty odsetek/ Cost of interest 3 182  2 041  

  
Udziały w (zyskach) stratach jednostek stowarzyszonych/ Share in (profits) losses of associated 
entities 

(1 330) (187) 

  Przychody z tytułu odsetek/ Interest received (42) (13) 

  Inne korekty/ Other adjustments (1 145) 1 108  

Środki pienięŜne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym/ 
Cash from operating activity before taking into consideration changes in current assets 

64 192  66 165  

  Zmiana stanu zapasów/ Change in inventories 994  (17 044) 

  Zmiana stanu naleŜności/ Change in receivables (25 185) (15 243) 

  Zmiana stanu zobowiązań/ Change in liabilities 8 765  3 145  

  Zmiana stanu rezerw/ Change in reserves 6 315  (3 322) 

  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych/ Change in accruals and prepayments (2 370) (1 030) 

  Inne korekty/ Other adjustments (177) (717) 

Środki pienięŜne wygenerowane w toku działalności operacyjnej/ Cash generated by operating 
activity 52 534  31 954  

  Zapłacony podatek dochodowy/ Income tax paid (8 120) (7 825) 

Środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej/ Net cash from operating activity 44 414  24 129  

Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej/ Cash flow from investment activity 

  Wydatki na nabycie wartości niematerialnych/ Outflows for the purchase of intangibles (685) (274) 

  Wpływy ze sprzedaŜy wartości niematerialnych/ Inflows from the sale of intabgibles -   (69) 

  Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych/ Outflows for the purchase of tangible assets (22 524) (19 520) 

  Wpływy ze sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych/ Inflows from the sales of tangible fixed assets 21 125  1 153  

  
Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu/ Outflows for the purchase of 
financial assets held for trading 

(472) 43  

  
Wpływy ze sprzedaŜy aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu/ Inflows from sales of 
financial assests held for trading 

380  -   

  Inwestycje w jednostki zaleŜne/ Investments in subsidiaries (1 402) -   

  PoŜyczki udzielone/ Borrowings granted (8 095) (35) 

  Otrzymane spłaty poŜyczek udzielonych/ Inflows from repayment of borrowings granted -   22  

  Otrzymane odsetki/ Interest received -   1  

  Otrzymane dywidendy/ Dividends received -   100  

  Inne wpływy (wydatki)/ Other inflows(outflows) (1 956) 2 727  

Środki pienięŜne netto wykorzystane z działalności inwestycyjnej/ Net cash from investment 
activity 

(13 629) (15 852) 

Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej/ Cash flow from finacial activity 

  Wpływy netto z tytułu emisji akcji/ Net inflows from the issue of shares -   580  

  Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i poŜyczek/ Inflows from loans and borrowings taken 73 707  46 607  

  Spłaty kredytów i poŜyczek/ Repayment of loans and borrowings (75 222) (43 760) 

  Odsetki/ Interest (2 884) (1 867) 

  Dywidendy wypłacone/ Dividends paid (24 849) (12 678) 

  
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego/ Repayment of reliabilities under finance lease 
contracts 

(1 513) (881) 

  Inne wpływy (wydatki)/ Other inflows(outflows) (233) (363) 

Środki pienięŜne netto z działalności finansowej/ Net cash from financial activity (30 994) (12 362) 

Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pienięŜnych i ekwiwalentów środków pienięŜnych/ 
Increase(decrease) of  net cash and cash equivalents (209) (4 085) 

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty na początek okresu/ Cash and cash equivalents at the beginning 
of the period 24 090  17 164  

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty na koniec okresu/ Cash and cash equivalents at the end of the 
period 23 881  13 079  
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Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za trzy kwartały 2012 roku zawierający skrócone 
kwartalne sprawozdanie spółki Apator S.A. 

Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Apator 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2012 – 30.09.2012 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty w tabelach wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

3.1.6. Skonsolidowane sprawozdanie wg segmentów operacyjnych 

Działalność Grupy Apator skupiona jest w dwóch kluczowych segmentach branŜy elektromaszynowej: 

− pomiarowym 

− łącznikowym. 
Grupa zmierza do kompleksowej obsługi w zakresie opomiarowania i odczytu mediów energetycznych 
oraz zapewnienia urządzeń do bezpiecznego łączenia i rozłączania obwodów elektrycznych. 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE/ DESCRIPTION 

Aparatura 
pomiarowa/ 

Metering 
equipment 

Aparatura 
łącznikowa/ 
Switchgear 

Pozostała/ 
Other 

Pozycje 
nieprzypisane/ 

Unalocated 
items 

Razem/ 
Total 

Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.01.2012 do 30.09.2012/ Financial results of operating segments since 01.01.2012 
till 30.09.2012 

Przychody ogółem/ Total revenues 322 031  107 989  68 830  -   498 850  

  SprzedaŜ na zewnątrz/ Sales outside 295 185  104 225  68 830  X 468 240  

  SprzedaŜ do jednostek powiązanych/ Sales to related entities 26 846  3 764  -   X 30 610  

Koszty ogółem/ Total costs (235 663) (83 329) (61 720) -   (380 712) 

  Koszty na zewnątrz/ Costs borned outside (218 248) (80 228) (61 720) X (360 196) 

  Koszty do jednostek powiązanych/ Costs borned to related entities (17 415) (3 101) -   X (20 516) 

Wynik segmentu/ Result of segment 86 368  24 660  7 110  -   118 138  

  Koszty nieprzypisane/ Unalocated costs X X X (35 134) (35 134) 

  
Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą praw 
własności/ Share in profits of entities consolidated by equity method 

X X X 1 330  1 330  

Zysk (strata) z działalności operacyjnej/ Profit (loss) on operating 
activity 

86 368  24 660  7 110  (33 804) 84 334  

  Przychody finansowe/ Financial revenues X X X 1 735  1 735  

   - w tym odsetki/ Interest X X X 823  823  

  Koszty finansowe/ Financial costs X X X (6 667) (6 667) 

   - w tym odsetki/ Interest X X X (2 587) (2 587) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem/ Profit (loss) before tax 86 368  24 660  7 110  (38 736) 79 402  

  Podatek dochodowy/ Income tax X X X 5 089  5 089  

  Udziały niesprawujące kontroli/ Non-controlling interest X X X (3 765) (3 765) 

Zysk (strata) netto/ Net profit (loss) 86 368  24 660  7 110  (37 412) 80 726  

Pozostałe informacje o segmentach na dzień 30.09.2012/ Other information on segments at 30.09.2012 

Aktywa ogółem, w tym:/ Total assets, including: 284 688  65 827  49 955  136 730  537 200  

  Rzeczowe aktywa trwałe/ Property, plant and equipment 78 328  12 644  1 284  X 92 256  

  Wartości niematerialne i prawne/ Intangibles 1 581  994  138  X 2 713  

  
Wartość firmy jednostek podporządkowanych/ Goodwill of 
subordinated entities 

60 837  75  3 773  X 64 685  

  Zapasy/ Inventories 71 449  18 742  402  X 90 593  

  NaleŜności z tytułu dostaw, robót i usług/ Trade receivables 72 493  33 372  44 358  X 150 223  

  Aktywa nieprzypisane/ Unlocated assets X X X 136 730  136 730  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług/ Trade liabilities 29 113  13 383  28 387  X 70 883  
Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.01.2011 do 30.09.2011/ Financial results of operating segments since 01.01.2011 
till 30.09.2011 

Przychody ogółem/ Total revenues 261 170  97 654  13 376  -   372 200  

  SprzedaŜ na zewnątrz/ Sales outside 242 004  91 471  13 324  X 346 799  

  SprzedaŜ do jednostek powiązanych/ Sales to related entities 19 166  6 183  52  X 25 401  

Koszty ogółem/ Total costs (192 834) (76 275) (7 270) -   (276 379) 

  Koszty na zewnątrz/ Costs borned outside (180 109) (72 404) (7 227) X (259 740) 

  Koszty do jednostek powiązanych/ Costs borned to related entities (12 725) (3 871) (43) X (16 639) 

Wynik segmentu/ Result of segment 68 336  21 379  6 106  -   95 821  

  Koszty nieprzypisane/ Unalocated costs X X X (43 220) (43 220) 

  
Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą praw 
własności/ Share in profits of entities consolidated by equity method 

X X X 187  187  

Zysk (strata z działalności operacyjnej)/ Profit (loss) on operating 
activity 

68 336  21 379  6 106  (43 033) 52 788  

  Przychody finansowe/ Financial revenues X X X 3 544  3 544  

   - w tym odsetki/ Interest X X X 866  866  

  Koszty finansowe/ Financial costs X X X (7 744) (7 744) 

   - w tym odsetki/ Interest X X X (2 007) (2 007) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem/ Profit (loss) before tax 68 336  21 379  6 106  (47 233) 48 588  

  Podatek dochodowy/ Income tax X X X (9 301) (9 301) 

  Udziały niesprawujące kontroli/ Non-controlling interest X X X (3 540) (3 540) 

Zysk (strata) netto/ Net profit(loss) 68 336  21 379  6 106  (60 074) 35 747  
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Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za trzy kwartały 2012 roku zawierający skrócone 
kwartalne sprawozdanie spółki Apator S.A. 

Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Apator 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2012 – 30.09.2012 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty w tabelach wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE/ DESCRIPTION 

Aparatura 
pomiarowa/ 

Metering 
equipment 

Aparatura 
łącznikowa/ 
Switchgear 

Pozostała/ 
Other 

Pozycje 
nieprzypisane/ 

Unalocated 
items 

Razem/ 
Total 

Pozostałe informacje o segmentach na dzień 30.09.2011/ Other information on segments at 30.09.2011 

Aktywa ogółem, w tym:/ Total assets, including: 274 242  68 407  4 119  73 888  420 656  

  Rzeczowe aktywa trwałe/ Property, plant and equipment 77 425  11 809  908  X 90 142  

  Wartości niematerialne i prawne/ Intangibles 1 773  942  5  X 2 720  

  
Wartość firmy jednostek podporządkowanych/ Goodwill of 
subordinated entities 

61 284  75  -   X 61 359  

  Zapasy/ Inventories 66 715  17 704  802  X 85 221  

  NaleŜności z tytułu dostaw, robót i usług/ Trade receivables 67 045  37 877  2 404  X 107 326  

  Aktywa nieprzypisane/ Unlocated assets X X X 73 888  73 888  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług/ Trade liabilities 24 117  11 314  1 685  X 37 116  

 

3.1.7. Informacje geograficzne 

Grupa Apator wyodrębniła trzy następujące obszary działalności: 

− Kraj – obejmujący sprzedaŜ na terenie kraju 

− Eksport – sprzedaŜ eksportowa 

− Unia – sprzedaŜ do krajów Unii Europejskiej 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE/ DESCRIPTION Kraj/ Home Eksport/ Export Unia/ EU Razem/ Total 

Przychody ze sprzedaŜy segmentów geograficznych za okres od 01.01.2012 do 30.09.2012/ Sales revenues in geographical segments since 
01.01.2012 till 30.09.2012 

Przychody ogółem/ Total revenues 319 510  72 234  107 106  498 850  

  SprzedaŜ na zewnątrz/ Sales outside 319 510  41 624  107 106  468 240  

  SprzedaŜ do jednostek powiązanych/ Sales to related entities -   30 610  -   30 610  
Przychody ze sprzedaŜy segmentów geograficznych za okres od 01.01.2011 do 30.09.2011/ Sales revenues in geographical segments since 
01.01.2011 till 30.09.2011 

Przychody ogółem/ Total revenues 236 111  56 098  79 991  372 200  

  SprzedaŜ na zewnątrz/ Sales outside 236 111  30 697  79 991  346 799  

  SprzedaŜ do jednostek powiązanych/ Sales to related entities -   25 401  -   25 401  
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Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za trzy kwartały 2012 roku zawierający skrócone 
kwartalne sprawozdanie spółki Apator S.A. 

Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Apator 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2012 – 30.09.2012 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty w tabelach wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

 

3.2. Jednostkowe sprawozdanie spółki Apator SA 

3.2.1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki dominującej Apator SA 

 
na dzień/ Day 

WYSZCZEGÓLNIENIE/ DESCRIPTION 
30.09.2012 31.12.2011 30.09.2011 

Aktywa trwałe/ Fixed assets 216 423  190 455  175 091  

  Wartości niematerialne/ Intangible assets 2 917  3 173  3 558  

  Rzeczowe aktywa trwałe/ Property, plant and equipment 62 578  56 240  40 057  

  Nieruchomości inwestycyjne/ Investment properties 1 405  1 405  1 341  

  Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe/ Other long-term financial assets 126 142  125 862  125 862  

   - w jednostkach powiązanych/ in related entities 125 862  125 862  125 862  

   - w pozostałych jednostkach/ in other entities 280  -   -   

  Udzielone poŜyczki długoterminowe/ Long-term borrowings granted 144  324  380  

   - jednostkom powiązanym/ related entities 144  324  380  

  NaleŜności długoterminowe/ Long -term receivables 953  1 117  1 350  

   - od pozostałych jednostek/ from other entities 953  1 117  1 350  

  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego/ Deferred tax assets 22 284  2 334  2 543  

Aktywa obrotowe/ Current assets 75 920  68 124  64 613  

  Zapasy/ Inventories 19 984  22 289  18 089  

  NaleŜności handlowe/ Trade receivables 35 364  31 534  31 838  

   - od jednostek powiązanych/ from related entities 2 780  6 603  7 016  

   - od pozostałych jednostek/ from other entities 32 584  24 931  24 822  

  
NaleŜności z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych/ Tax, customs and social 
insurance receivables 

2 409  4 609  3 320  

  Pozostałe naleŜności krótkoterminowe/ Other short-term receivables 9 545  1 259  1 331  

   - od jednostek powiązanych/ from related entities 8  9  3  

   - od pozostałych jednostek/ from other entities 9 537  1 250  1 328  

  Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe/ Other short-term financial assets 11  -   -   

   - w pozostałych jednostkach/ in other entities 11  -   -   

  Udzielone poŜyczki krótkoterminowe/ Short-term borrowings granted 209  230  204  

   - jednostkom powiązanym/ related entities 209  230  204  

  Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty/ Cash and cash equivalents 6 823  80  1 280  

  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe/ Short-term prepayments 1 575  391  787  

  
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaŜy/ Fixed assets classified 
as held for sale 

-   7 732  7 764  

AKTYWA RAZEM/ TOTAL ASSETS 292 343  258 579  239 704  

Kapitał własny/ Equity 209 797  165 192  163 696  
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej/ Equity for 
shareholders of parent entity 209 797  165 192  163 696  

  Kapitał podstawowy/ Share capital 3 311  3 511  3 511  

  Pozostałe kapitały/ Other capitals 138 311  125 410  125 410  

  
Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz róŜnice kursowe z konsolidacji/ 
Hedging transaction evaluation capital and exchange differences from consolidation 

(13) (1 460) (2 026) 

  Niepodzielony wynik finansowy/ Undistributed financial result 68 188  37 731  36 801  

   - wynik bieŜącego okresu/ result of current period 68 188  37 731  36 801  

Zobowiązania/ Liabilities 82 546  93 387  76 008  

Zobowiązania i rezerwy długoterminowe/ Long-term and liabilities and reserves 7 419  24 051  10 013  

  Długoterminowe kredyty i poŜyczki/ Long-term loans and borrowings -   15 000  -   

   - od pozostałych jednostek/ from other entities -   15 000  -   

  Zobowiązania długoterminowe/ Long-term liabilities 1 220  2 190  2 800  

   - wobec pozostałych jednostek/ towards other entities 1 220  2 190  2 800  

  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego/ Deferred income tax reserve 1 647  2 305  2 310  

  
Rezerwy długoterminowe na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych/ Long-term 
reserves for employee benefit liabilities 

4 552  4 556  4 903  

Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe/ Short-term liabilities and reserves 75 127  69 336  65 995  

  Krótkoterminowe kredyty i poŜyczki/ Short-term loans and borrowings 40 938  35 147  31 363  

   - od pozostałych jednostek/ from other entities 40 938  35 147  31 363  

  Zobowiązania handlowe/ Trade liabilities 16 487  14 406  14 600  

   - wobec jednostek powiązanych/ towards related entities 6 326  3 406  4 088  

   - wobec pozostałych jednostek/ towards other entities 10 161  11 000  10 512  

  
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych/ Tax, customs and social 
insurance liabilities 

7 922  1 279  1 544  
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Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za trzy kwartały 2012 roku zawierający skrócone 
kwartalne sprawozdanie spółki Apator S.A. 

Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Apator 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2012 – 30.09.2012 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty w tabelach wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

na dzień/ Day 
WYSZCZEGÓLNIENIE/ DESCRIPTION 

30.09.2012 31.12.2011 30.09.2011 

  Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe/ Other short-term liabilities 1 894  9 434  10 010  

   - wobec jednostek powiązanych/ towards related entities -   417  -   

   - wobec pozostałych jednostek/ towards other entities 1 894  9 017  10 010  

  
Rezerwy krótkoterminowe na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych/ Short-term 
reserves for employee benefit liabilities 

1 423  1 618  1 107  

  Pozostałe rezerwy krótkoterminowe/ Other short-term reserves 6 463  452  371  

  
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do 
sprzedaŜy/ Liabilities related to fixed assets classified as held for sale 

-   7 000  7 000  

PASYWA RAZEM/ TOTAL LIABILITIES 292 343  258 579  239 704  

 

3.2.2. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które 
nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego (pozycje pozabilansowe) 
jednostki dominującej Apator SA. 

 
na dzień/ Day 

WYSZCZEGÓLNIENIE/ DESCRIPTION 
30.09.2012 31.12.2011 

NaleŜności warunkowe/ Contingent receivables 9 826  31 514  

  NaleŜności warunkowe wobec pozostałych jednostek/ Contingent receivables due to other entities  9 826  31 514  

Zobowiązania warunkowe/ Contingent liabilities 10 231  25 616  

  
Zobowiązania warunkowe dotyczące jednostek powiązanych/ Contingent liabilities connected with 
related entities 

- 8 000  

  
 - w tym z tytułu udzielenia gwarancji i poręczeń jednostkom powiązanym/ due to guarranties and 
warranties granted to related entities 

- 8 000  

  Zobowiązania warunkowe wobec pozostałych jednostek/ Contingent liabilities due to other entities  10 231  17 616  

   - w tym z tytułu udzielenia gwarancji i poręczeń/ due to guarranties and warranties granted 8 619  17 616  

   - inne/ other 1 612  -   

Pozostałe pozycje pozabilansowe/ Other off-balance-sheet items 53 718  27 611  

  Środki dzierŜawione/ Fixed assets tenanced 4 043  7 681  

  Hipoteka zwykła/ Ordinary mortgage 37 000  11 000  

  Hipoteka kaucyjna/ Bail mortgage -   2 750  

 Zabezpieczenie na majątku/ Hedging on property 6 639 -  

  Cesja wierzytelności/ Assignment of receivables 6 000  6 000  

  ZłoŜone depozyty/ Deposits placed 36  180  

Pozycje pozabilansowe razem/ Total off-balance-sheet items 73 775 84 741  

 
Dodatkowo spółka posiada ustanowione zabezpieczenie spłaty limitu wierzytelniości cichą cesją min.40% 
wszystkich obrotów handlowych Apator S.A., a takŜe cesję praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości 
Apator S.A. połoŜonej w Ostaszewie jako zabezpieczenie linii rewolwingowej na udzielenie gwarancji 
bankowych. 
 
W ramach wyŜej opisanych zabezpieczeń realizacji umów bankowych na koniec września 2012 roku 
Apator S.A. złoŜył oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na łączną kwotę 64,5 mln zł. 
Oświadczenia te dotyczą: umowy o limit wierzytelności (Raiffeisen Bank Polska S.A.), umowy o kredyt w 
rachunku bieŜącym (Bank Handlowy w Warszawie S.A.), oraz umowy o linię rewolwingową na udzielenie 
gwarancji bankowych (Bank Handlowy w Warszawie S.A.). ZłoŜone oświadczenia odpowiadają kwocie 
maksymalnego zobowiązania Spółki powiększonego o koszty banku. 
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Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za trzy kwartały 2012 roku zawierający skrócone 
kwartalne sprawozdanie spółki Apator S.A. 

Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Apator 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2012 – 30.09.2012 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty w tabelach wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

3.2.3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów jednostki dominującej Apator SA 

 
za okres/ Period 

01.07.2012 01.01.2012 01.07.2011 01.01.2011 WYSZCZEGÓLNIENIE/ DESCRIPTION 

30.09.2012 30.09.2012 30.09.2011 30.09.2011 

Przychody ze sprzedaŜy/ Sales revenues 49 437  145 736  41 640  114 989  

  
Przychody ze sprzedaŜy produktów i usług/ Sales revenues of products and 
services 

44 185  116 942  34 002  87 189  

   - jednostkom powiązanym/ related entities 6 709  24 597  8 782  26 308  

   - pozostałym jednostkom/ other entities 37 476  92 345  25 220  60 881  

  
Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów/ Sales revenues of goods and 
materials 

5 252  28 794  7 638  27 800  

   - jednostkom powiązanym/ related entities 574  5 185  1 243  3 496  

   - pozostałym jednostkom/ other entities 4 678  23 609  6 395  24 304  

Koszt własny sprzedaŜy/ Cost of goods sold (37 653) (111 310) (29 921) (85 469) 

  Koszt sprzedanych produktów i usług/ Cost of products and services sold (33 091) (85 817) (23 160) (60 305) 

   - jednostkom powiązanym/ related entities (5 472) (19 395) (6 175) (19 383) 

   - pozostałym jednostkom/ other entities (27 619) (66 422) (16 985) (40 922) 

  Koszt sprzedanych towarów i materiałów/ Cost of goods and materials sold (4 562) (25 493) (6 761) (25 164) 

   - jednostkom powiązanym/ related entities (525) (4 568) (1 038) (3 001) 

   - pozostałym jednostkom/ other entities (4 037) (20 925) (5 723) (22 163) 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy/ Gross profit (loss) on sales 11 784  34 426  11 719  29 520  

  Koszty sprzedaŜy/ Selling costs (2 719) (7 392) (3 268) (9 351) 

  Koszty ogólnego zarządu/ Overheads (5 957) (18 184) (4 656) (13 755) 

Zysk (strata) ze sprzedaŜy/ Profit (loss) on sales 3 108  8 850  3 795  6 414  
Pozostałe przychody (koszty) operacyjne, w tym:/ Other operating revenues 
(costs), including 20 007  19 870  2 243  2 443  

  
Wynik na sprzedaŜy i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych/ Result on sales and liquidation of property plant and 
equipment and intangibles 

20 937  21 145  18  90  

  
Wynik na aktualizacji niefinansowego majątku obrotowego/ Result on 
revaluation of non financial current assets 

(11) (61) 96  19  

  
Wynik na rezerwach na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe/ Result on 
reserves for retirement bonuses and jubilee awards 

-   -   (50) (50) 

  Wynik na innej działalności operacyjnej/ Result on other operating activity (919) (1 214) 2 179  2 384  

Zysk (strata) z działalności operacyjnej/ Profit (loss) on operating activity 23 115  28 720  6 038  8 857  

Przychody (koszty) finansowe, w tym:/ Financial revenues (costs) (497) 24 453  2 825  29 571  

  Dywidendy i udziały w zyskach/ Dividends and shares in profits -   26 096  2 893  30 652  

   - od jednostek powiązanych/ from related entities -   26 096  2 893  30 652  

  Odsetki od kredytów i poŜyczek/ Interest on loans and borrowings (550) (1 189) (261) (950) 

  Wynik na pozostałych odsetkach/ Result on other interest 63  105  71  122  

  Wynik na róŜnicach kursowych/ Result on exchange differences (333) (1 058) 553  (1 274) 

  Wynik na transakcjach walutowych/ Result on currency transactions 356  458  (399) 1 646  

  
Wynik na aktualizacji finansowego majątku obrotowego/ Result on revaluation 
of finnacial current assets 

100  70  6  6  

  Pozostałe przychody (koszty) finansowe/ Other financial revenues (costs) (133) (29) (38) (631) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem/ Profit (loss) before tax 22 618  53 173  8 863  38 428  

  BieŜący podatek dochodowy/ Current income tax (5 189) (5 933) (870) (1 323) 

  Odroczony podatek dochodowy/ Deferred income tax 790  20 948  (338) (304) 

Zysk (strata) netto/ Net profit (loss) 18 219  68 188  7 655  36 801  

Inne całkowite dochody/ Other total incomes         

Inne całkowite dochody netto/ Other net total incomes 691  1 447  (2 026) (2 026) 

  Wynik na rachunkowości zabezpieczeń/ Hedging accounting 854  1 787  (2 501) (2 501) 

  
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów/ Income tax 
regarding other total incomes 

(163) (340) 475  475  

Całkowite dochody ogółem/ Total income in total 18 910  69 635  5 629  34 775  
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Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za trzy kwartały 2012 roku zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie spółki Apator S.A. 

Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Apator 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2012 – 30.09.2012 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty w tabelach wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

3.2.4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym jednostki dominującej Apator SA 

WYSZCZEGÓLNIENIE/ DESCRIPTION 
Kapitał 

podstawowy/ 
Share capital 

Pozostałe 
kapitały/ 

Other 
capitals 

Kapitał z wyceny transakcji 
zabezpieczających oraz róŜnice 

kursowe z konsolidacji/ Capital on 
valuation of hedging transactions 

and exchange differences from 
consolidation 

Niepodzielo
ny wynik 

finansowy/ 
Undistribut
ed financial 

result 

RAZEM/ 
TOTAL 

Saldo na dzień 01.01.2012/ Balance at 01.01.2012 3 511  125 410  (1 460) 37 731  165 192  
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2012 do 30.09.2012/ Changes in equity since 01.01.2012 till 
30.09.2012 

          

  Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pienięŜnych, w tym:/ Hedging instruments for cash 
flow, including 

-   -   1 787  -   1 787  

  
 - zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości sprawozdawczej pozycji zabezpieczanych/ profit (loss) 
considered in balance valuation for items being hedged 

-   -   1 787  -   1 787  

  
Podatek związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału/ Tax related to items 
presented in capital or transfered from capital 

-   -   (340) -   (340) 

  Zysk netto za okres od  01.01.2012 do 30.09.2012/ Net profit since 01.01.2012 till 30.09.2012 -   -   -   68 188  68 188  

  Dywidendy/ Dividends -   -   -   (24 830) (24 830) 

  Wypłacone zaliczki na dywidendę/ Advance payments made towards dividend -   -   -   -   -   

  Zakup akcji własnych/ Purchase of own shares -   (200) -   -   (200) 

  Umorzenie akcji własnych/ Redemption of own shares (200) 200  -   -   -   

  Podział wyniku na kapitał zapasowy/ Distribution of result for supplementary capital -   12 901  -   (12 901) -   

Saldo na dzień 30.09.2012/ Balance at 30.09.2012 3 311  138 311  (13) 68 188  209 797  

Saldo na dzień 01.01.2011/ Balance at 01.01.2011 3 511  111 383  -   32 483  147 377  

  Zmiany zasad rachunkowości/ Adjustments to the rules of accounting -   (6 169) -   -   (6 169) 

Saldo po zmianach/ Balance after changes made 3 511  105 214  -   32 483  141 208  

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2011 do 30.09.2011/ Changes in equity since 01.01.2011 till 30.09.2011 

  Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pienięŜnych, w tym:/ Hedging instruments for cash 
flow, including 

-   -   (2 501) -   (2 501) 

  
 - zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości sprawozdawczej pozycji zabezpieczanych/ profit (loss) 
considered in balance valuation for items being hedged 

-   -   (2 501) -   (2 501) 

  
Podatek związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału/ Tax related to items 
presented in capital or transfered from capital 

-   -   475  -   475  

  Zysk netto za okres od  01.01.2011 do 30.09.2011/ Net profit since 01.01.2011 till 30.09.2011 -   -   -   36 801  36 801  
Całkowite dochody ujęte w okresie od 01.01.2011 do 30.09.2011/ Total income since 01.01.2011 till 
30.09.2011 

-   -   (2 026) 36 801  34 775  

  Dywidendy/ Dividends -   -   -   (21 064) (21 064) 

  
Rozliczenie zaliczkowej dywidendy z roku poprzedniego/ Settlement of advance payment towards dividend 
from previous year 

-   -   -   8 777  8 777  

  Podział wyniku na kapitał zapasowy/ Distribution of result for supplementary capital -   20 196  -   (20 196) -   

Saldo na dzień 30.09.2011/ Balance at 30.09.2011 3 511  125 410  (2 026) 36 801  163 696  
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Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za trzy kwartały 2012 roku zawierający skrócone 
kwartalne sprawozdanie spółki Apator S.A. 

Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Apator 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2012 – 30.09.2012 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty w tabelach wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

3.2.5. Rachunek przepływów pienięŜnych jednostki dominującej Apator SA 

 
za okres/ Period 

01.01.2012 01.01.2011 WYSZCZEGÓLNIENIE/ DESCRIPTION 

30.09.2012 30.09.2011 

Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej/ Cash flow from operating activity 

Zysk przed opodatkowaniem (działalność kontynuowana)/ Profit before tax (continued operation) 53 173  38 428  
Korekty:/ Adjustments (46 748) (25 859) 
  Amortyzacja wartości niematerialnych/ Amortization of intangible assets 751  653  

  Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych/ Amortization of property, plant and equipment 4 461  3 756  

  
(Zysk) strata na sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych/ (Profit) loss on 
sales of fixed assets and intangibles 

(27 650) (90) 

  
(Zyski) straty z tytułu zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych/ (Profits) losses from the 
change of fair value of derivatives 

(522) 1 472  

  Koszty odsetek/ Cost of interest 1 903  1 095  

  Przychody z tytułu odsetek/ Interest received (10) (14) 

  Przychody z tytułu dywidend/ Dividends received (26 096) (30 652) 

  Inne korekty/ Other adjustments 415  (2 079) 

Środki pienięŜne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym/ Cash 
from operating activity before taking into consideration changes in current assets 

6 425  12 569  

  Zmiana stanu zapasów/ Change in inventories 2 305  (3 171) 

  Zmiana stanu naleŜności/ Change in receivables (1 092) (4 681) 

  Zmiana stanu zobowiązań/ Change in liabilities 2 605  (981) 

  Zmiana stanu rezerw/ Change in reserves 5 811  78  

  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych/ Change in accruals and prepayments (1 183) (446) 

Środki pienięŜne wygenerowane w toku działalności operacyjnej/ Cash generated by operating activity 14 871  3 368  

  Zapłacony podatek dochodowy/ Income tax paid (225) (803) 

Środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej/ Net cash from operating activity 14 646  2 565  

Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej/ Cash flow from investment activity 

  Wydatki na nabycie wartości niematerialnych/ Outflows for the purchase of intangibles (483) (1 222) 

  Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych/ Outflows for the purchase of tangible assets (16 395) (14 273) 

  Wpływy ze sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych/ Inflows from the sales of tangible fixed assets 20 392  120  

  Inwestycje w jednostki zaleŜne/ Investments in subsidiaries -   (5 000) 

  Otrzymane spłaty poŜyczek udzielonych/ Inflows from repayment of borrowings granted 166  125  

  Otrzymane odsetki/ Interest received 12  14  

  Otrzymane dywidendy/ Dividends received 26 096  30 652  

  Inne wpływy (wydatki)/ Other inflows(outflows) (1 666) 6 947  

Środki pienięŜne netto wykorzystane z działalności inwestycyjnej/ Net cash from investment activity 28 122  17 363  

Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej/ Cash flow from finacial activity 

  Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i poŜyczek/ Inflows from loans and borrowings taken 26 754  20 042  

  Spłaty kredytów i poŜyczek/ Repayment of loans and borrowings (36 000) (26 000) 

  Odsetki/ Interest (1 851) (1 070) 

  Dywidendy wypłacone/ Dividends paid (24 823) (12 280) 

  
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego/ Repayment of reliabilities under finance lease 
contracts 

(90) (20) 

  Inne wpływy (wydatki)/ Other inflows(outflows) (15) (3) 

Środki pienięŜne netto z działalności finansowej/ Net cash from financial activity (36 025) (19 331) 

Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pienięŜnych i ekwiwalentów środków pienięŜnych/ 
Increase(decrease) of  net cash and cash equivalents 6 743  597  

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty na początek okresu/ Cash and cash equivalents at the beginning of 
the period 80  683  

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty na koniec okresu/ Cash and cash equivalents at the end of the 
period 6 823  1 280  
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Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za trzy kwartały 2012 roku zawierający skrócone 
kwartalne sprawozdanie spółki Apator S.A. 

Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Apator 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2012 – 30.09.2012 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty w tabelach wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu, w szczególności 
informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości 

4.1. Zasady rachunkowości 

Począwszy od 2005 roku zgodnie z obowiązkiem nałoŜonym przez nowelizację Ustawy o rachunkowości 
skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Apator są sporządzane według Międzynarodowych 
Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Jednocześnie Spółka Apator SA skorzystała z moŜliwości, jakie 
dała Ustawa o rachunkowości i na walnych zgromadzeniach zadecydowała, Ŝe: 

− jednostkowe sprawozdania Apator SA są sporządzane według MSSF/MSR, 

− sprawozdania jednostek wchodzących w skład Grupy Apator będą sporządzane według MSSF/MSR 
(zarówno jednostkowe jak i skonsolidowane). 

Sprawozdania finansowe (jednostkowe i skonsolidowane) na dzień 30 września 2012 zostały sporządzone 
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) oraz związanymi z 
nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, w polskich złotych, w związku 
z faktem, iŜ złoty polski jest podstawową walutą, w której denominowane są operacje gospodarcze Grupy 
Apator. 
Sprawozdania finansowe jednostek zagranicznych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej zostały 
przeliczone na walutę sprawozdawczą w oparciu o zasady wynikające z Międzynarodowego Standardu 
Rachunkowości Nr 21. 
Sprawozdania finansowe zostały sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania działalności gospodarczej 
przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzania sprawozdań nie stwierdza 
się istnienia okoliczności wskazujących na zagroŜenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy.  
Sprawozdania finansowe zostały sporządzone zgodnie z konwencją kosztu historycznego, która została 
zmodyfikowana w przypadku środków trwałych i instrumentów finansowych. Szczegółowe zasady 
rachunkowości stosowane przez Grupę Apator zostały zaprezentowane w skonsolidowanym raporcie RS 
2011. 

4.2. Zasady konsolidacji 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej obejmuje dane jednostki dominującej Apator SA 
oraz spółek będących pod jej kontrolą. Kontrola występuje wówczas, gdy jednostka dominująca posiada 
bezpośrednio lub pośrednio więcej niŜ 50% głosów w danej jednostce gospodarczej lub posiada zdolność 
wpływania na politykę finansową i operacyjną podległej jednostki w celu osiągnięcia korzyści z jej 
działalności. 
Jednostki powiązane stosują jednolite zasady rachunkowości obowiązujące w jednostce dominującej oraz 
jednolitą formę i zakres sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych, będących podstawą konsolidacji w 
grupie kapitałowej. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej sporządzane jest na dzień 
sprawozdawczy oraz za okres obrotowy, określony dla sprawozdania jednostkowego jednostki dominującej. 
Na dzień nabycia aktywa i pasywa jednostki nabywanej są wyceniane według ich wartości godziwej. 
NadwyŜka ceny nabycia powyŜej wartości godziwej moŜliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto 
jednostki ujmowana jest jako wartość firmy. W przypadku, gdy cena nabycia jest niŜsza od wartości godziwej 
moŜliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki, róŜnica ujmowana jest jako zysk w 
rachunku zysków i strat okresu, w którym nastąpiło nabycie. Udziały niesprawujące kontroli są wykazywane 
w odpowiedniej proporcji wartości godziwej aktywów i kapitałów. Wyniki finansowe jednostek nabytych lub 
sprzedanych w ciągu roku są ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu odpowiednio od momentu ich 
nabycia lub do dnia sprzedaŜy. 
Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania zastosowano metodę konsolidacji, polegającą na 
sumowaniu poszczególnych pozycji sprawozdań, dokonaniu wyłączeń oraz innych korekt. Wyłączeniu 
podlegają: 

− wyraŜona w cenie nabycia wartość udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą jednostek 
zaleŜnych; 

− wzajemne naleŜności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze jednostek objętych 
konsolidacją; 

− przychody i koszty operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją; 

− zyski lub straty powstałe w wyniku operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi 
konsolidacją, zawarte w wartości aktywów podlegających konsolidacji; 
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− dywidendy naliczone lub wypłacone przez jednostki objęte konsolidacją innym jednostkom objętym 
konsolidacją. 
 
 

5. Dodatkowe informacje finansowe 
 

5.1. Średnia waŜona ilość akcji 

Wartość księgowa na jedną akcję została obliczona poprzez podzielenie kapitałów własnych przez średnią 
waŜoną ilość akcji, natomiast zysk na jedną akcję został obliczony poprzez podzielenie zysku netto z 
działalności kontynuowanej przez średnią waŜoną ilość akcji. 
 

5.1.1. Średnia waŜona ilość akcji dla sprawozdania jednostkowego 

Średnia waŜona ilość akcji na dzień 31 września 2012 roku wynosi 33.858.852. Uwzględnia ona umorzenie 
2 mln akcji własnych Apator S.A., które zostały nieodpłatnie nabyte od Apator Mining Sp. z o.o. 
Średnia waŜona ilość akcji na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz 31 września 2011 roku wynosi 35.107.028 
i jest równa liczbie akcji. 
 

5.1.2. Średnia waŜona ilość akcji dla sprawozdania skonsolidowanego 

Średnia waŜona ilość akcji na dzień 31 września 2012 roku, 31 grudnia 2011 roku oraz 30 września 2011 
roku wynosi 29.507.028 i uwzględnia akcje będące w posiadaniu jednostki zaleŜnej. 
 

5.2. Kursy EURO uŜyte do przeliczania wybranych danych finansowych 

Pozycje aktywów i pasywów oraz pozycje rachunku przepływów pienięŜnych – według średniego kursu 
obowiązującego na dzień sporządzania sprawozdania. 
Pozycje rachunku zysków i strat – według kursu średniego EURO stanowiącego średnią arytmetyczną 
średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca. 
 
 

III kwartały 2012 2011 rok III kwartały 2011 
WYSZCZEGÓLNIENIE/ DESCRIPTION 

Eur / PLN Eur / PLN Eur / PLN 

Sprawozdanie z całkowitych dochodów/ Total income statement 4,1948  X 4,0413  

Sprawozdanie z przepływów pienięŜnych/ Cash flow statement 4,1138  X 4,4112  

Sprawozdanie z sytuacji finansowej/ Financial position statement 4,1138  4,4168  X 
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5.3. Informacja o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego, o których mowa w ustawie o rachunkowości, dokonanych odpisach 
aktualizujących wartość składników aktywów 

5.3.1. Sprawozdanie skonsolidowane 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwa na podatek dochodowy / Deferred income tax assets and 
Income tax reserve 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE/ DESCRIPTION 

Stan na 
początek 
okresu/ 

Status at the 
beginning of 

the period 

RóŜnice 
kursowe 
netto z 

przeliczenia 
sprawozdania 
finansowego 

na walutę 
prezentacji/ 

Net exchange 
differences 
translated 

from financial 
statement to 

currency 
presented 

Uznanie 
(obciąŜenie) 

wyniku z 
tytułu zmiany 
stanu róŜnic 

przejściowych 
i straty 

podatkowej/ 
Charging the 
result due to 
the change in 

temporary 
differences  
and tax loss 

Zwiększenie 
(zmniejszenie) 

kapitau 
własnego z 

tytułu zmiany 
stanu róŜnic 

przejściowych/ 
Increase 

(decrease) of 
equity due to 
the change of 

temporary 
differences 

Stan na 
koniec 
okresu/ 

Status at 
the end of 
the period 

Odroczony podatek dochodowy w okresie od 01.01.2012 do 30.09.2012/ Deferred income tax  since 01.01.2012 till 30.09.2012 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego/ Deferred income tax assets 11 149  (14) 19 251  (1 349) 29 037  

  
Rezerwa na świadczenia na rzecz pracowników/ Reserve for 
employee benefits 

2 919  (2) 38  -   2 955  

  Rezerwa na premie/ Reserve for bonuses 721  (1) (380) -   340  

  Rezerwa na marŜe przychodów/ Reserve for margins of revenues  24  -   (24) -   -   

  Rezerwa na naprawy gwarancyjne/ Reserve for warranty repairs 851  (2) 56  -   905  

  Rezerwa na przyszłe koszty/ Reserve for future costs 196  -   1 584  -   1 780  

  
Niewypłacone wynagrodzenia, składki ZUS/ Salaries and wages, 
insurance fees unpaid 

347  -   20  -   367  

  
Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe i wartości 
niematerialne/ Write downs of property, plant and equipment and 
intangibles 

132  -   -   -   132  

  Odpisy aktualizujące zapasy/ Inventory write downs 842  (6) 78  -   914  

  Odpisy aktualizujące naleŜności/ Receivables write downs 386  -   (9) -   377  

  
Wycena do wartości godziwej- instrumenty pochodne/ Valuation at 
the level of fair value - derivatives 

1 762  -   (246) (1 349) 167  

  
Wycena do wartości godziwej- inne aktywa finansowe/ Valuation at 
the level of fair value-other financial assets 

1  -   1  -   2  

  Strata podatkowa/ Tax loss 483  -   (440) -   43  

  Ulga podatkowa z tytułu działąlności w SSE -   -   19 243  -   19 243  

  
Amortyzacja księgowa inna niŜ podatkowa/ Balance amortization 
apart to tax one 

60  -   50  -   110  

  Transakcje wewnątrzgrupowe/ Internal transactions 747  -   (77) -   670  

  RóŜnice z tytułu leasingu/ Differences due to finance lease contracts 155  -   14  -   169  

  
Przejściowe róŜnice z tytułu kontraktów długoterminowych (umów o 
usługi wdroŜeniowe)/ Temporary differences due to long-term 
contracts (construction contracts)  

936  -   (711) -   225  

  Inne koszty niepodatkowe w okresie, w tym:/ Other costs not taxed in 
the period, including 

587  (3) 54  -   638  

Rezerwy z tytułu podatku odroczonego/ Reserves due to deferred 
tax 

8 929  (81) (350) 129  8 627  

  
Wycena do wartości godziwej- nieruchomości/ Valuation at the level 
of fair value - property 

29  -   -   -   29  

  
Wycena do wartości godziwej- instrumenty pochodne/ Valuation at 
the level of fair value - derivatives 

107  -   41  129  277  

  
Wycena do wartości godziwej- inne aktywa finansowe/ Valuation at 
the level of fair value-other financial assets 

1  -   72  -   73  

  
Amortyzacja księgowa inna niŜ podatkowa/ Balance amortization 
apart to tax one 

7 636  (81) (749) -   6 806  

  
NadwyŜka wartości nominalnej nad wartością księgową aportu/ 
Excess of nominal value over book value of apportionment 

238  -   -   -   238  

  RóŜnice z tytułu leasingu/ Differences due to finance lease contracts 356  -   101  -   457  

  Odszkodowania otrzymane/ Liquidated damages received 380  -   (150) -   230  

  
Przejściowe róŜnice z tytułu kontraktów długoterminowych (umów o 
usługi wdroŜeniowe)/ Temporary differences due to long-term 
contracts (construction contracts)  

58  -   401  -   459  

  Inne przychody niepodatkowe w okresie, w tym:/ Other revenues not 
taxed in the period, including 

124  -   (66) -   58  

Razem/ Total X X 19 601  (1 478) X 
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Efektywna stopa podatkowa 
 

za okres/ Period 

01.01.2012 01.01.2011 WYSZCZEGÓLNIENIE/ DESCRIPTION 

30.09.2012 30.09.2011 
  Podstawa opodatkowania/ Tax base 79 402  48 588  

  Zastosowana stawka podatkowa/ Tax rate 19,00% 19,00% 

  
Podatek dochodowy obliczony według obowiązującej stawki/ Income tax calculated according 
to binding tax rate 15 086  9 232  

  
Podatek od przychodów zwolnionych z opodatkowania (róŜnice trwałe)/ Possible tax on tax 
free revenues (permanent differences) (2 083) (365) 

   - w tym od dochodów objętych zezwoleniem strefowym (SSE) (1 114) -   

  
Podatek od kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (róŜnice trwałe)/ Tax 
on cost not being costs of revenues (permanent differences) 725  (277) 

  Aktywo na podatek z tytułu działąlności w SSE (19 243) -   

  Rozliczenie straty podatkowej z lat ubiegłych 426  712  

  Podatek dochodowy/ Income tax (5 089) 9 302  

Efektywna stopa podatkowa/ Effective tax rate -6,41% 19,14% 

 
 
Odpisy aktualizujące aktywa trwałe i obrotowe / Write-downs of non-current & current assets 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE/ DESCRIPTION 

Stan na 
początek 

okresu/ Status at 
the beginning of 

the period 

Zmiana w 
okresie (wzrost 
"+", spadek "-")/ 
Change in the 

period (increase 
"+", decrease "-

") 

RóŜnice kursowe 
netto z 

przeliczenia 
sprawozdania 

finansowego na 
walutę 

prezentacji/ Net 
exchange 

diffferences 
translated from 

financial 
statement  to the 

currency 
presented 

Stan na koniec 
okresu/ Status 
at the end of 

the period 

  Wartość firmy jednostek podporządkowanych/ Goodwill of subsidiaries 335  -   -   335  

  Rzeczowe aktywa trwałe/ Property,plant and equipment 549  -   -   549  

  Pozostałe aktywa finansowe/ Other financial assets 211  -   -   211  

  Zapasy/ Invetories 4 385  164  (23) 4 526  

  NaleŜności/ Receivables 3 919  (95) (32) 3 792  

  
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaŜy/ 
Fixed assets classified as held for sales 

144  -   -   144  

Razem/ Total 9 543  69  (55) 9 557  
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5.3.2. Sprawozdanie jednostkowe 

 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwa na podatek dochodowy / Deferred income tax assets and 
Income tax reserve 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE/ DESCRIPTION 

Stan na początek 
okresu/ Status at 
the beginning of 

the period 

Uznanie 
(obciąŜenie) 

wyniku z tytułu 
zmiany stanu 

róŜnic 
przejściowych i 

straty 
podatkowej/ 
Charging the 

result due to the 
change in 
temporary 

differences  and 
tax loss 

Zwiększenie 
(zmniejszenie) 

kapitau 
własnego z 

tytułu zmiany 
stanu róŜnic 

przejściowych/ 
Increase 

(decrease) of 
equity due to the 

change of 
temporary 
differences 

Stan na koniec 
okresu/ Status at 

the end of the 
period 

Odroczony podatek dochodowy w okresie od 01.01.2012 do 30.09.2012/ Deferred income tax  since 01.01.2012 till 30.09.2012 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego/ Deferred income tax assets 2 334  20 290  (340) 22 284  

  
Rezerwa na świadczenia na rzecz pracowników/ Reserve for 
employee benefits 

994  -   -   994  

  Rezerwa na premie/ Reserve for bonuses 57  (57) -   -   

  Rezerwa na marŜe przychodów/ Reserve for margins of revenues  24  (24) -   -   

  Rezerwa na naprawy gwarancyjne/ Reserve for warranty repairs 86  15  -   101  

  Rezerwa na przyszłe koszty/ Reserve for future costs 30  1 101  -   1 131  

  
Niewypłacone wynagrodzenia, składki ZUS/ Salaries and wages, 
insurance fees unpaid 

175  1  -   176  

  Odpisy aktualizujące zapasy/ Inventory write downs 104  13  -   117  

  Odpisy aktualizujące naleŜności/ Receivables write downs 123  (3) -   120  

  
Wycena do wartości godziwej- instrumenty pochodne/ Valuation at 
the level of fair value - derivatives 

423  (14) (340) 69  

  
Wycena do wartości godziwej- inne aktywa finansowe/ Valuation at 
the level of fair value-other financial assets 

268  -   -   268  

  Ulga podatkowa z tytułu działalności w SSE -   19 243  -   19 243  

  
Inne koszty niepodatkowe w okresie, w tym:/ Other costs not taxed 
in the period, including 

50  15  -   65  

Rezerwy z tytułu podatku odroczonego/ Reserves due to deferred 
tax 

2 305  (658) -   1 647  

  
Wycena do wartości godziwej- nieruchomości/ Valuation at the level 
of fair value - property 

29  -   -   29  

  
Wycena do wartości godziwej- instrumenty pochodne/ Valuation at 
the level of fair value - derivatives 

-   84  -   84  

  
Amortyzacja księgowa inna niŜ podatkowa/ Balance amortization 
apart to tax one 

1 535  (526) -   1 009  

  
NadwyŜka wartości nominalnej nad wartością księgową aportu/ 
Excess of nominal value over book value of apportionment 

238  -   -   238  

  Odszkodowania otrzymane/ Liquidated damages received 380  (150) -   230  

  
Inne przychody niepodatkowe w okresie, w tym:/ Other revenues not 
taxed in the period, including 

123  (66) -   57  

Razem/ Total X 20 948  (340) X 

 
Efektywna stopa podatkowa 
 

za okres/ Period 

01.01.2012 01.01.2011 WYSZCZEGÓLNIENIE/ DESCRIPTION 

30.09.2012 30.09.2011 
  Podstawa opodatkowania/ Tax base 53 173  38 428  

  Zastosowana stawka podatkowa/ Tax rate 19,00% 19,00% 

  
Podatek dochodowy obliczony według obowiązującej stawki/ Income tax calculated according 
to binding tax rate 10 103  7 301  

  
Podatek od przychodów zwolnionych z opodatkowania (róŜnice trwałe)/ Possible tax on tax 
free revenues (permanent differences) (6 230) (5 977) 

   - w tym od dywidendy od jednostek powiązanych/ including on dividend from related entities (4 958) (5 824) 

   - w tym od dochodów objętych zezwoleniem strefowym (SSE) (1 114) -   

  
Podatek od kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (róŜnice trwałe)/ Tax 
on cost not being costs of revenues (permanent differences) 355  303  

  Aktywo na podatek tytułu działalności w SSE (19 243) -   

  Podatek dochodowy/ Income tax (15 015) 1 627  

Efektywna stopa podatkowa/ Effective tax rate -28,24% 4,23% 
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Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za trzy kwartały 2012 roku zawierający skrócone 
kwartalne sprawozdanie spółki Apator S.A. 

Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Apator 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2012 – 30.09.2012 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty w tabelach wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

 
Odpisy aktualizujące aktywa trwałe i obrotowe / Write-downs of non-current & current assets 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE/ DESCRIPTION 
Stan na początek okresu/ 
Status at the beginning of 

the period 

Zmiana w okresie (wzrost 
"+", spadek "-")/ Change in 

the period (increase "+", 
decrease "-") 

Stan na koniec okresu/ 
Status at the end of the 

period 

  Pozostałe aktywa finansowe/ Other financial assets 1 537  -   1 537  

  Zapasy/ Invetories 545  69  614  

  NaleŜności/ Receivables 659  (24) 635  

Razem/ Total 2 741  45  2 786  

 

5.4. Połączenia jednostek gospodarczych 

 
W dniu 5 września 2012 roku spółka zaleŜna Apator Metrix S.A. zawarła umowę nabycia 4 mln udziałów 
(tj.50%) spółki George Wilson Industries Ltd z siedzibą w Coventry w Wielkiej Brytanii. 
 
Cena nabycia 4 mln udziałów wynosi 2.050.001 GBP, tj. 10 952 tys zł, przy czym spółka Apator Metix S.A. 
zapłaciła w dniu zawarcia umowy za nabyte udziały 1 GBP, tj. 5,34 zł. 
Reszta ceny w wysokości 2 050 tys.GBP zostanie zapłacona po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 
za rok obrotowy 2015 pod warunkiem osiągnięcia przez spółkę GWI w okresie 3 lat obrotowych (od 2013 do 
2015) zysku przed opodatkowaniem w łącznej wysokości 7 593 tys.GBP. 
 
Apator Metrix S.A. posiada prawo nabycia pozostałych 50% udziałów w okresie od 2017 do 2019 roku. Cena 
nabycia pozostałych udziałów jest uzaleŜniona od zrealizowanego przez GWI poziomu EBITDA, przy czym 
gwarantowana cena odkupu tych udziałów wynosi 3 mln GBP. 
 
Obecnie trwają prace nad przekształceniem sprawozdania spółki George Wilson Industries Ltd do wymogów 
sprawozdawczych Grupy Apator. 
 
W dniu zawarcia umowy nabycia udziałów w GWI, spółka Apator Metrix S.A. udzieliła poŜyczki GWI w 
wysokości 1,6 mln GBP, tj.8,5 mln zł, co znajduje swoje odzwierciedlenie w skonsolidowanym sprawozdaniu 
z sytuacji finansowej oraz skonsolidowanym rachunku przepływów pienięŜnych. 
 

5.5. Zmiany zasad rachunkowości 

Spółka Apator S.A. wprowadziła zmiany w prezentacji jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego, w związku z tym dokonano następujących zmian w stosunku do publikowanego raportu za III 
kwartał 2011 roku. 

 
Zmiana (1) – Zmiana prezentacji kosztów rezerwy urlopowej. Wprowadzona zmiana nie ma wpływu  
na wysokość zysku netto i kapitałów własnych. 

Zmiana (2) – Zmiana prezentacji rezerw na prawdopodobne koszty. Wprowadzona zmiana nie ma wpływu 
na wysokość zysku netto i kapitałów własnych. 

Zmiana (3) – Zmiana prezentacji kosztów odpisów aktualizujących naleŜności. Wprowadzona zmiana nie ma 
wpływu na wysokość zysku netto i kapitałów własnych. 

Zmiana (4) – Zmiana prezentacji sprzedaŜy niezrealizowanej w okresie sprawozdawczym. Wprowadzona 
zmiana nie ma wpływu na wysokość zysku netto i kapitałów własnych. 

Zmiana (5) – Korekta sprawozadnia z tytułu przekształcenia spółki zaleŜnej na MSR/ MSSF. Zmiana 
spowodowała zmianę wysokości kapitałów własnych w pozycjach „Wynik bieŜącego okresu”. 

Zmiana (6) – Korekta błędu podstawowego- rezerwa na naprawy gwarancyjne (utworzona wg stanu na 
01.01.2009)- korekta niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych w kwocie 3 051 tys.zł została ujęta w 
sprawozdaniu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 roku. 
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Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za trzy kwartały 2012 roku zawierający skrócone 
kwartalne sprawozdanie spółki Apator S.A. 

Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Apator 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2012 – 30.09.2012 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty w tabelach wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

Zmiana (7) – Zmiana prezentacyjna- nettowanie sald z tytułu podatku Vat. Wprowadzona zmiana nie ma 
wpływu na wysokość zysku netto i kapitałów własnych. 

Zmiana (8) – Zmiana prezentacyjna przychodów i kosztów sprzedanych produktów oraz przychodów i 
kosztów sprzedanych towarów (reklasyfikacja). Zmiana nie ma wpływu na wysokość kapitałów własnych. 

Zmiana (9) – Zmiana prezentacyjna przychodów z wynajmu nieruchomości inwestycyjnej, przychodów ze 
sprzedaŜy odpadów i złomu. Zmiana nie ma wpływu na wysokość kapitałów własnych. 

Zmiana (10) – Zmiana prezentacyjna kosztów prac badawczych i rozwojowych ujętych w wyniku 
finansowym okresu. Zmiana nie ma wpływu na wysokość kapitałów własnych. 

Zmiana (11) – Zmiana prezentacji prac rozwojowych. Wprowadzona zmiana nie ma wpływu na wysokość 
zysku netto i kapitałów własnych. 
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Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za trzy kwartały 2012 roku zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie spółki Apator SA 

Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Apator 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2012 – 30.09.2012 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty w tabelach wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

 
Zmiany w sprawozdaniu jednostkowym: 
 
 

POZYCJE SPRAWOZDANIA ZMIANA (1) ZMIANA (2) ZMIANA (3) ZMIANA (4) RAZEM 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej/ Statement of Financial Position 

Aktywa obrotowe/ Current assets -   -   -   (59) (59) 

  Zapasy/ Inventories -   -   -   504  504  

  NaleŜności z tytułu dostaw i usług/ Trade receivables -   -   -   (563) (563) 

   - od pozostałych jednostek/ from other entities -   -   -   (563) (563) 

AKTYWA RAZEM/ TOTAL ASSETS -   -   -   (59) (59) 

Zobowiązania/ Liabilities -   -   -   (59) (59) 

Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe/ Short-term liabilities and reserves -   -   -   (59) (59) 

  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług/ Trade liabilities -   533  -   -   533  

   - wobec pozostałych jednostek/ towards other entities -   533  -   -   533  

  Pozostałe rezerwy krótkoterminowe/ Other short-term reserves -   (533) -   (59) (592) 

PASYWA RAZEM/ TOTAL LIABILITIES -   -   -   (59) (59) 

Sprawozdanie z całkowitych dochodów/ Income statement 

Działalność kontynuowana/ Continued operation 

Przychody ze sprzedaŜy/ Sales revenues -   -   -   (551) (551) 

  Przychody ze sprzedaŜy produktów i usług/ Sales revenues of products and services -   -   -   (80) (80) 

   - pozostałym jednostkom/ other entities -   -   -   (80) (80) 

  Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów/ Sales revenues of goods and materials -   -   -   (471) (471) 

   - pozostałym jednostkom/ other entities -   -   -   (471) (471) 

Koszt własny sprzedaŜy/ Cost of goods sold (176) -   -   496  320  

  Koszt sprzedanych produktów i usług/ Cost of products and services sold (176) -   -   49  (127) 

   - pozostałym jednostkom/ other entities (176) -   -   49  (127) 

  Koszt sprzedanych towarów i materiałów/ Cost of goods and materials sold -   -   -   447  447  

   - pozostałym jednostkom/ other entities -   -   -   447  447  

Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy/ Gross profit (loss) on sales (176) -   -   (55) (231) 

  Koszty sprzedaŜy/ Selling costs (46) -   -   -   (46) 

  Koszty ogólnego zarządu/ Overheads (87) -   -   -   (87) 

Zysk (strata) ze sprzedaŜy/ Profit (loss) on sales (309) -   -   (55) (364) 

  Pozostałe przychody (koszty) operacyjne, w tym:/ Other operating revenues (costs), including 309  -   (90) 55  274  

  
Wynik na rezerwach na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe/ Result on reserves for retirement 
bonuses and jubilee awards 

309  -   -   -   309  

  Wynik na innej działalności operacyjnej/ Result on other operating activity -   -   (90) 55  (35) 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej/ Profit (loss) on operating activity -   -   (90) -   (90) 

  Przychody (koszty) finansowe, w tym:/ Financial revenues (costs) -   -   90  -   90  

  Wynik na aktualizacji finansowego majątku obrotowego/ Result on revaluation of finnacial current assets -   -   90  -   90  

Sprawozdanie z przepływów pienięŜnych/ Cash Flow Statement 

Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej/ Cash flow from operating activity 
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Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za trzy kwartały 2012 roku zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie spółki Apator SA 

Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Apator 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2012 – 30.09.2012 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty w tabelach wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

POZYCJE SPRAWOZDANIA ZMIANA (1) ZMIANA (2) ZMIANA (3) ZMIANA (4) RAZEM 

  Zmiana stanu zapasów/ Change in inventories -   -   -   (496) (496) 

  Zmiana stanu naleŜności/ Change in receivables -   -   -   551  551  

  Zmiana stanu zobowiązań/ Change in liabilities -   384  -   -   384  

  Zmiana stanu rezerw/ Change in reserves -   (384) -   (55) (439) 

Środki pienięŜne wygenerowane w toku działalności operacyjnej/ Cash generated by operating activity -   -   -   -   -   

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty na koniec okresu/ Cash and cash equivalents at the end of the period -   -   -   -   -   

 
 
Zmiany w sprawozdaniu skonsolidowanym 
 

POZYCJE SPRAWOZDANIA ZMIANA 
(1) 

ZMIANA 
(2) 

ZMIANA 
(3) 

ZMIANA 
(4) 

ZMIANA 
(5) 

ZMIANA 
(6) 

ZMIANA 
(7) 

ZMIANA 
(8) 

ZMIANA 
(9) 

ZMIANA 
(10) 

ZMIANA 
(11) 

RAZEM 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej/ Statement of Financial Position 

Aktywa trwałe/ Fixed assets -   -   -   -   914  716  -   -   -   -  (13) 1 617  

  Wartości niematerialne/ Intangible assets                     (13) (13) 

  
Wartość firmy jednostek podporządkowanych/ Goodwill of 
related entities 

-   -   -   -   23  -   -   -   -   -   -   23  

  Rzeczowe aktywa trwałe/ Property, plant and equipment -   -   -   -   887  -   -   -   -   -   -   887  

  
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego/ Deferred 
tax assets 

-   -   -   -   4  716  -   -   -   -   -   720  

Aktywa obrotowe/ Current assets -   -   -   (73) (1 237) -   (404) -   -   -   13  (1 701) 

  Zapasy/ Inventories -   -   -   520  -   -   -   -   -   -   -   520  

  NaleŜności z tytułu dostaw i usług/ Trade receivables -   -   -   (593) -   -   -   -   -   -   -   (593) 

   - od pozostałych jednostek/ from other entities -   -   -   (593) -   -   -   -   -   -   -   (593) 

  
NaleŜności z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych/ 
Tax, customs and social insurance receivables 

-   -   -   -   (1 237) -   (404) -   -   -   -   (1 641) 

  
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe/ Short-term 
prepayments 

                    13  13  

AKTYWA RAZEM/ TOTAL ASSETS -   -   -   (73) (323) 716  (404) -   -   -   -   (84) 

Kapitał własny/ Equity -   -   -   -   25  (3 051) -   -   -   -   -   (3 026) 

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej/ Equity for shareholders of parent entity -   -   -   -   10  (3 051) -   -   -   -   -   (3 041) 

  Niepodzielony wynik finansowy/ Undistributed financial result -   -   -   -   10  (3 051) -   -   -   -   -   (3 041) 

  
 - niepodzielony wynik z lat ubiegłych/ undistributed result 
from previous years 

-   -   -   -   -   (3 051) -   -   -   -   -   (3 051) 

   - wynik bieŜącego okresu/ result of current period -   -   -   -   10  -   -   -   -   -   -   10  

Udziały niesprawujące kontroli/ Non-controlling interest -   -   -   -   15  -   -   -   -   -   -   15  

Zobowiązania/ Liabilities -   -   -   (73) (348) 3 767  (404) -   -   -   -   2 942  
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe/ Long-term and 
liabilities and reserves 

-   -   -   -   360  2 200  -   -   -   -   -   2 560  

  Zobowiązania długoterminowe/ Long-term liabilities -   -   -   -   338  -   -   -   -   -   -   338  

   - wobec pozostałych jednostek/ towards other entities -   -   -   -   338  -   -   -   -   -   -   338  

  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego/ -   -   -   -   22  -   -   -   -   -   -   22  
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Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za trzy kwartały 2012 roku zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie spółki Apator SA 

Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Apator 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2012 – 30.09.2012 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty w tabelach wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

POZYCJE SPRAWOZDANIA ZMIANA 
(1) 

ZMIANA 
(2) 

ZMIANA 
(3) 

ZMIANA 
(4) 

ZMIANA 
(5) 

ZMIANA 
(6) 

ZMIANA 
(7) 

ZMIANA 
(8) 

ZMIANA 
(9) 

ZMIANA 
(10) 

ZMIANA 
(11) 

RAZEM 

Deferred income tax reserve 

  Pozostałe rezerwy długoterminowe/ Other long-term reserves -   -   -   -   -   2 200  -   -   -   -   -   2 200  
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe/ Short-term 
liabilities and reserves 

-   -   -   (73) (708) 1 567  (404) -   -   -   -   382  

  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług/ Trade liabilities -   541  -   -   (20) -   -   -   -   -   -   521  

   - wobec pozostałych jednostek/ towards other entities -   541  -   -   (20) -   -   -   -   -   -   521  

  
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 
społecznych/ Tax, customs and social insurance liabilities 

-   -   -   -   (1 230) -   (404) -   -   -   -   (1 634) 

  
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe/ Other short-term 
liabilities 

-   -   -   -   382  -   -   -   -   -   -   382  

   - wobec pozostałych jednostek/ towards other entities -   -   -   -   382  -   -   -   -   -   -   382  

  
Rezerwy krótkoterminowe na zobowiązania z tytułu 
świadczeń pracowniczych/ Short-term reserves for employee 
benefit liabilities 

-   -   -   -   160  -   -   -   -   -   -   160  

  
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe/ Other short-term 
reserves 

-   (541) -   (73) -   1 567  -   -   -   -   -   953  

PASYWA RAZEM/ TOTAL LIABILITIES -   -   -   (73) (323) 716  (404) -   -   -   -   (84) 

Sprawozdanie z całkowitych dochodów/ Income statement 

Działalność kontynuowana/ Continued operation 

Przychody ze sprzedaŜy/ Sales revenues -   -   -   (548) -   -   -   -   111  -   -   (437) 

  
Przychody ze sprzedaŜy produktów i usług/ Sales revenues of 
products and services 

-   -   -   (76) -   -   -   1 523  85  -   -   1 532  

   - pozostałym jednostkom/ other entities -   -   -   (76) -   -   -   1 523  85  -     1 532  

  
Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów/ Sales 
revenues of goods and materials 

-   -   -   (472) -   -   -   (1 523) 26  -   -   (1 969) 

   - pozostałym jednostkom/ other entities -   -   -   (472) -   -   -   (1 523) 26  -     (1 969) 

Koszt własny sprzedaŜy/ Cost of goods sold (276) -   -   503  2 355  -   -   -   -   -   -   2 582  

  
Koszt sprzedanych produktów i usług/ Cost of products and 
services sold 

(276) -   -   56  2 355  -   -   (1 152) -   -   -   983  

   - pozostałym jednostkom/ other entities (276) -   -   56  2 355  -   -   (1 152) -   -     983  

  
Koszt sprzedanych towarów i materiałów/ Cost of goods and 
materials sold 

-   -   -   447  -   -   -   1 152  -   -   -   1 599  

   - pozostałym jednostkom/ other entities -   -   -   447  -   -   -   1 152  -   -     1 599  

Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy/ Gross profit (loss) on sales (276) -   -   (45) 2 355  -   -   -   111  -   -   2 145  

  Koszty sprzedaŜy/ Selling costs (104) -   -   -   (681) -   -   -   -   -     (785) 

  Koszty ogólnego zarządu/ Overheads (223) -   -   -   (1 631) -   -   -   -   (40)   (1 894) 

Zysk (strata) ze sprzedaŜy/ Profit (loss) on sales (603) -   -   (45) 43  -   -   -   111  (40) -   (534) 

  Pozostałe przychody (koszty) operacyjne, w tym:/ Other 
operating revenues (costs), including 

603  -   476  45  -   -   -   -   (111) 40  -   1 053  

  
Wynik na rezerwach na odprawy emerytalne i nagrody 
jubileuszowe/ Result on reserves for retirement bonuses and 
jubilee awards 

603  -   -   -   -   -   -   -   -   -     603  

  
Wynik na innej działalności operacyjnej/ Result on other 
operating activity 

-   -   476  45  -   -   -   -   (111) 40    450  

Zysk (strata) z działalności operacyjnej/ Profit (loss) on -   -   476  -   43  -   -   -   -   -   -   519  
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Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za trzy kwartały 2012 roku zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie spółki Apator SA 

Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Apator 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2012 – 30.09.2012 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty w tabelach wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

POZYCJE SPRAWOZDANIA ZMIANA 
(1) 

ZMIANA 
(2) 

ZMIANA 
(3) 

ZMIANA 
(4) 

ZMIANA 
(5) 

ZMIANA 
(6) 

ZMIANA 
(7) 

ZMIANA 
(8) 

ZMIANA 
(9) 

ZMIANA 
(10) 

ZMIANA 
(11) 

RAZEM 

operating activity 

  Przychody (koszty) finansowe, w tym:/ Financial 
revenues (costs) 

-   -   (476) -   (21) -   -   -   -   -   -   (497) 

  
Odsetki od kredytów i poŜyczek/ Interest on loans and 
borrowings 

-   -   -   -   (4) -   -   -   -   -     (4) 

  Wynik na pozostałych odsetkach/ Result on other interest -   -   -   -   (17) -   -   -   -   -     (17) 

  
Wynik na aktualizacji finansowego majątku obrotowego/ 
Result on revaluation of finnacial current assets 

-   -   (476) -   -   -   -   -   -   -     (476) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem/ Profit (loss) before tax -   -   -   -   22  -   -   -   -   -   -   22  

  Podatek dochodowy (-)/ Income tax -   -   -   -   3  -   -   -   -   -     3  

Zysk (strata) netto/ Net profit (loss) -   -   -   -   25  -   -   -   -   -   -   25  

Całkowite dochody ogółem/ Total income in total -   -   -   -   25  -   -   -   -   -   -   25  
Zysk (strata) netto, z tego przypadający:/ Net profit (loss), 
including 

-   -   -   -   25  -   -   -   -   -   -   25  

  
akcjonariuszom podmiotu dominującego/ shareholders of 
parent company 

-   -   -   -   10  -   -   -   -   -     10  

  udziałom niesprawującym kontroli/ non-controlling interest -   -   -   -   15  -   -   -   -   -     15  

Całkowite dochody ogółem, z tego przypadające:/ Total 
incomes in total, including -   -   -   -   25  -   -   -   -   -   -   25  

  
akcjonariuszom podmiotu dominującego/ shareholders of 
parent company 

-   -   -   -   10  -   -   -   -   -     10  

  udziałom niesprawującym kontroli/ non-controlling interest -   -   -   -   15  -   -   -   -   -     15  

Sprawozdanie z przepływów pienięŜnych/ Cash Flow Statement 

Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej/ Cash flow from operating activity 

Zysk przed opodatkowaniem (działalność kontynuowana)/ 
Profit before tax (continued operation) -   -   -   -   22  -   -   -   -   -     22  

Korekty:/ Adjustments -   -   -   -   95  -   -   -   -   -   -   95  

  
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych/ Amortization of 
property, plant and equipment 

-   -   -   -   75  -   -   -   -   -     75  

  Koszty odsetek/ Cost of interest -   -   -   -   21  -   -   -   -   -     21  

  Przychody z tytułu otrzymanych odsetek/ Interest received -   -   -   -   (1) -   -   -   -   -     (1) 
Środki pienięŜne z działalności operacyjnej przed 
uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym/ Cash from 
operating activity before taking into consideration changes 
in current assets 

-   -   -   -   117  -   -   -   -   -   -   117  

  Zmiana stanu zapasów/ Change in inventories -   -   -   (503) -   -   -   -   -   -     (503) 

  Zmiana stanu naleŜności/ Change in receivables -   -   -   548  1 237  -   (425) -   -   -     1 360  

  Zmiana stanu zobowiązań/ Change in liabilities -   (806) -   -   (797) -   425  -   -   -     (1 178) 

  Zmiana stanu rezerw/ Change in reserves -   806  -   (45) -   -   -   -   -   -     761  

  Inne korekty/ Other adjustments -   -   -   -   9  -   -   -   -   -     9  

Środki pienięŜne wygenerowane w toku działalności 
operacyjnej/ Cash generated by operating activity -   -   -   -   566  -   -   -   -   -   -   566  

  Zapłacony podatek dochodowy/ Income tax paid -   -   -   -   3  -   -   -   -   -     3  
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Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za trzy kwartały 2012 roku zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie spółki Apator SA 

Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Apator 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2012 – 30.09.2012 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty w tabelach wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

POZYCJE SPRAWOZDANIA ZMIANA 
(1) 

ZMIANA 
(2) 

ZMIANA 
(3) 

ZMIANA 
(4) 

ZMIANA 
(5) 

ZMIANA 
(6) 

ZMIANA 
(7) 

ZMIANA 
(8) 

ZMIANA 
(9) 

ZMIANA 
(10) 

ZMIANA 
(11) 

RAZEM 

Środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej/ Net cash 
from operating activity -   -   -   -   569  -   -   -   -   -   -   569  

Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej/ Cash flow from investment activity 

  
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych/ Outflows for the 
purchase of intangibles 

-   -   -   -   (21) -   -   -   -   -     (21) 

  
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych/ Outflows 
for the purchase of tangible assets 

-   -   -   -   170  -   -   -   -   -     170  

Środki pienięŜne netto wykorzystane z działalności 
inwestycyjnej/ Net cash from investment activity -   -   -   -   149  -   -   -   -  -   -   149  

Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej/ Cash flow from finacial activity 

  
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i poŜyczek/ Inflows 
from loans and borrowings taken 

-   -   -   -   46  -   -   -   -   -     46  

  
Spłaty kredytów i poŜyczek/ Repayment of loans and 
borrowings 

-   -   -   -   (450) -   -   -   -   -     (450) 

  Odsetki/ Interest -   -   -   -   27  -   -   -   -   -     27  

  
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego/ Repayment 
of reliabilities under finance lease contracts 

-   -   -   -   (118) -   -   -   -   -     (118) 

  Inne wpływy (wydatki)/ Other inflows(outflows) -   -   -   -   (223) -   -   -   -   -     (223) 
Środki pienięŜne netto z działalności finansowej/ Net cash 
from financial activity 

-   -   -   -   (718) -   -   -   -   -   -   (718) 

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty na koniec okresu/ Cash 
and cash equivalents at the end of the period -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
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Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za trzy kwartały 2012 roku zawierający skrócone 
kwartalne sprawozdanie spółki Apator SA 

Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Apator 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2012 – 30.09.2012 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty w tabelach wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

 

6. Czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające wpływ 
na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Apator 

Na działalność Grupy Apator w okresie trzech kwartałów 2012 roku wpływ miały następujące czynniki: 
 

− Budowa zakładu Apator SA w PSSE i rozpoznanie aktywa z tytułu moŜliwej do rozliczenia ulgi 
inwestycyjnej 
Zakończenie budowy zakładu nastąpiło zgodnie z przyjętym terminem, tj. w marcu 2012 r. 
Przeniesienie całej działalności w okresie II kwartału 2012 r. do nowej lokalizacji przebiegało 
płynnie. W trakcie przenoszenia procesów produkcyjnych spółka ponosiła wyŜsze koszty, takie jak 
np. koszty amortyzacji majątku w dwóch lokalizacjach, finansowanie przejściowo zwiększonych 
zapasów. Łącznie na budowę wydano 41 542 tys. zł, co miało wpływ na koszty finansowe spółki. 
W wyniku przeniesienia  działalności do PSSE na dzień 1 czerwca 2012 r. zostało rozpoznane 
aktywo na odroczony podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 20 357 tys. zł z tytułu 
moŜliwej do wykorzystania ulgi podatkowej. Na dzień 30 września 2012 r. aktywo to wynosi 
19 243 tys. zł. 
 

− Przychody ze sprzedaŜy nieruchomości w Toruniu 
W dniu 5 lipca 2012 roku Spółka Apator SA sprzedała nieruchomości znajdujące się w Toruniu 
przy ulicy śółkiewskiego na rzecz Galerii Copernicus Toruń 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 
Przychody ze sprzedaŜy tej nieruchomości wyniosły 34,1 mln zł plus dodatkowe 2 mln zł na 
realizację przez Apator SA inwestycji drogowej oraz wsparcie przedsięwzięć miasta Torunia. W 
okresie trzech kwartałów koszty związane ze sprzedaŜą nieruchomości osiągnęły wartość 
11,1 mln zł. Dodatkowo utworzono rezerwy na przyszłe koszty związane ze sprzedaŜą 
nieruchomości w wysokości 5,9 mln zł. W związku z powyŜszym na wynik przed opodatkowaniem 
w trzech kwartałach wpłynęła kwota 19,1 mln zł, co po opodatkowaniu wynosi 15,5 mln zł. Po 
realizacji wszystkich kosztów nastąpi pełne rozliczenie rezerw i ustalenie ostatecznego wyniku na 
sprzedaŜy nieruchomości. 

 

− Spłata kredytu długoterminowego 
W dniu 29 czerwca 2012 roku spółka Apator SA spłaciła ostatnią ratę kredytu długoterminowego 
w wysokości  11 mln zł (wartość całego kredytu wynosiła 45 mln zł).  
 

− Wysoki poziom sprzedaŜy 
Grupa Apator, pomimo panującego kryzysu gospodarczego osiągnęła w okresie trzech kwartałów 
2012 r. bardzo wysokie przychody ze sprzedaŜy tj. 498 850 tys. zł. Jest to wzrost o 126 650 tys. zł 
(o 34%) w stosunku do trzech kwartałów 2011 roku. 

 

− Koszty ogólnego zarządu i koszty sprzedaŜy 
Udział kosztów sprzedaŜy w przychodach ze sprzedaŜy ogółem w porównianiu do lat poprzednich 
uległ dalszemu obniŜeniu, podobnie udział kosztów ogólnego zarządu obniŜył się do poziomu 
zdecydowanie niŜszego niŜ w latach ubiegłych.  
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Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za trzy kwartały 2012 roku zawierający skrócone 
kwartalne sprawozdanie spółki Apator SA 

Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Apator 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2012 – 30.09.2012 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty w tabelach wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

Udział kosztów sprzedaŜy i kosztów ogólnego zarządu w przychodach ze sprzedaŜy 
ogółem w Grupie Apator w trzech kwartałach
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− Koszty własne sprzedaŜy 
W I-III kw. 2012 roku w Grupie Apator nastąpił wzrost udziału kosztu własnego sprzedaŜy w 
przychodach ze sprzedaŜy ogółem z poziomu 68,2% do poziomu 72,2%, który wynika głównie z 
bardzo wysokiego udziału kosztu własnego w sprzedaŜy w spółce Newind sp. z o.o. 
(odbiegającego od poziomu wskaźników pozostałych społek Grupy). 
 

Udział kosztów własnych sprzedaŜy w przychodach ze sprzedaŜy ogółem w Grupie 
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Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za trzy kwartały 2012 roku zawierający skrócone 
kwartalne sprawozdanie spółki Apator SA 

Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Apator 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2012 – 30.09.2012 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty w tabelach wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

7. Analiza osiągniętych wyników finansowych Grupy Apator  

7.1. Analiza wyników uzyskanych za trzy kwartały i w trzecim kwartale 2012 roku 

7.1.1. Analiza przychodów 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaŜy Grupy Apator w trzecim kwartale 2012 roku ukształtowały 
się na poziomie 188 804 tys. zł, tj. wyŜszym o 30% w stosunku do analogicznego okresu 2011 roku, w 
którym osiągnięto 145 078 tys.zł., co czyni je najwyŜszymi kwartalnymi przychodami w historii Grupy. 
   
PoniŜszy wykres obrazuje poziom przychodów ze sprzedaŜy w trzecim kwartale uzyskany w latach 
2003 – 2012 (w tys. zł). 
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Strukturę sprzedaŜy w podziale na przychody ze sprzedaŜy produktów i usług oraz materiałów i 
towarów przedstawia poniŜsza tabela. 

 

Wyszczególnienie 
III kwartał 

2012 r. 
(w tys. zł) 

Struktura 
III kwartał 2012 r. 

III kwartał 
2011 r. 

(w tys. zł) 

Struktura 
 III kwartał 

2011r. 
Zmiana Dynamika 

Przychody ze sprzedanych produktów 
i usług 175 429 92,92% 130 831 90,18% 44 598 134,09% 
Przychody ze sprzedanych materiałów 
i towarów 13 375 7,08% 14 247 9,82% -872 93,88% 

Przychody ogółem 188 804 100,00% 145 078 100,00% 43 726 130,14% 

 

Wyszczególnienie 
I-III kwartał 

2012 r. 
(w tys. zł) 

Struktura 
I-III kwartał 2012 r. 

I-III kwartał 
2011 r. 

(w tys. zł) 

Struktura 
 I-III kwartał 

2011r. 
Zmiana Dynamika 

Przychody ze sprzedanych produktów 
i usług 450 213  90,25% 334 257 89,81% 115 956 134,69% 
Przychody ze sprzedanych materiałów 
i towarów 48 637 9,75% 37 943 10,19% 10 694 128,18% 

Przychody ogółem 498 850 100,00% 372 200 100,00% 126 650 134,03% 

 
Podobnie wielkość przychodów ze sprzedaŜy narastająco w trzech kwartałach roku 2012 osiągnęła 
bardzo wysoką wartość 498 850 tys. zł, wyŜszą o 126 650 tys. zł od podobnego okresu roku 
poprzedniego. Wzrost przychodów ze sprzedaŜy wynika głównie ze wzrostu sprzedaŜy produktów 
aparatury pomiarowej oraz ze wzrostu sprzedaŜy rozwiązań i usług IT oferowanych przez Newind Sp. 
z o.o., które są zaliczane do pozostałej sprzedaŜy. 

 

Strukturę sprzedaŜy w ujęciu geograficznym przedstawia poniŜsza tabela. 
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Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za trzy kwartały 2012 roku zawierający skrócone 
kwartalne sprawozdanie spółki Apator SA 

Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Apator 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2012 – 30.09.2012 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty w tabelach wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

Wyszczególnienie 
III kwartał 

2012 r. 
(w tys. zł) 

Struktura 
III kwartał 

2012 r. 

III kwartał 
2011 r. 

(w tys. zł) 

Struktura 
 III kwartał 

2011r. 
Zmiana Dynamika 

SprzedaŜ krajowa 128 468 68,04% 91 500 63,07% 36 968 140,40% 

Eksport 60 336 31,96% 53 578 36,93% 6 758 112,61% 

Przychody ogółem 188 804 100,00% 145 078 100,00% 43 726 130,14% 

 

Wyszczególnienie 
I-III kwartał 

2012 r. 
(w tys. zł) 

Struktura 
I-III kwartał 

2012 r. 

I-III kwartał 
2011 r. 

(w tys. zł) 

Struktura 
 I-III kwartał 

2011r. 
Zmiana Dynamika 

SprzedaŜ krajowa 319 510 64,05% 236 111 63,44% 83 399 135,32% 

Eksport 179 340 35,95% 136 089 36,56% 43 251 131,78% 

Przychody ogółem 498 850 100,00% 372 200 100,00% 126 650 134,03% 

 

W okresie od stycznia do września 2012 r. zarówno wielkość sprzedaŜy krajowej, jak i eksportowej 
znacząco wzrosła, sprzedaŜ krajowa odpowiednio o 35%, eksport o 32% w porównaniu do roku 
poprzedniego.   

 

PoniŜsza tabela przedstawia przychody ze sprzedaŜy w układzie segmentowym. 

 

Wyszczególnienie III kwartał 2012 r. 
(w tys. zł) 

Struktura 
III kwartał 

2012 r. 

III kwartał 
2011 r. 

(w tys. zł) 

Struktura 
 III kwartał 

2011r. 
Zmiana Dynamika 

Aparatura pomiarowa 110 574 58,57% 97 821 67,43% 12 753 113,04% 

Aparatura łącznikowa 38 948 20,63% 38 280 26,39% 668 101,75% 

Pozostała sprzedaŜ 39 282 20,81% 8 977 6,19% 30 305 437,58% 

Przychody ogółem 188 804 100% 145 078 100% 43 726 130,14% 

 
Procentowy i wartościowy wzrost udziału pozostałej sprzedaŜy wynika głównie z poszerzenia Grupy 
Apator o spółkę Newind Sp. z o.o., której działalność zaliczana jest do pozostałej sprzedaŜy.  
 

Wyszczególnienie 
I-III kwartał  

2012 r. 
(w tys. zł) 

Struktura 
I-III kwartał 

2012 r. 

I-III kwartał 
2011 r. 

(w tys. zł) 

Struktura 
 I-III kwartał 

2011r. 
Zmiana Dynamika 

Aparatura pomiarowa 322 031 64,55% 261 170 70,17% 60 861 123,30% 

Aparatura łącznikowa 107 989 21,65% 97 654 26,24% 10 335 110,58% 

Pozostała sprzedaŜ 68 830 13,80% 13 376 3,59% 55 454 514,58% 

Przychody ogółem 498 850 100% 372 200 100% 126 650 134,03% 

  
Zasadniczy wpływ na osiągnięte wyniki pozostałej sprzedaŜy w I-III kwartale 2012 r. w stosunku do  
I-III kwartału 2011 r. miało podpisanie umowy przez spółkę Newind sp. z o.o. z Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych na dostawę i udzielenie licencji na oprogramowanie na potrzeby 
modernizacji Infrastruktury Techniczno-Systemowej systemu Elektronicznej Wymiany Dokumentów, 
której wartość wyniosła 32,9 mln zł netto. 
 

7.1.2.  Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta 

W związku z wytwarzaniem przez Grupę Apator dóbr inwestycyjnych, przy analizie przychodów 
w poszczególnych kwartałach zaznacza się zjawisko sezonowości sprzedaŜy. 

PoniŜsza tabela wskazuje, Ŝe w większości przypadków popyt na produkty Grupy Apator kształtował 
się na najwyŜszym poziomie w trzecim i czwartym kwartale kaŜdego roku. 

 

 



37 

 
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za trzy kwartały 2012 roku zawierający skrócone 
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Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Apator 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2012 – 30.09.2012 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty w tabelach wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

Przychody ze sprzedaŜy Grupy Apator (tys. zł) 

ROK I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 

2003 r. 23 087 26 208 26 636 30 763 

2004 r. 25 454 57 569 56 673 58 771 

2005 r. 53 182 66 726 82 772 85 683 

2006 r. 63 527 74 423 72 872 81 701 

2007 r. 67 412 76 147 85 938 81 857 

2008 r. 62 950 90 650 102 930 99 661 

2009 r. 90 661 85 667 90 011 101 218 

2010 r. 77 040 91 590 104 426 136 649 

2011 r. 107 171 119 951 145 078 165 912 

2012 r. 163 146 146 900 188 804 - 

 
Udział sprzedaŜy w poszczególnych kwartałach w stosunku do całkowitych obrotów Grupy Apator w 
ujęciu procentowym przedstawia się następująco: 
 

Udział poszczególnych kwartałów w całkowitej sprzedaŜy Grupy Apator (%) 

ROK I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 

2003 r. 21,64% 24,56% 24,96% 28,83% 

2004 r. 12,83% 29,01% 28,56% 29,61% 

2005 r. 18,44% 23,14% 28,70% 29,71% 

2006 r. 21,72% 25,44% 24,91% 27,93% 

2007 r. 21,65% 24,46% 27,60% 26,29% 

2008 r. 17,67% 25,45% 28,90% 27,98% 

2009 r. 24,67% 23,31% 24,49% 27,54% 

2010 r.  18,80% 22,36% 25,49% 33,35% 

2011 r. 19,96% 22,34% 27,02% 30,84% 

2012 r.*) 24,35% 21,93% 28,18% - 
*) udział liczony do prognozy roku. 
 
 

7.1.3. Analiza przychodów ze sprzedaŜy na rynkach zagranicznych uzyskanych w okresie 
trzech kwartałów i trzeciego kwartału 2012 roku 

W okresie trzeciego kwartału 2012 roku Grupa Apator uzyskała przychody ze sprzedaŜy eksportowej 
na poziomie 60 336 tys. zł, w okresie od stycznia do września 2012 r. przychody ze sprzedaŜy 
eksportowej osiągnęły wartość równą 179 340 tys. zł, co w porównaniu z tym samym okresem roku 
poprzedniego stanowi 32% wzrost. Udział eksportu w sprzedaŜy ogółem w trzech kwartałach 2012 r. 
wynosi 36%.  
 
Głównymi eksporterami Grupy Apator są: 

− FAP Pafal SA – indukcyjne liczniki energii elektrycznej, 

− Apator SA – aparatura łącznikowa i elektroniczne liczniki energii elektrycznej, 

− Apator Metrix SA – gazomierze, 

− Apator Powogaz SA – wodomierze i ciepłomierze. 
  
 
Strukturę geograficzną eksportu przedstawia poniŜsza tabela. 
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Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2012 – 30.09.2012 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty w tabelach wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

Wyszczególnienie 

III kwartał 2012 r. 
(w tys. zł) 

Struktura 
III kwartał 

2012 r. 

III kwartał 
2011 r. 

(w tys. zł) 

Struktura 
 III kwartał 

2011r. 
Zmiana Dynamika 

Unia Europejska 30 454 50,47% 29 951 55,90% 503 101,68% 

Pozostałe kraje 29 882 49,53% 23 627 44,10% 6 255 126,47% 

Eksport ogółem 60 336 100,00% 53 578 100,00% 6 758 112,61% 

 

Wyszczególnienie 

I-III kwartał  
2012 r. 

(w tys. zł) 

Struktura 
I-III kwartał 

2012 r. 

I-III kwartał 
2011 r. 

(w tys. zł) 

Struktura 
I-III kwartał 

2011r. 
Zmiana Dynamika 

Unia Europejska 107 106 59,72% 79 991 58,78% 27 115 133,90% 

Pozostałe kraje 72 234 40,28% 56 098 41,22% 16 136 128,76% 

Eksport ogółem 179 340 100,00% 136 089 100,00% 43 251 131,78% 

 
Szczególnie zauwaŜalny jest dynamiczny wzrost eksportu do krajów Unii Europejskiej, który w I-III 
kwartale 2012 r., w stosunku do I-III kwartału 2011 r. wzrósł o 27 115 tys. zł, (o 34%). Wynika to 
przede wszystkim z dynamicznego wzrostu sprzedaŜy gazomierzy do Danii z przeznaczeniem na 
rynek holenderski. 
 
Na poniŜszym wykresie przedstawiono główne kraje, do których Grupa Apator zrealizowała sprzedaŜ 
eksportową w okresie I-III kwartału 2012 r. i I-III kwartału 2011 r.  
 

Eksport Grupy Apator wg krajów o zrealizowanej w I-III kwartale 2012 r. sprzedaŜy > 1 mln zł
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Grupa Apator odnotowała w I-III kwartale 2012 r. w stosunku do I-III kwartału 2011 r. duŜy wzrost 
sprzedaŜy eksportowej do: 

− Danii – wzrost o o 14 184 tys. zł, uzyskany w związku ze sprzedaŜą przez Apator Metrix SA 
gazomierzy z nową kontrukcją liczydła pozwalającego na odczyt większej liczby parametrów 
pomiarowych,  

− Rosji – wzrost o o 8 794 tys. zł, uzyskany poprzez wyŜszy eksport wodomierzy, ciepłomierzy, 
gazomierzy i aparatury łącznikowej, 

− Turcji – wzrost o o 7 673 tys. zł, uzyskany poprzez wyŜszy eksport aparatury pomiarowej i 
łącznikowej, 

− Czech – wzrost o 7 493 tys. zł, uzyskany poprzez wyŜszy eksport spółki Apator Powogaz SA na 
ten rynek w porównaniu do roku poprzedniego oraz wyŜsze przychody ze sprzedaŜy zrealizowane 
przez Apator Metra s.r.o. 
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7.1.4. Analiza skonsolidowanego rachunku z całkowitych dochodów 

Przed dokonaniem analizy poniŜszych wielkości istotne jest zapoznanie się z pkt 11 sprawozdania 
zawartym na str. 43   
  
Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres trzeciego kwartału 2012 r. i 2011 r. przedstawia się 
następująco: 

Wyszczególnienie 

III kwartał  
2012 r. 

III kwartał  
2011 r. 

Zmiana Dynamika 

Przychody ze sprzedaŜy 188 804 145 078 43 726 130,14% 

Koszty wytworzenia sprzedanych produktów, 
towarów i materiałów 141 501 96 111 45 390 147,23% 

Zysk brutto na sprzedaŜy 47 303 48 967 -1 664 96,60% 

Koszty sprzedaŜy 7 442 8 459 -1 017 87,98% 

Koszty ogólnego zarządu 18 103 16 890 1 213 107,18% 

Zysk na sprzedaŜy 21 758 23 618 -1 860 92,12% 

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 20 887 1 942 18 945 1075,54% 

Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych 
konsolidacją metodą praw własności 874 216 658 404,63% 

Zysk na działalności operacyjnej 43 519 25 776 17 743 168,84% 

Wynik na działalności  finansowej -1 118 -2 405 -1 287 46,49% 

Objęcie kontroli nad jednostka zaleŜną 0 0 0 0,00% 

Zysk/strata przed opodatkowaniem 42 401 23 371 19 030 181,43% 

BieŜący podatek dochodowy -8 400 -4 281 4 119 -96,22% 

Odroczony podatek dochodowy 520 62 458 838,71% 

Zysk netto 34 521 19 152 15 369 180,25% 

 
Na nieznacznie niŜszy zysk brutto na sprzedaŜy wpływ miał wysoki wzrost pozostałej sprzedaŜy 
(Newind Sp. z o.o.) realizowany przy niskich marŜach. 
Na poziom zysku netto wpływ miała sprzedaŜ nieruchomości w Toruniu. 
 

Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres trzech kwartałów 2012 r. i 2011 r. przedstawia się 
następująco: 
 
 

Wyszczególnienie 

I-III kwartał  
2012 r. 

I-III kwartał  
2011 r. 

Zmiana Dynamika 

Przychody ze sprzedaŜy 498 850 372 200  126 650 134,03% 

Koszty wytworzenia sprzedanych produktów, 
towarów i materiałów 359 971 253 863  106 108 141,80% 

Zysk brutto na sprzedaŜy 138 879 118 337  20 542 117,36% 

Koszty sprzedaŜy 20 741 22 516  -1 775 92,12% 

Koszty ogólnego zarządu 54 751 46 319  8 432 118,20% 

Zysk na sprzedaŜy 63 387 49 502  13 885 128,05% 

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 19 617 3 099  16 518 633,01% 

Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych 
konsolidacją metodą praw własności 1 330 187  1 143 711,39% 

Zysk na działalności operacyjnej 84 334 52 788  31 546 159,76% 

Wynik na działalności  finansowej -4 932 -4 200 732 117,43% 
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Wyszczególnienie 

I-III kwartał  
2012 r. 

I-III kwartał  
2011 r. Zmiana Dynamika 

Objęcie kontroli nad jednostka zaleŜną 0 0 0 0,00% 

Zysk/strata przed opodatkowaniem 79 402 48 588  30 814 163,42% 

BieŜący podatek dochodowy -14 512 -7 919 6 593 -83,26% 

Odroczony podatek dochodowy 19 601 -1 382 20 983 1518,30% 

Zysk netto 84 491 39 287  45 204 215,06% 

 
Na poziom zysku netto w okresie trzech kwartałów 2012 r. w stosunku do trzech kwartałów 2011 r. 
wpływ miały: 

− rozpoznanie aktywa na podatek odroczony w wysokości 20 mln zł 

− wzrost przychodów ze sprzedaŜy o 126 650 tys. zł, przy jednoczesnym wzroście kosztów 
wytworzenia sprzedanych produktów, towarów i materiałów o 106 108 tys. zł, 

− wysoki wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynikający ze sprzedaŜy i likwidacji 
rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (sprzedaŜ nieruchomości), 

− wysoki poziom kursu euro (cały eksport rozliczany jest  w euro), 

− ujemny wynik z działalności finansowej w wysokości 4 932 tys. zł wynikający m.in. z: 
o ujemnego wyniku na róŜnicach kursowych w kwocie 3 812 tys. zł, 
o odsetek od kredytów i poŜyczek w wysokości 2 248 tys. zł. 

 
 
PoniŜszy wykres prezentuje zysk na sprzedaŜy uzyskany w trzech kwartałach w latach 2003 – 2012. 
 

Zysk na sprzedaŜy w Grupie Apator
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PoniŜszy wykres przedstawia poziom zysku netto i poziom EBITDA za trzy kwartały od 2003 r. do 
2012. 
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Osiągnięte wyniki EBITDA i zyski netto przez Grupę Apator w trzech kwartałach (tys. zł) *)
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*) EBITDA nieoczyszczony z jednorazowych zdarzeń. 
 

7.1.5. Bilans handlu zagranicznego  

 
PoniŜej przedstawiono dane na temat kształtowania się bilansu handlu zagranicznego w trzech 
kwartałach 2012 r. w Grupie Apator: 
 

USD wyraŜone EUR wyraŜone 
Inne waluty 

wyraŜone Razem waluty 

Wyszczególnienie w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł 

Import 40 698 58 742 8 045 107 485 

Eksport 2 908 165 272 11 160 179 340 
Bilans handlu zagranicznego I-III kwartał 
2012 r. -37 790 106 530 3 115 71 855 

 

8. Kontrakty terminowe Grupy Apator 
Grupa Apator na dzień 30 września 2012 r. posiadała transakcje zabezpieczające przed ryzykiem 
kursowym zawarte w 2011 i 2012 roku o łącznym nominale 14.190 tys. euro ze średniowaŜonym 
kursem euro 4,34 zł. Spółki Grupy Apator realizują zabezpieczenia przed ryzykiem zmiany kursów 
walut wyłącznie poprzez kontrakty typu forward. Kontrakty zabezpieczają ekspozycję walutową spółek 
Grupy Apator na lata 2012 – 2014.  
Na poszczególne lata przypadają następujące nominalne kwoty zabezpieczenia: 
 - 2012 r. – 2.390 tys. euro ze średniowaŜonym kursem 4,31 zł za 1 euro, 
 - 2013 r. – 8.800 tys. euro ze średniowaŜonym kursem 4,33 zł za 1 euro, 
 - 2014 r. – 3.000 tys. euro ze średniowaŜonym kursem 4,55 zł za 1 euro. 
 
W Grupie Apator umowy na kontrakty walutowe zawierane są w ramach polityki zabezpieczeń przed 
ryzykiem kursowym. W związku z tym kontrakty terminowe są stałym elementem działalności 
biznesowej Grupy Apator i mają pokrycie w ekspozycji walutowej. Spółki wchodzące w skład Grupy 
Apator zawierają transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe mające na celu zabezpieczenie części 
wpływów walutowych w euro związanych ze sprzedaŜą eksportową (udział eksportu w przychodach 
ze sprzedaŜy grupy Apator w I-III kwartale 2012 stanowi 36%). W związku z tym, Ŝe przyszłe 
planowane płatności z tytułu sprzedaŜy nie są ujmowanie w sprawozdaniu z sytuacji finansowej i w 
wyniku spółek, podczas gdy instrumenty zabezpieczające bez rachunkowości zabezpieczeń są 
wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy powstaje potencjalne księgowe 
niedopasowanie. W celu jego eliminacji spółki wchodzące w skład Grupy Apator podjęły decyzję o 
wdroŜeniu rachunkowości zabezpieczeń od 1 lipca 2011 roku. Zgodnie z MSR 39, jeśli 
zabezpieczenie przepływów pienięŜnych jest efektywne, to część efektywna wyceny instrumentów 
zabezpieczających dotycząca rewaluacji walutowej prezentowana jest w kapitale własnym. Na 30 
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września 2012 r. wycena instrumentów zabezpieczających wykazuje wartość dodatnią w wysokości 
617 tys. zł. 
 
Wpływ kontraktów na bieŜący wynik 
Pozostała część wyceny związana z instrumentem zabezpieczającym ujmowana jest w wyniku 
finansowym. Efekt wprowadzenia rachunkowości zabezpieczeń przedstawiono w tabelach 
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z sytuacji finansowej. 
 
Uwzględniając ujemną realizację zabezpieczeń za I-III kwartał 2012 r. w wysokości 355 tys. zł, 
dodatnią wycenę zabezpieczeń dokonaną na dzień 30.09.2012 r. oraz korektę wyceny dokonanej na 
dzień 31 grudnia 2011 r., na wynik za trzy kwartały 2012 r. wpłynęła z tego tytułu dodatnia kwota w 
wysokości 1 155 tys. zł. 
 

 I-III kwartał 2012 r. 

Grupa Apator tys. zł 

storno ujemnej wyceny kontraktów terminowych z 31 grudnia 2011 r. 1 266 

dodatnia wycena kontraktów terminowych na 30 września 2012 r. 244 

ujemny wynik realizacji kontraktów terminowych za trzy kwartały 2012 r.  -355 

Dodatni wpływ kontraktów terminowych na wynik trzech kwartałów 2012 r. 1 155 

 
Tabela prezentuje rozliczenie kontraktów terminowych dla Grupy Apator w I-III kwartale 2012 r.: 

Wpływ kontraktów terminowych za I-III kwartał 2012 r. RAZEM 

Wpływ na przychody finansowe 839 

wynik kontraktów terminowych za I-III kwartał 2012 r. 899 

wycena kontraktów terminowych -60 

Wpływ na koszty finansowe -316 

wynik kontraktów terminowych za I-III kwartał 2012 r. 1 254 

wycena kontraktów terminowych -1 570 

Wpływ na wynik 1 155 

 

9. Wskaźniki Grupy Apator  

Wskaźniki Formuła 
I-III kwartał  

2012 r. 
I-III kwartał  

2011 r. 
WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI:    

MarŜa zysku brutto ze sprzedaŜy Zysk brutto ze sprzedaŜy/Przychody netto ze 
sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów 

27,84% 31,79% 

MarŜa zysku ze sprzedaŜy Zysk ze sprzedaŜy/Przychody netto ze 
sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów 

12,71%* 13,30% 

MarŜa zysku netto Zysk netto/Przychody netto ze sprzedaŜy 
produktów, towarów i materiałów 

16,94% 10,56% 

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI:    

Wskaźnik płynności szybkiej 
(Aktywa obrotowe - Zapasy)/Zobowiązania 
krótkoterminowe 

    1,23        1,01    

WSKAŹNIKI ZADŁUśENIA:  

Stopa zadłuŜenia Zobowiązania/Pasywa 44,11% 47,03% 

*wpływ spółki Newind sp. z o.o., więcej informacji w pkt.11 na str. 43 

10. Zmiany w strukturze – połączenia, przejęcia itp. 
Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej w III kwartale 2012 roku, w tym w 
wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaŜy jednostek grupy kapitałowej 
emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności: 
 
1. W dniu 5 września 2012 r. spółka zaleŜna Apator Metrix SA SA z siedzibą w Tczewie zawarła 

umowę z National Industry Group Ltd. z siedzibą w Guernsey nabycia 4 mln udziałów (tj. 50%) w 
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spółce George Wilson Industries Ltd. (GWi) z siedzibą w Coventry, Wielka Brytania (więcej 
informacji w pkt 5.4).  

 
Poza wyŜej wymienionymi zdarzeniami, w spółkach Grupy Apator w III kwartale 2012 r. nie nastąpiło 
Ŝadne połączenie jednostek gospodarczych, przejęcie lub sprzedaŜ jednostek Grupy, podział, 
restrukturyzacja, zaniechanie działalności oraz inwestycje długoterminowe. 
 

11. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta wraz z wykazem 
najwaŜniejszych zdarzeń w trzecim kwartale 2012 r. 

Istotne dokonania i niepowodzenia w trzecim kwartale 2012 r.: 
 
Dokonania:  
1. Zakończenie budowy nowego zakładu i rozpoczęcie działalności na terenie Pomorskiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej, 
2. SprzedaŜ nieruchomości w Toruniu, 
3. Wzrost sprzedaŜy w kraju i na rynkach zagranicznych pomimo panującego spowolnienia 

gospodarczego. 
 
Niepowodzenia: 
1. ObniŜenie poziomu rentowności spowodowane niską rentownością sprzedaŜy realizowanej przez 

spółkę Newind Sp. z o.o., której udział w obrotach Grupy Apator w trzecim kwartale wyniósł aŜ 
19,5% (11,7% w I-III kwartale). 

 
PoniŜej tabela pokazuje rezultaty działalności Grupy Apator po wyłączeniu działalności spółki Newind 
sp. z o.o. 
 

Wyszczególnienie 

III kwartał  
2012 r.  

(bez Newindu) 

III kwartał 
2011 r.  

(bez Newindu) 
Dynamika 

III kwartał  
2012 r. 

(cała Grupa) 

III kwartał 
2011 r. 

(cała Grupa) 
Dynamika 

Przychody ze sprzedaŜy 151 992 137 878 110,2% 188 804 145 078 130,1% 
Koszty wytworzenia 
sprzedanych produktów, 
towarów i materiałów 106 700 92 935 114,8% 141 501 96 111 147,2% 

Zysk brutto na sprzedaŜy 45 292 44 943 100,8% 47 303 48 967 96,6% 

Zysk na sprzedaŜy 20 781 21 906 94,9% 21 758 23 618 92,1% 
Zysk na działalności 
operacyjnej 42 373 24 053 176,2% 43 519 25 776 168,8% 
Zysk/strata przed 
opodatkowaniem 41 216 21 685 190,1% 42 401 23 371 181,4% 

Zysk netto 33 581 17 483 192,1% 34 521 19 152 180,2% 

MarŜa zysku na sprzedaŜy 13,67% 15,89%  11,52% 16,28%  

MarŜa zysku netto 22,09% 12,68%  18,28% 13,20%  

 

Wyszczególnienie 

I-III kwartał 
2012 r.  

(bez Newindu) 

I-III kwartał 
2011 r.  

(bez Newindu) 
Dynamika 

I-III kwartał 
2012 r. 

(cała Grupa) 

I-III kwartał 
2011 r. 

(cała Grupa) 
Dynamika 

Przychody ze sprzedaŜy 440 508 364 868 120,7% 498 850 372 200 134,0% 
Koszty wytworzenia 
sprzedanych produktów, 
towarów i materiałów 304 897 250 164 121,9% 359 971 253 863 141,8% 

Zysk brutto na sprzedaŜy 135 611 114 704 118,2% 138 879 118 337 117,4% 

Zysk na sprzedaŜy 62 391 48 181 129,5% 63 387 49 502 128,0% 
Zysk na działalności 
operacyjnej 83 136 51 456 161,6% 84 334 52 788 159,8% 
Zysk/strata przed 
opodatkowaniem 78 124 47 310 165,1% 79 402 48 588 163,4% 



44 

 
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za trzy kwartały 2012 roku zawierający skrócone 
kwartalne sprawozdanie spółki Apator SA 

Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Apator 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2012 – 30.09.2012 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty w tabelach wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

Wyszczególnienie 

I-III kwartał 
2012 r.  

(bez Newindu) 

I-III kwartał 
2011 r.  

(bez Newindu) 
Dynamika 

I-III kwartał 
2012 r. 

(cała Grupa) 

I-III kwartał 
2011 r. 

(cała Grupa) 
Dynamika 

Zysk netto 83 464 38 026 219,5% 84 491 39 287 215,1% 

MarŜa zysku na sprzedaŜy 14,16% 13,21%  12,71% 13,30%  

MarŜa zysku netto 18,95% 10,42%  16,94% 10,56%  

 
Udział eksportu w przychodach Grupy Apator bez Newind sp. z o.o. w trzecim kwartale prezentuje 
tabela poniŜej. 

Wyszczególnienie (bez Newindu) 
III kwartał  

2012 r. 
(w tys. zł) 

Struktura 
III kwartał  

2012 r. 

III kwartał  
2011 r. 

(w tys. zł) 

Struktura 
III kwartał 

2011r. 
Zmiana Dynamika 

SprzedaŜ krajowa 91 656 60,30% 84 300  61,14% 7 356 108,73% 

Eksport 60 336 39,70% 53 578 38,86% 6 758 112,61% 

Przychody ogółem 151 992 100,00% 137 878 100,00% 14 114 110,24% 

 

Wyszczególnienie (cała Grupa) 
III kwartał 

2012 r. 
(w tys. zł) 

Struktura 
III kwartał 

2012 r. 

III kwartał 
2011 r. 

(w tys. zł) 

Struktura 
 III kwartał 

2011r. 
Zmiana Dynamika 

SprzedaŜ krajowa 128 468 68,04% 91 500 63,07% 36 968 140,40% 

Eksport 60 336 31,96% 53 578 36,93% 6 758 112,61% 

Przychody ogółem 188 804 100,00% 145 078 100,00% 43 726 130,14% 

 
Udział eksportu w przychodach Grupy Apator bez Newind sp. z o.o. w trzech kwartałach prezentuje 
tabela poniŜej. 

Wyszczególnienie (bez Newindu) 
I-III kwartał 

2012 r. 
(w tys. zł) 

Struktura 
 I-III kwartał 

2012r. 

I-III kwartał 
2011 r. 

(w tys. zł) 

Struktura 
 I-III kwartał 

2011r. 
Zmiana Dynamika 

SprzedaŜ krajowa 261 168 59,29% 228 779 62,70% 32 389 114,16% 

Eksport 179 340 40,71% 136 089 37,30% 43 251 131,78% 

Przychody ogółem 440 508 100,00% 364 868 100,00% 75 640 120,73% 

 
W związku z obniŜeniem rentowności, Grupa Apator podejmuje działania zmierzające do poprawy 
zaistniałej sytuacji. 
 
Pozostałe wydarzenia w trzech kwartałach 2012 r.: 

1. W dniu 23 stycznia 2012 r., na NWZA ustanowiono Program nieodpłatnego nabycia 2 mln akcji 
własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia. 

2. W dniu 23 stycznia 2012 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy KPMG spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp.k. do przeglądu i badania sprawozdań finansowych jednostkowych i 
skonsolidowanych na lata 2012 – 2013.  

3. W dniu 3 kwietnia 2012 r. spółka Apator SA nabyła nieodpłatnie od spółki zaleŜnej Apator Mining 
Sp. z o.o. 2 mln akcji własnych na okaziciela o wartości 0,10 zł kaŜda. Transakcja została 
przeprowadzona poza rynkiem regulowanym. Jednocześnie Zarząd poinformował, Ŝe Program 
nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia i obniŜenia 
kapitału zakładowego uchwalony Uchwałą nr 7/I/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Apator SA z dnia 23 stycznia 2012 r., został zrealizowany. 

Wyszczególnienie (cała Grupa) 
I-III kwartał 

2012 r. 
(w tys. zł) 

Struktura 
I-III kwartał 

2012 r. 

I-III kwartał 
2011 r. 

(w tys. zł) 

Struktura 
 I-III kwartał 

2011r. 
Zmiana Dynamika 

SprzedaŜ krajowa 319 510 64,05% 236 111 63,44% 83 399 135,32% 

Eksport 179 340 35,95% 136 089 36,56% 43 251 131,78% 

Przychody ogółem 498 850 100,00% 372 200 100,00% 126 650 134,03% 
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4. W dniu 15 czerwca 2012 r. Konsorcjum, którego liderem jest Comarch SA, a spółka zaleŜna 
Apator Rector Sp. z o. o. jego uczestnikiem, zawało znaczącą umowę z Tauron Dystrybucja SA 
na dostawę i wdroŜenie systemu informatycznego do Zarządzania Majątkiem Sieciowym Tauron 
Dystrybucja SA oraz świadczenie usług serwisu systemu. Całkowita wartość umowy wynosi 78,9 
mln zł netto. Z tej kwoty, szacunkowa wartość przychodów dla Apator Rector Sp. z o. o. z tytułu 
realizacji umowy wynosi 39,3 mln zł netto. 

5. W dniu 18 czerwca 2012 r. Rada Nadzorcza Apator SA poinformowała, Ŝe Prezes Zarządu Apator 
SA – Janusz Niedźwiecki złoŜył pisemne oświadczenie o niekandydowaniu do Zarządu spółki 
Apator SA na kolejną kadencję. Obecna kadencja Zarządu kończy się w dniu odbycia 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA w 2013 r. Rada Nadzorcza Apator 
SA poinformowała równieŜ, Ŝe wyłonienie kandydata na Prezesa Zarządu Apator SA planowane 
jest do końca 2012 r. Kandydat na Prezesa Zarządu będzie wdraŜał się do pełnienia tej funkcji 
pod kierunkiem obecnego Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza zaproponowała obecnemu 
Prezesowi członkostwo w Radzie Nadzorczej po zakończeniu kadencji Prezesa Zarządu. 

6. W dniu 18 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwaliło wysokość 
dywidendy za rok 2011, przeznaczając na ten cel kwotę 24.830.271,00 zł z zysku za 2011 rok, co 
dało 0,75 zł brutto na jedną akcję.  Wypłata nastąpiła w dniu 23 lipca 2012 r. dla akcjonariuszy 
posiadających akcje w dniu 6 lipca 2012 r. 

7. W dniu 18 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o 
umorzeniu 2.000.000 akcji własnych na okaziciela spółki Apator SA i obniŜeniu kapitału własnego. 

8. W dniu 29 czerwca 2012 r. Zarząd Apator SA poinformował, Ŝe spółka Apator SA spłaciła na 
rzecz Banku Handlowego w Warszawie SA ostatnią ratę płatności z tytułu zaciągniętego w dniu 
17 kwietnia 2008 r. kredytu długoterminowego na zakup akcji spółki Apator Powogaz SA z 
siedzibą w Poznaniu. Ostatnia rata kredytu wynosiła 11 mln zł, a wartość całego kredytu: 
45 mln zł. 

9. W dniu 29 czerwca 2012 r. spółka Apator SA zawarła - 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. Dodatkowo spółka Apator SA zawarła dla wszystkich spółek Grupy Apator 
umowy w zakresie: - ubezpieczeń komunikacyjnych - umowa zawarta z TUiR Warta SA na okres 
od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.; - ubezpieczeń w podróŜy - umowa zawarta z PZU SA na 
okres od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2013 r. - kontynuacja drugiego okresu rozliczeniowego 
2012/2013. Ponadto spółka Apator SA kontynuuje ubezpieczenia odpowiedzialności członków 
władz spółki w Chartis Europe SA, Oddział w Polsce (polisa główna) oraz w ACE European Group 
Ltd. Sp. z o. o., Oddział w Polsce (polisa nadwyŜkowa). 

10. W dniu 5 lipca 2012 r. spółka Apator SA zawarła ostateczną umowę sprzedaŜy prawa 
uŜytkowania wieczystego gruntu oraz budynków i budowli stanowiących odrębny przedmiot 
własności znajdujących się w Toruniu przy ul. śółkiewskiego 21/29. Cena sprzedaŜy 
Nieruchomości wynosi 36.072 tys. zł, w tym 2 mln zł z tytułu realizacji przez Sprzedającego 
inwestycji drogowej. Umowa została zawarta z Galerią Copernicus Toruń 2 sp. z o. o. z siedzibą w 
Warszawie. 

11. W dniu 16 lipca 2012 roku do spółki Apator SA wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego w 
Toruniu, na podstawie którego, nastąpiła rejestracja w dniu 12 lipca 2012 roku obniŜenia kapitału 
zakładowego Apator SA z kwoty 3.510.702,80 zł do kwoty 3.310.702,80 zł, obniŜenie kapitału 
zostało dokonane poprzez umorzenie 2.000.000 akcji na okaziciela Apator SA, nabytych 
nieodpłatnie od spółki zaleŜnej Apator Mining sp. z o.o. 

12. W wyniku kontroli podatkowej przeprowadzonej w 2012 r. przez UKS w Bydgoszczy stwierdzono, 
Ŝe zawarte przez Spółkę umowy na pochodne instrumenty finansowe nie słuŜyły zabezpieczeniu 
jej przychodów. W związku z tym uznano, iŜ Spółka zawyŜyła przychody i koszty podatkowe, 
wobec czego określono zobowiązanie podatkowe w wysokości 1.245 tys. zł plus odsetki za 
zwłokę. Od wyŜej opisanej decyzji spółka odwołała się odrzucając wszystkie zarzuty, jednak 
otrzymała od Izby Skarbowej w Bydgoszczy decyzję ostateczną podtrzymującą zobowiązanie 
podatkowe. Wobec tego, Ŝe spółka dalej nie zgadza się z otrzymaną decyzją, odwoła się do Sądu 
Administracyjnego. 
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13. W dniu 31 lipca 2012 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ogłosiła nowy skład 
indeksu spółek odpowiedzialnych (RESPECT Index). W skład indeksu weszło 20 spółek, w tym po 
raz czwarty Apator SA. 

14. Z dniem 9 sierpnia 2012 r. postanowieniem Sądu Rejonowego we Wrocławiu, spółka Newind 
Grupa Apator sp. z o.o. działa pod nazwą Newind sp. z o.o. 

15. W dniu 5 września 2012 r. spółka zaleŜna Apator Metrix SA z siedzibą w Tczewie zawarła umowę 
z National Industry Group Ltd. z siedzibą w Guernsey nabycia 4 mln udziałów (tj. 50%) w spółce 
George Wilson Industries Ltd. (GWi) z siedzibą w Coventry (Wielka Brytania).  

 

12. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu 30 września 2012 r., tj. po dniu 
sporządzenia kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego 

 

1. W dniu 23 października 2012 r. Zarząd Apator SA poinformował o wypłacie zaliczki na poczet 
przewidywanej dywidendy z zysku za 2012 rok w łącznej wysokości 13 242 811,20 zł, czyli 0.40 zł 
brutto na jedną akcję.  

2. W dniu 23 października 2012 r. Rada Nadzorcza Apator SA dokonała wyboru Pana Andrzeja 
Szostaka na kandydata na Prezesa Zarządu Apator SA na kolejną kadencję w latach 2013 – 
2015. 

 

13. Prognoza wyników finansowych na 2012 
Zarząd Apator SA w dniu 23 lutego 2012 roku podał do publicznej wiadomości skonsolidowaną 
prognozę wyników finansowych, która obejmowała następujące wielkości: 

− skonsolidowane przychody ze sprzedaŜy ogółem w wysokości 580 mln zł, 

− skonsolidowany zysk netto w przedziale: 70 mln zł - 75 mln zł. 
Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych na 2012 r. obejmuje całkowite wyniki z działalności 
Grupy Apator przypadające zarówno akcjonariuszom podmiotu dominującego jak i udziałowcom 
niesprawującym kontroli. 
 
W dniu 22 sierpnia 2012 r. Zarząd Apator SA podał I korektę prognozy skonsolidowanych wynków 
finansowych, która obejmowała następujące wielkości: 

− skonsolidowane przychody ze sprzedaŜy ogółem w wysokości 580 mln zł, 

− skonsolidowany zysk netto w przedziale: 90 mln zł - 95 mln zł. 
Na podwyŜszony prognozowany skonsolidowany zysk netto wpłynęło rozpoznanie aktywa na podatek 
odroczony w kwocie 20 mln zł z tytułu moŜliwej do wykorzystania ulgi podatkowej. 
 
Zarząd Apator SA w dniu 14 listopada 2012 r. podał do publicznej wiadomości drugą korektę prognozy 
skonsolidowanych wyników finansowych. Skorygowana prognoza obejmuje następujące wielkości: 

− skonsolidowane przychody ze sprzedaŜy ogółem w wysokości 670 mln zł, 

− skonsolidowany zysk netto w wysokości 98 mln zł. 
Prognoza wyników finansowych została skorygowana głównie z uwagi na: 

− wysoki poziom sprzedaŜy realizowany przez wszystkie spółki Grupy Apator,  

− intensywną działalność spółki Newind sp. z o. o. na rynku IT - przychody tej spółki w 2012 roku 
dwukrotnie przekroczą pierwotnie planowane wielkości. 

 
Zarząd Apator SA podkreślił, Ŝe: 

− spółka Newind Sp. z o.o. prowadzi działalność na rynku IT od niespełna dwóch lat (start up), 

− obecnie działalność tej spółki charakteryzuje się niską rentownością, z uwagi na realizację 
kontraktów z duŜym udziałem sprzętu komputerowego (hardware). 

 
Pozostałe załoŜenia skorygowanej prognozy obejmują: 
- prowadzenie działalności Apator SA w  Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (rozpoczęcie 
rozliczania ulgi podatkowej z dniem 1 czerwca 2012 roku), 
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- rozpoznanie aktywa na podatek odroczony, z tytułu moŜliwej do wykorzystania ulgi podatkowej, 
którego planowany stan na koniec 2012 roku wyniesie 22 mln zł,  
-  pozostałe przychody operacyjne z tytułu sprzedaŜy nieruchomości w Toruniu: 16 mln zł, 
- wysoki udział sprzedaŜy eksportowej w przychodach ze sprzedaŜy ogółem, 
- przyjęty kurs euro na średnim poziomie rocznym 4,18 zł, 
- poziom kontraktów terminowych oraz stosowanie polityki zabezpieczeń zabezpieczających 
ekspozycję walutową Grupy Apator, 
- skład Grupy Apator obejmujący spółki: Apator SA, FAP Pafal SA, Apator Mining sp. z o. o., Apator 
Control sp. z o. o., Apator Elektro SA, Apator GmbH, Grupę Apator Powogaz (Apator Powogaz SA, 
Apator Telemetria sp. z o. o., Apator Metroteks sp z o. o., Apator Metra s.r.o., Teplovodomer SA), 
Apator Rector sp. z o.o. wraz z Newind sp. z o. o. oraz Apator Metrix SA wraz z GWi Ltd.  (GWi od 
września 2012 r.). 
Sporządzając korektę prognozy Zarząd Apator SA ocenił, Ŝe włączenie spółki GWi Ltd. w skład Grupy 
Apator nie ma istotnego wpływu na prognozę skonsolidowanych wyników finansowych bieŜącego 
roku. 
 
Skorygowana prognoza skonsolidowanych wyników finansowych na 2012 r. obejmuje całkowity zysk 
netto z działalności Grupy Apator przypadający zarówno akcjonariuszom podmiotu dominującego jak i 
udziałowcom niesprawującym kontroli. 
 
Zarząd podmiotu dominującego monitoruje realizację prognozy skonsolidowanych wyników 
finansowych grupy kapitałowej poprzez system raportów miesięcznych i kwartalnych. 
 

Po trzech kwartałach 2012 r. realizacja prognozy skonsolidowanych wyników finansowych na rok 2012 
kształtuje się następująco: 

 

Wyszczególnienie Pierwotna 
prognoza 2012 

I korekta 
prognozy 2012 

II korekta  
prognozy 2012 

Wykonanie  
I-III kwartał 

2012 

% wykonania w 
stosunku do II 

korekty 
prognozy 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaŜy 
produktów, towarów i materiałów 

580  000 580 000 670 000 498 850 74,5% 

Skonsolidowany zysk netto * 70 000 – 75 000 90 000 – 95 000 98 000 84 491 86,2%  

*skonsolidowany zysk netto obejmuje cały zysk Grupy Apator (równieŜ przypadający udziałowcom  niesprawującym kontroli) 

14. Akcjonariusze 

14.1. Kapitał zakładowy 

Podstawą obliczeń na dzień 30 września 2012 roku jest kapitał zakładowy wynoszący 3.310.702,80 zł, 
składający się z 33.107.028 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł kaŜda, który dzieli się następująco: 

Akcje i głosy Liczba akcji 
 

Struktura akcji 
% 

Liczba głosów 
 

Struktura 
głosów 

% 

Akcje imienne 7 774 492 23,48% 31 097 968 55,11% 

Akcje na okaziciela 25 332 536 76,52% 25 332 536 44,89% 

Ogółem akcje 33 107 028 100,00% 56 430 504 100,00% 

 

KaŜda akcja na okaziciela daje prawo do jednego głosu, natomiast akcje imienne są akcjami 
uprzywilejowanymi w ten sposób, Ŝe jedna akcja daje prawo do czterech głosów na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy.  

 

14.2. Znaczący akcjonariusze 

Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zaleŜne co 
najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Apator SA na dzień przekazania raportu 
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kwartalnego 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 oraz wskazanie zmian w strukturze własności 
znacznych pakietów akcji Apator SA w okresie od przekazania poprzedniego raportu. 
 

Stan na 31 sierpnia 2012 r. Stan na 14 listopada 2012 r. Zmiana stanu 

Wyszczególnienie akcje głosy akcje (%) 
głosy 

(%) akcje głosy 
akcje 

(%) 
głosy 

(%) zakup sprzedaŜ 

Apator Mining sp. z o.o. 3 600 000 3 600 000 10,87% 6,38% 3 600 000 3 600 000 10,87% 6,38% - - 

Mariusz Lewicki 2 033 000 5 527 007 6,14% 9,79% 2 035 000 5 527 007 6,15% 9,80% 2 000 - 

Tadeusz Sosgórnik 1 900 503 4 879 809 5,74% 8,65% 1 900 503 4 879 809 5,74% 8,65% - - 

Danuta Guzowska 1 520 279 4 382 921 4,59% 7,77% 1 520 279 4 382 921 4,59% 7,77% - - 

Zbigniew Jaworski 1 327 307 3 609 851 4,01% 6,40% 1 327 307 3 609 851 4,01% 6,40% - - 

Janusz Marzygliński 1 047 657 3 501 933 3,16% 6,21% 1 047 657 3 501 933 3,16% 6,21% - - 

AVIVA OFE 2 905 628 2 905 628 8,78% 5,15% 2 905 628 2 905 628 8,78% 5,15% -  - 

Podsumowanie 14 334 374 28 407 149 43,29% 50,35% 14 336 374 28 409 149 43,30% 50,36% 2 000 0 

 
PowyŜsza tabela przedstawia ilość akcji będących w posiadaniu znaczących akcjonariuszy wraz ze 
współmałŜonkami. 

 
 

14.3. Stan posiadania i zmiany w strukturze własności akcji osób zarządzających i 
nadzorujących 

PoniŜsza tabela przedstawia zestawienie stanu posiadania akcji Apator SA lub uprawnień do nich 
przez osoby zarządzające (wraz ze współmałŜonkami) na dzień przekazania raportu kwartalnego, 
wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu, 
odrębnie dla kaŜdej z osób: 

Stan na 31 sierpnia 2012 r. Stan na 14 listopada 2012 r. Zmiana stanu 

Wyszczególnienie akcje głosy akcje (%) 
głosy 

(%) akcje głosy 
akcje 

(%) 
głosy 

(%) zakup sprzedaŜ 

Janusz Niedźwiecki 436 518 1 734 639 1,32% 3,07% 436 518 1 734 639 1,32% 3,07% - - 

Tomasz Habryka 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% - - 

Jerzy Kuś 200 200 0,00% 0,00% 200 200 0,00% 0,00% - - 

Janina Karaszewska-
Zandrowicz 434 500 1 424 500 1,31% 2,52% 434 500 1 424 500 1,31% 2,52% - - 

Mirosław Klepacki 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% - - 

Krzysztof Malec 99 396 0,00% 0,00% 99 396 0,00% 0,00% - - 

Podsumowanie 871 317 3 159 735 2,63% 5,59% 871 317 3 159 735 2,63% 5,59% 0 0 
 
 

PoniŜsza tabela przedstawia ilość akcji będących w posiadaniu osób nadzorujących (wraz ze 
współmałŜonkami) na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie 
posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu, odrębnie dla kaŜdej z osób: 

Stan na 31 sierpnia 2012 r. Stan na 14 listopada 2012 r. Zmiana stanu 
Wyszczególnienie 

  akcje głosy akcje (%) 
głosy 

(%) akcje głosy 
akcje 

(%) 
głosy 

(%) zakup sprzedaŜ 

Mariusz Lewicki 2 033 000 5 527 007 6,14% 9,79% 2 035 000 5 527 007 6,15% 9,80% 2 000 - 

Danuta Guzowska 1 520 279 4 382 921 4,59% 7,77% 1 520 279 4 382 921 4,59% 7,77% - - 

Ryszard Wojnowski 895 334 895 334 2,70% 1,59% 889 334 895 334 2,69% 1,58% - 6 000 

Janusz Marzygliński 1 047 657 3 501 933 3,16% 6,21% 1 047 657 3 501 933 3,16% 6,21% - - 

Eryk Karski 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% - - 
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Stan na 31 sierpnia 2012 r. Stan na 14 listopada 2012 r. Zmiana stanu 
Wyszczególnienie 

  akcje głosy akcje (%) 
głosy 

(%) akcje głosy 
akcje 

(%) 
głosy 

(%) zakup sprzedaŜ 

Krzysztof Kwiatkowski 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% - - 

Podsumowanie 5 496 270 14 307 195 16,59% 25,36% 5 492 270 14 303 195 16,59% 25,36% 2 000 6 000 

 
 

15. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla 
postępowania arbitraŜowego lub organem administracji publicznej 

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

− Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadziła postępowanie przygotowawcze w sprawie 
podejrzenia zatajenia prawdziwych danych w latach 2008 – 2009 w raportach bieŜących 
i okresowych dotyczących zawierania w latach 2008 – 2009 transakcji na zakup kontraktów 
terminowych forward oraz opcji typu call i put. Postępowanie było prowadzone w wyniku 
złoŜenia zawiadomienia przez akcjonariusza. 
 
W związku z faktem, Ŝe spółka  nie posiadała Ŝadnej informacji dotyczącej toku postępowania, 
w dniu 21 sierpnia 2012 r.  wystąpiono do Prokuratury z wnioskiem o udzielenie informacji. W 
dniu 3 września 2012 r. w odpowiedzi na ten wniosek, Apator SA otrzymał pismo z informacją 
o umorzeniu postępowania w dniu 20 stycznia 2011 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt. 2 k.p.k., 
wobec braku znamion czynu zabronionego. 

 

– W dniu 11 października 2011 r. wpłynęła informacja Komisji Nadzoru Finansowego o 
wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałoŜenia kary administracyjnej 
wobec podejrzenia naruszenia przez spółkę Apator SA art. 56 ustawy o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych. W dniu 17 kwietnia 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego 
nałoŜyła na Apator SA karę pienięŜną w wysokości 150 tys. zł za niewykonanie obowiązku 
informacyjnego spółki publicznej, które zdaniem KNF polegało na nieprzekazaniu do 
publicznej wiadomości, KNF i spółce prowadzącej rynek regulowany w ustawowym terminie tj. 
niezwłocznie, nie później niŜ w ciągu 24 godzin od powzięcia informacji, informacji poufnej o 
zawieraniu przez spółkę i jej spółki zaleŜne w latach 2008 – 2009 terminowych transakcji 
walutowych, niosących ryzyko znacznej straty lub istotnie je zwiększającej, w zakresie w jakim 
w terminach ich zawierania przekraczały one planowane wpływy w walucie obcej i mogących 
mieć istotny wpływ na jednostkowy lub skonsolidowany wynik finansowy emitenta.  

Apator SA  nie zgadza się z decyzją KNF w całości, złoŜył odwołanie i czeka na ponowną 
decyzję KNF.  

 

16. Transakcje z podmiotami powiązanymi 
W okresie trzech kwartałów 2012 r. spółka Apator SA lub inna jednostka od niej zaleŜna nie zawierała 
Ŝadnych transakcji z podmiotami powiązanymi, które byłyby zawarte na warunkach innych niŜ 
rynkowe. 
 
Transakcje spółki Apator SA i jednostek zaleŜnych z podmiotami powiązanymi w okresie od stycznia 
do września 2012 r. obejmowały transakcje, które są typowe, zawierane na warunkach rynkowych, a 
ich charakter wynika z bieŜącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Apator SA i jednostki 
zaleŜne. Transakcje te dotyczą współpracy w zakresie:  

− kredytowych liczników elektronicznych, płyt elektroniki – współpraca Apator SA i FAP 
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Pafal SA, 

− niskonapięciowej aparatury łącznikowej – współpraca Apator SA i Apator Elektro SA,  

− ciepłomierzy – współpraca Apator SA i Apator Powogaz SA, 

− wodomierzy – współpraca Apator Powogaz SA i Teplovodomer SA oraz Apator Powogaz S.A. 
 i Apator Telemetria sp. z. o. o., 

− gazomierzy – współpraca Apator Metrix SA z Apator GmbH, 

− liczników energii elektrycznej  – współpraca Apator SA, Pafal SA  z Apator GmbH. 
 

1) W zakresie produkcji kredytowych liczników elektronicznych, spółka Apator SA współpracuje 
z podmiotem zaleŜnym FAP Pafal SA z siedzibą w Świdnicy. Podstawą współdziałania jest 
umowa zawarta pomiędzy Apator SA a FAP Pafal SA w dniu 1 marca 2005 r. (z późniejszymi 
aneksami). Umowa ta określa ogólne warunki współpracy w zakresie dostaw przez Apator SA 
płyt elektroniki i podzespołów montaŜowych do FAP Pafal SA. Ilości dostaw realizowane są 
według bieŜących zamówień, a ceny zawierane są na warunkach rynkowych. Umowa ta 
zawarta jest na czas nieokreślony. Szczegółowe warunki zawartej umowy nie odbiegają od 
warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. 

2) W dniu 4 stycznia 2010 r. spółka Apator SA zawarła umowę o współpracy z podmiotem 
zaleŜnym FAP Pafal SA. Przedmiotem współpracy jest prowadzenie przez spółkę Apator SA 

− sprzedaŜy produktów spółki zaleŜnej FAP Pafal SA, 

− 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. 
 
Docelowo produkcja elektronicznych liczników energii elektrycznej prowadzona będzie 
wyłącznie przez Apator SA. 

3) W dniu 14 grudnia 2011 r. spółka zaleŜna Apator Powogaz SA z siedzibą w Poznaniu zawarła 
umowę ze spółką stowarzyszoną ZAO Teplovodmer (Rosja) na sprzedaŜ przez Apator 
Powogaz SA wodomierzy i ciepłomierzy. Łączna wartość kontraktu wynosi 8,5 mln euro netto, 
tj. 38,8 mln zł. Realizacja kontraktu ma miejsce w 2012 roku. 

4) W dniu 23 grudnia 2010 r. Apator Metrix SA zawarł z  Apator GmbH z Thuga AG z siedzibą w 
Monachium, umowę na dostawę gazomierzy miechowych. Wartość umowy wynosi 1.126 tys. 
EUR netto (tj. 4.474 tys. zł). Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2011 r. do 
31 grudnia 2013 r.  

5) W dniu 10 stycznia 2012 r. spółka Apator SA zawarła umowę ramową ze spółką 
stowarzyszoną Apator Elektro z siedzibą w Moskwie (Rosja). Umowa ramowa dotyczy 
sprzedaŜy przez Apator SA niskonapięciowej aparatury łącznikowej oraz części do 
kompletacji tej aparatury. Wartość umowy ramowej wynosi 3,5 mln EUR netto, tj. 15,7 mln zł.  

6) W dniu 31 sierpnia 2011 r. Apator SA i Apator Rector sp. z o. o zawarły umowę z firmą 
EnergiaPro SA z siedzibą we Wrocławiu. Umowa dotyczy dostaw systemu typu AMI oraz 
elektronicznych liczników bezpośrednich i pośrednich ze zdalną transmisją na potrzeby 
EnergiaPro SA. Łączna wartość umowy wynosi 7,8 mln zł netto. Realizacja umowy ma 
miejsce do 31 maja 2012 r. 

 

Wzajemne obroty pomiędzy spółkami Grupy Apator o wartości powyŜej 1 mln zł za trzy kwartały 2012 r. (tys. zł)  

Apator SA -> FAP Pafal SA 13 839 

FAP Pafal SA -> Apator SA 29 692 

Suma wzajemnych obrotów pomiędzy Apator SA i FAP Pafal SA 43 531 

Apator Powogaz SA -> Teplovodomier SA 28 110 

Teplovodomier SA -> Apator Powogaz SA 0 

Suma wzajemnych obrotów pomiędzy Apator Powogaz SA i Teplovodomier SA 28 110 

Apator Metrix SA -> Apator GmbH 8 387 

Apator GmbH -> Apator Metrix SA 317 

Suma wzajemnych obrotów pomiędzy Apator Metrix SA i Apator GmbH 8 704 

FAP Pafal SA -> Apator GmbH 7 580 

Apator GmbH -> FAP Pafal SA 114 

Suma wzajemnych obrotów pomiędzy FAP Pafal SA i Apator GmbH 7 694 
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Wzajemne obroty pomiędzy spółkami Grupy Apator o wartości powyŜej 1 mln zł za trzy kwartały 2012 r. (tys. zł)  

Apator SA -> Apator GmbH 5 211 

Apator GmbH -> Apator SA 943 

Suma wzajemnych obrotów pomiędzy Apator SA i Apator GmbH 6 154 

Apator SA -> Apator Powogaz SA 5 116 

Apator Powogaz SA -> Apator SA 69 

Suma wzajemnych obrotów pomiędzy Apator SA i Apator Powogaz SA 5 185 

Apator Telemetria sp. z o. o. -> Apator Powogaz SA 4 928 

Apator Powogaz SA -> Apator Telemetria sp. z o. o. 238 

Suma wzajemnych obrotów pomiędzy Apator Telemetria sp. z o. o. i Apator Powogaz SA 5 166 

Apator SA -> Apator Elektro SA 3 940 

Apator Elektro SA -> Apator SA 45 

Suma wzajemnych obrotów pomiędzy Apator SA i Apator Elektro SA 3 985 

Apator Powogaz SA -> Apator Metroteks sp. z o. o. 2 209 

Apator Metroteks sp. z o. o. -> Apator Powogaz SA 0 

Suma wzajemnych obrotów pomiędzy Apator Powogaz SA i Apator Metroteks sp. z o. o. 2 209 

 

17. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych 
papierów wartościowych 

W okresie I-III kwartału 2012 r. nie przeprowadzono i w najbliŜszej przyszłości nie przewiduje się 
emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych przez Apator SA. 
 
W dniu 23 stycznia 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki uchwaliło Program 
nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia i obniŜenia kapitału 
zakładowego. Celem Programu było nieodpłatne nabycie, poza rynkiem regulowanym, od spółki 
zaleŜnej Apator Mining Sp. z o.o. 2 mln akcji własnych na okaziciela (5,70% kapitału).  
W dniu 13 kwietnia 2012 r. Apator SA nabył nieodpłatnie od spółki zaleŜnej Apator Mining Sp. z o. o. 
2 mln akcji własnych na okaziciela oznaczonych kodem PLAPATR00018. Transakcja została 
przeprowadzona poza rynkiem regulowanym. Tym samym Program został zrealizowany. Decyzja o 
umorzeniu tych akcji została podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 czerwca 2012 
roku. Z akcji nabytych w ramach Programu nie było wykonywane prawo głosu, nie brały one równieŜ 
udziału w podziale zysku za 2011 rok.  
 

18. Dywidenda 
Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną 
akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane: 

W dniu 18 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o 
wypłacie dywidendy z zysku za 2011 rok w łącznej wysokości 24 830 271 zł, czyli 0,75 zł brutto na 
jedną akcję. Dywidenda została wypłacona w całości w dniu 23 lipca 2012 r. Prawo do dywidendy 
uzyskali akcjonariusze posiadający akcje spółki Apator SA w dniu 6 lipca 2012 r. Do wypłaty 
dywidendy uprawnionych było 33 107 028 akcji, w tym 7 774 492 akcji imiennych serii A i 25 332 536 
akcji na okaziciela serii A, B i C.  

 

W dniu 23 października 2012 r. Zarząd Apator SA podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet 
przewidywanej dywidendy z zysku za 2012 rok w łącznej wysokości 13 242 811,20 zł, czyli 0,40 zł 
brutto na jedną akcję. Do wypłaty zaliczki za poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2012 
uprawnionych jest 33 107 028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C. Prawo do 
wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki 
Apator SA w dniu 6 grudnia 2012 roku, natomiast wypłata nastąpi w dniu 13 grudnia 2012 roku.  
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Poziom dywidendy na jedną akcję Apator SA
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19. Poręczenia kredytu lub poŜyczki, udzielenie gwarancji 
Na dzień 30 września 2012 r. łączna wartość istniejących poręczeń kredytów lub poŜyczek lub 
udzieleniu gwarancji nie stanowi równowartości co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta. 
 

19.1. Stan kredytów i poŜyczek 

Stan kredytów i poŜyczek w spółkach Grupy Apator na 30 września 2012 roku przedstawia się 
następująco: 
 

Stan kredytów na 30.09.2012 r. (tys. zł) 

Wyszczególnienie krótkoterminowe długoterminowe RAZEM 

APATOR S.A. 40 938  0  40 938  

APATOR CONTROL SP. Z O.O. 0  0  0  

APATOR GmbH*) 222  152  374  

APATOR METRIX S.A. 7 333  8 000  15 333  

APATOR MINING SP. Z O.O. 291  0  291  

GRUPA APATOR POWOGAZ 6 337  5 230  11 567  

w tym: APATOR POWOGAZ SA 4 235  5 230  9 465  

FAP PAFAL S.A. 0  0  0  

GRUPA APATOR RECTOR 9 611  0  9 611  

w tym: APATOR RECTOR SP. Z O. O. 0  0  0  

Razem spółki Grupy Apator 64 732  13 382  78 114  

Razem Grupa Apator (skonsolidowane dane) 64 510  13 230  77 740  
*) poŜyczka krótkoterminowa i długoterminowa udzielona przez spółkę Apator SA eliminowana w procesie konsolidacji 
wyników 

 

19.2. Informacje o udzielonych poŜyczkach  

W dniu 21 września 2007 roku została zawarta umowa poŜyczki pomiędzy Apator SA a Apator GmbH. 
Na mocy zawartej umowy spółka Apator SA udzieliła poŜyczki jednostce zaleŜnej w wysokości 75 tys. 
euro. PoŜyczka ma być spłacona do dnia 30 czerwca 2013 roku. 
 
W dniu 11 grudnia 2008 roku została zawarta umowa drugiej poŜyczki pomiędzy Apator SA a Apator 
GmbH. Na mocy tej umowy spółka Apator SA udzieliła poŜyczki jednostce zaleŜnej Apator GmbH w 
wysokości 50 tys. euro. PoŜyczka ma być spłacona do dnia 31 maja 2014 roku. 
 
Na dzień 30 września 2012 r. stan powyŜszych poŜyczek wynosił 209 tys. zł z tytułu 
krótkoterminowych poŜyczek oraz 144 tys. zł z tytułu długoterminowych poŜyczek. 
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W dniu 5 września 2012 r. spółka Apator Metrix SA (w dniu nabycia udziałów) udzieliła poŜyczki 
wobec spółki George Wilson Industries Ltd. (GWi Ltd.) w wysokości 1,6 mln GBP (8,5 mln zł wg kursu 
NBP z dnia 5.09.2012 r. 5,34 zł/1 GBP). 
 

19.3. Zobowiązania warunkowe 

 
Jednostka dominująca Apator SA: 
W dniu 30 grudnia 2010 r. udziałowcy spółki Apator Rector Sp. z o.o. tj. Apator SA (70 % udziałów) 
oraz 2 osoby fizyczne (30% udziałów) zawarły umowę, zgodnie z którą przez okres kolejnych 3 lat 
obrotowych (nie krócej niŜ do 31 grudnia 2013 roku) spółka Apator Rector sp. z o. o. będzie miała 
utrzymaną obecną strukturę właścicielską. Po tym okresie Apator SA posiada prawo nabycia 
pozostałych 30% udziałów (call option), natomiast pozostali udziałowcy posiadają prawo sprzedaŜy 
30% udziałów (put option), na rzecz Apator SA. 

 

Jednostka zaleŜna Apator Powogaz SA: 

Premia cenowa – zakup udziałów w spółce Apator Metroteks TOV: 

Zbywającym udziały w Spółce APATOR Metroteks TOV została przyznana dodatkowa warunkowa 
premia cenowa uzaleŜniona od przychodów ze sprzedaŜy oraz wyniku netto uzyskanego w 
przyszłości przez Spółkę. 27 lutego 2012 r zostało finalnie rozliczone porozumienie dodatkowe do 
umowy kupna-sprzedaŜy udziałów Spółki APATOR METROTEKS. Wartość dopłat do udziałów 
wyniosła 10.000,00 EUR, o równowartości 41.654,00 zł. Kwota ta zwiększyła wartość posiadanych 
udziałów. 

 
Premia cenowa – zakup udziałów w spółce Apator Telemetria Sp. z o.o.: 

Zbywającym udziały w Spółce APATOR Telemetria Sp. z o.o. została przyznana dodatkowa 
warunkowa premia cenowa uzaleŜniona od wyniku netto uzyskanego przez Spółkę w latach 2008-
2011. 26 marca 2012 r. podpisany został aneks z udziałowcami spółki APATOR TELEMETRIA Sp. z 
o.o, dotyczący końcowego rozliczenia umowy inwestycyjnej zawartej dnia 28 stycznia 2009 r.. 
W aneksie strony uzgodniły ostateczne rozliczenie umowy inwestycyjnej. Łączna kwota dopłat do 
udziałów wyniosła 350.000,00 zł. Kwota ta zwiększyła wartość posiadanych udziałów. 

20. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, 
wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny 
moŜliwości realizacji zobowiązań przez emitenta. 

W związku z rezygnacją obecnego Prezesa Zarządu Apator SA – Janusza Niedźwieckiego, z 
ubiegania się o funkcję Prezesa Zarządu kolejnej kadencji, w dniu 23 października 2012 r. decyzją 
Rady Nadzorczej Apator SA wybrany został kandydat na Prezesa Zarządu Apator SA kolejnej 
kadencji w latach 2013-2015 – Pan Andrzej Szostak. Kandydat będzie przygotowywał się do pełnienia 
funkcji Prezesa Zarządu od stycznia 2013 roku pod kierunkiem obecnego Prezesa, pełniąc funkcję 
Doradcy Zarządu.  
 

W związku z odejściem na emeryturę dotychczasowego Dyrektora ds. Produkcji – Pana Zbigniewa 
Baranowskiego, w dniu 20 sierpnia 2012 r., Zarząd Apator SA odwołał jemu prokurę samoistną i 
powołał na prokurenta spółki Pana Krzysztofa Malca – nowego Dyrektora ds. Produkcji. 
 

21. Wskazanie czynników, które w ocenie Zarządu Apator SA będą miały wpływ na 
osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących akcji, potencjalni inwestorzy 
powinni uwzględnić wymienione poniŜej czynniki ryzyka i inne informacje zawarte w niniejszym 
raporcie. KaŜde z omówionych poniŜej czynników moŜe mieć istotny wpływ na działalność, sytuację 
finansową i perspektywy rozwoju Spółki, a tym samym moŜe istotnie wpływać na cenę akcji. 
Czynniki rozwoju i ryzyka opisane poniŜej nie są jedynymi ryzykami, na jakie naraŜona jest Grupa 
Apator. Emitent przedstawił tylko te czynniki ryzyka, które uznał za istotne. Mogą istnieć jeszcze inne 
czynniki ryzyka, które zdaniem Emitenta nie są obecnie istotne, lub których obecnie nie zidentyfikował, 
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a które mogłyby wywołać skutki, o których mowa powyŜej. Przedstawiając kolejność czynników 
ryzyka, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia, ani oceną ich waŜności. 
PoniŜsze czynniki rozwoju oraz ryzyka i zagroŜenia odnoszą się zarówno do spółki Apator SA jak 
i całej Grupy. 

21.1. Zezwolenie strefowe i lokalizacja działalności w PSSE 

Spółka Apator SA w dniu 28 grudnia 2010 r. otrzymała wydane przez Pomorską Specjalną Strefę 
Ekonomiczną (PSSE) z siedzibą w Sopocie, Zezwolenie Nr 69/PSSE na prowadzenie działalności 
gospodarczej na obszarze PSSE w miejscowości Ostaszewo na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego. Zezwolenie zostało udzielone na prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowej i 
usługowej w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie Strefy i usług wykonywanych na 
terenie Strefy określonych w Zezwoleniu za pomocą katalogu pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i 
Usług Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z warunkami określonymi w Zezwoleniu Apator SA 
zobowiązany jest do: 

− poniesienia na terenie PSSE wydatków inwestycyjnych w terminie do 31 grudnia 2014 r. o 
wartości przewyŜszającej 50 mln zł; 

− zatrudnienia co najmniej 100 pracowników w terminie do 31 grudnia 2014 r. i utrzymanie tego 
poziomu zatrudnienia do 31 grudnia 2015 r.; 

− zakończenia nowej inwestycji w terminie do 31 grudnia 2014 r.; 

− prowadzenia działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niŜ 5 lat od momentu, gdy cała 
inwestycja zostanie zakończona; 

− przestrzeganie Regulaminu PSSE i innych prawnych regulacji dotyczących funkcjonowania Strefy. 
Spółka Apator SA wybrała korzystanie ze zwolnienia z opodatkowania z tytułu kosztów nowej 
inwestycji. Wielkość zwolnienia (dostępna pula pomocy) przysługująca spółce to iloczyn 
„intensywności pomocy” (dla województwa kujawsko – pomorskiego jest to 50%) i wielkości inwestycji 
(minimum 50 mln zł – maksimum 75 mln zł). Zwolnienie z CIT przysługuje od miesiąca, w którym 
poniesiony został wydatek inwestycyjny, aŜ do wyczerpania puli pomocy. Tak więc dostępna pula 
pomocy dla Apator SA do wykorzystania do 2020 r. wynosi 25 – 37,5 mln zł. Jest to ulga w podatku 
dochodowym od osób prawnych, od dochodu osiągniętego na sprzedaŜy strefowej. 
Apator SA rozpoczął działalność na terenie PSSE dnia 1 czerwca 2012 roku. 

21.2. SprzedaŜ nieruchomości 

W dniu 5 lipca 2012 roku Spółka APATOR SA zawarła z Galerią Copernicus Toruń 2 Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie ostateczną umowę sprzedaŜy prawa uŜytkowania wieczystego gruntu oraz 
budynków i budowli stanowiących odrębny przedmiot własności, znajdujących się w Toruniu, przy ul. 
śółkiewskiego 21/29. Cena sprzedaŜy nieruchomości wynosi 36.072 tys. zł, w tym 2.000 tys. zł z tytułu 
realizacji przez APATOR SA inwestycji drogowej. Na poczet ceny, w dniu 21 kwietnia 2011 roku został 
wpłacony zadatek w wysokości 7.000 tys. zł. Pozostała kwota, w wysokości 29.072 tys. zł, została 
zdeponowana na rachunku zastrzeŜonym w dniu 22 kwietnia 2011 roku. Harmonogram płatności z 
rachunku zastrzeŜonego kształtuje się następująco: 

− kwota 11.036 tys. zł – wypłata po zawarciu umowy oraz po przekazaniu protokołu zdawczo – 
odbiorczego wydania nieruchomości; 

− kwota 9.036 tys. zł – wypłata po doręczeniu odpisów z księgi wieczystej wskazujących kupującego 
jako uŜytkownika wieczystego nieruchomości; 

− kwota 2.000 tys. zł – wypłata w częściach (do 31 października 2012 roku) zgodnie z 
harmonogramem rozbiórki budynków i budowli na terenie nieruchomości; 

− kwota 5.000 tys. zł – wypłata po doręczeniu ostatecznej decyzji przenoszącej na rzecz 
kupującego zamienne pozwolenie na budowę; 

− kwota 2.000 tys. zł – wypłata po przedstawieniu protokołu zdawczo – odbiorczego 
potwierdzającego wykonanie inwestycji drogowej na terenie nieruchomości, tj. w terminie do 28 
lutego 2013 roku. 

Do dnia sporządzenia niniejszego raportu na konto spółki wpłynęła większość kwot wymienionych w 
harmonogramie, pozostało jeszcze 2 360 tys. zł. 

21.3. Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki rozwoju istotne dla rozwoju Grupy Apator 

 
Zewnętrzne czynniki rozwoju 
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− Program wymiany tradycyjnych liczników energii elektrycznej w Polsce na inteligentne liczniki 
„smart meters”, 

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

− Wzrost inwestycji w sieci niskich napięć polskich koncernów energetycznych, 

− Wzrost nakładów na IT (szczególnie paszportyzacja). 
 

Wewnętrzne czynniki rozwoju 
− Konsekwentnie realizowana strategia działalności, oparta o dwa segmenty rynku, 

− Przeniesienie działalności spółki Apator SA do nowoczesnego zakładu w Pomorskiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej.  

− WdraŜanie strategii produkcji elektronicznych liczników energii elektrycznej w jednym miejscu 
w Grupie Apator tj. w Apator SA, 

− Intensywne prace rozwojowe, szczególnie w zakresie systemów pomiarowych, 

− Wspólne działania marketingowe, logistyczne, zakupowe itp. w ramach Grupy Apator, 

− Certyfikowanie wyrobów zgodnie z Dyrektywą MID Unii Europejskiej, 

− Prowadzenie dalszych działań mających na celu zwiększenie sprzedaŜy eksportowej, 

− WdraŜanie systemu CRM w Grupie Apator (zarządzanie relacjami z klientami), 

− Automatyzacja produkcji gazomierzy i liczników energii elektrycznej. 
 

5.1 Ryzyka i zagroŜenia  

W ramach istotnych czynników ryzyk i zagroŜeń spółka Apator SA zwraca uwagę na: 
 
Zewnętrzne ryzyka i zagroŜenia 

− Sytuacja gospodarcza w Unii Europejskiej, 

− Ryzyko walutowe związane z kształtowaniem się kursu euro (eksport) i dolara 
amerykańskiego (import), 

− Konsolidacja polskiej energetyki, 

− MoŜliwość wchodzenia nowych graczy na rynek pomiarów w związku z przechodzeniem na 
„smart metering”, 

− Brak standardu dla „smart meteringu” w Polsce. 
 
Wewnętrzne ryzyka i zagroŜenia 

− Konieczność restrukturyzacji zatrudnienia w spółce FAP Pafal SA po przeniesieniu produkcji 
elektronicznych liczników energii elektrycznej do Apator SA. Działalność FAP Pafal SA 
skupiona zostanie wokół produkcji liczników indukcyjnych oraz działalności związanej ze 
świadczeniem usług licznikowych, 

− Koniec trzyletniej kadencji Zarządu upływającej w czerwcu 2013 roku, po odbyciu WZA 
(zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu). 

 
Ponadto naleŜy zwrócić uwagę na cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym spółki Apator SA 
opisane w punkcie 7.26 Rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2011 spółki 
Apator SA (Raport roczny R – 2011). 

22. Perspektywy rozwoju Grupy Apator 
Grupa Apator dąŜy do uzyskania pozycji lidera regionu Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie 
rozwoju i sprzedaŜy systemów i aparatury pomiarowej oraz aparatury łącznikowej. Grupa Apator chce 
być beneficjentem technologicznego przełomu, który jest przewidywany w związku z zamiarami 
wprowadzenia w Europie Inteligentnych Sieci Energetycznych (Smart Power Grids). Inteligentne 
opomiarowanie (smart metering) stanie się częścią tej inicjatywy. Jak podaje Frost& Sullivan rynek 
inteligentnych liczników w Europie wzrośnie sześciokrotnie do 2017 roku w porównaniu z rokiem 2012 
przy średniorocznej stopie wzrostu około 29%. W Europie do 2020 roku ma zostać zainstalowanych 
150 mln inteligentnych liczników. Apator SA uwaŜnie śledzi wprowadzenie „Smart Power Grids” oraz 
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wprowadzenie standardów i norm technicznych w tym sektorze, który to proces ma zakończyć się w 
2012/13 roku. Związane są z tym moŜliwości zaoferowania nowych produktów w sektorze aparatury 
łącznikowej (który takŜe moŜe skorzystać dzięki rozwojowi inteligentnych sieci energetycznych). 
NajwaŜniejsze inicjatywy strategiczne, jakie będzie podejmowała Grupa Apator w latach 2011 – 2013 
to: 
 
Ekspansja geograficzna 
Grupa Apator skupia się na następujących kluczowych rynkach geograficznych: kraje Europy 
Środkowo-Wschodniej i Rosja oraz WNP, Niemcy i Austria, Kraje Beneluksu, Wielka Brytania, 
Szwajcaria, Turcja. Jednym z najwaŜniejszych obszarów rozwoju Grupy Apator będzie region Europy 
Centralnej i Wschodniej. W strategicznym regionie geograficznym Grupa Apator zamierza być 
w pierwszej czwórce dostawców aparatury pomiarowej. Do celów strategicznych firma zalicza takŜe 
osiągnięcie silnej pozycji marki Apator na wyŜej wymienionych rynkach. 
Grupa zamierza wykorzystać potencjał sprzedaŜy na produkty dojrzałe technologicznie sprzedawane 
od wielu lat w Polsce oferując je na rynkach rozwijających się. 
 
Rozwój technologiczny 
Grupa Apator stawia na rozwój technologii, produktów i usług związanych z oszczędnym 
gospodarowaniem energią, pomiarami, optymalizacją pracy sieci, nowoczesnej aparatury łączeniowej. 
Firma zainteresowana jest takŜe oferowaniem kompleksowych usług dla przemysłu i odbiorców 
instytucjonalnych zmierzających do optymalizacji zuŜycia energii i innych mediów (doradztwo, 
oprogramowanie, hardware, software). Grupa Apator będzie dostarczała produkty wspierające dla 
sektorów związanych z odnawialnymi źródłami energii i rozwijała ofertę usług inwentaryzacji 
(paszportyzacji) majątku sieciowego dla przedsiębiorstw dystrybucyjnych. 
 
Rozwój systemowy 
Grupa Apator zamierza zdobyć i utrzymać 1/3 polskiego rynku inteligentnych systemów pomiarowych 
i inteligentnych liczników, w tym liczników energii elektrycznej, inteligentnych gazomierzy, wodomierzy 
i ciepłomierzy. Firma chce takŜe uczestniczyć w pierwszych duŜych wdroŜeniach systemów zdalnego 
odczytu i zarządzania pomiarami za granicą. Rozwój multienegetycznych systemów zostanie 
przyśpieszony przez porozumienia, alianse, zakupy gotowych technologii, licencje.  
 
Rozszerzenie bazy klientów 
Grupa Apator zamierza zaoferować dotychczasowe i nowe produkty oraz usługi dla nowych grup 
klientów. Poza przemysłem i odbiorcami instytucjonalnymi firma kieruje swoją ofertę takŜe do 
instalatorów, integratorów, spółdzielni mieszkaniowych i zamierza wzmocnić swój udział w sprzedaŜy 
do przedsiębiorstw dystrybucji wody i ciepła (między innymi dzięki nowym produktom i kompleksowej 
ofercie uzupełnionej o usługi). Grupa Apator będzie takŜe wprowadzała do produkcji nowe rodzaje 
zaawansowanych liczników elektronicznych o zwiększonej precyzji i z lepszymi moŜliwościami zdalnej 
komunikacji. Apator chce takŜe współpracować przy projektowaniu standardów dla smart meteringu w 
Polsce. 
  
Pozostałe czynniki 
Jednym z celów strategicznych jest stałe podnoszenie niezawodności i jakości wyrobów, która pozwoli 
na zwiększenie udziału w wymagających rynkach zagranicznych (Europa Zachodnia).  
 
Grupa Apator bierze coraz większy udział  w sojuszach, konsorcjach oraz inicjatywach strategicznych 
zmierzających do popularyzacji idei „smart metering” i ustanowienia polskich i europejskich 
standardów pomiarowych. 


