
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE  

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

APLISENS S.A. 

ZA OKRES 01.01.2011 – 30.06.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2011r.



ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. 
– 30.06.2011 R.  
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)  
 
 
 
 
 
 
 

Załączone informacje stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 2

INFORMACJE OGÓLNE 
  
I. DANE JEDNOSTKI: 
 

Nazwa:  APLISENS Spółka Akcyjna 

Forma prawna:  Spółka Akcyjna 

Siedziba:  Ul. Morelowa 7, 03-192 Warszawa 

Kraj rejestracji:  Polska 

Podstawowy przedmiot działalności:  
Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i  
nawigacyjnych 

 
  

  

Organ prowadzący rejestr:                                                Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie 
 

  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

  Numer KRS: 0000302835 

Numer statystyczny REGON:  012265485 

 
 
II. CZAS TRWANIA JEDNOSTKI:  
 

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. 
 
III. OKRESY PREZENTOWANE 
 

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 01 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku. Dane 
porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku dla skróconego sprawozdania z sytuacji finansowej, za 
okres od 01 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku dla skróconego sprawozdania z rachunku zysków i strat, skróconego 
sprawozdania z całkowitych dochodów,  skróconego sprawozdania z przepływów pienięŜnych  oraz skróconego sprawozdania ze 
zmian w kapitale własnym. 

 
IV. SKŁAD ORGANÓW JEDNOSTKI WEDŁUG STANU NA DZIE Ń 30.06.2011 R.: 
 

Zarząd: 
 

Prezes Zarządu - Adam śurawski 

 
Zmiany w składzie Zarz ądu Spółki: 
 
 Dnia 11 kwietnia 2011 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie określenia liczby członków i powołania Zarządu drugiej  
kadencji. Rada Nadzorcza ustaliła, iŜ od dnia Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 
rok 2010  (od 02.06.2011 roku) Zarząd Spółki będzie działał w składzie jednoosobowym do czasu powołania przez Radę Nadzorczą 
drugiego Członka Zarządu i powołała Pana Adama śurawskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu APLISENS S.A. na kolejną 3-
letnią kadencję. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego Rada Nadzorcza nie powołała drugiego Członka 
Zarządu. 
 

 
Rada Nadzorcza: 

 
Przewodniczący Rady Nadzorczej - Edmund Kozak 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Rafał Tuzimek 

Członek Rady Nadzorczej - Mirosław Karczmarczyk 

Członek Rady Nadzorczej - Andrzej Kobiałka 

Członek Rady Nadzorczej - Piotr Zubkow 
 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki: 
 
W roku obrotowym nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 

 
V. BIEGLI REWIDENCI: 

 
PKF Audyt Sp. z o. o. 
ul. Elbląska 15/17 
01 -747 Warszawa 
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VI. ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE: 
 

Według stanu na dzień 30.06.2011 r. akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy byli: 
 

Akcjonariusze Liczba akcji Warto ść akcji 
Udział w 
kapitale 

zakładowym% 
Liczba głosów 

Udział w 
ogólnej liczbie 
głosów na WZA 

(%) 

Adam śurawski 2 183 440 436 688 17,14% 2 183 440 17,14% 

Mirosław Dawidonis 1 900 000 380 000 14,91% 1 900 000 14,91% 

Janusz Szewczyk 1 644 930 328 986 12,91% 1 644 930 12,91% 

Piotr Zubkow 1 193 912 238 782 9,37% 1 193 912 9,37% 

Andrzej Kobiałka 1 289 450 257 890 10,12% 1 289 450 10,12% 

Mirosław Karczmarczyk 1 270 000 254 000 9,97% 1 270 000 9,97% 

Pozostali akcjonariusze 3 257 384 651 477 25,57% 3 257 384 25,57% 

Razem 12 739 116 2 547 823,20 100,00 % 12 739 116 100,00 % 

 
 
VII. SPÓŁKI POWIĄZANE: 
 

� OOO APLISENS Rosja  - 90% udziałów - 90% głosów 
� SOOO APLISENS Białoruś  - 60% udziałów  -  60% głosów 
� APLISENS-TER Ukraina  - 51% udziałów  - 51% głosów 
� TOV-APLISENS Ukraina  - 100% udziałów - 100% głosów 
� APLISENS GmbH Niemcy - 100% udziałów - 100% głosów 
� Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o. - 100% udziałów  - 100% głosów 
� APLISENS France - 100% udziałów- 100% głosów 
� APLISENS CZ s.r.o.Czechy – 75,03% udziałów – 75,03% głosów 

 
 
VIII. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 
 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieŜących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki oświadcza, Ŝe wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze 
sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości oraz 
Ŝe odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkowa i finansowa Spółki oraz jej wynik finansowy. 
 
Niniejsze śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości, zgodnie 
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejska oraz w 
zakresie wymaganym przez rozporządzenie 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 późn. zm.). Sprawozdanie to 
obejmuje okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku. 
 
Zarząd oświadcza, Ŝe podmiot uprawniony do przeglądu sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu śródrocznego skróconego 
jednostkowego  sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz Ŝe podmiot ten i biegli rewidenci, 
dokonujący tego przeglądu, spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezaleŜnego raportu z przeglądu, zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa krajowego. Zgodnie z przyjętymi przez Zarząd zasadami ładu korporacyjnego, biegły rewident został wybrany 
przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 10/II-5/2010 z dnia 3.11.2010 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza 
dokonała powyŜszego wyboru, mając na uwadze zagwarantowanie pełnej niezaleŜności i obiektywizmu samego wyboru, jak i 
realizacji zadań przez biegłego rewidenta. 

 
 
IX. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 23 sierpnia 2011 
roku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. 
– 30.06.2011 R.  
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)  
 
 
 
 
 
 
 

Załączone informacje stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 4

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSO WE APLISENS S.A. 
 
Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat 
 

 01.01 -30.06.2011 01.01 -30.06.2010 

Przychody ze sprzeda Ŝy 24 117 19 993 

Przychody ze sprzedaŜy produktów 20 426 16 849 

Przychody ze sprzedaŜy usług 340 270 

Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów 3 351 2 874 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 12 282 10 996 

Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług 9 929 8 706 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 353 2 290 

Zysk  (strata) brutto na sprzeda Ŝy 11 835 8 997 

Pozostałe przychody operacyjne 232 196 

Koszty sprzedaŜy 328 299 

Koszty ogólnego zarządu  4 806 4 820 

Pozostałe koszty operacyjne 538 83 

Zysk (strata) na działalno ści operacyjnej 6 395 3 991 

Przychody finansowe 493 485 

Koszty finansowe 4 44 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 884 4 432 

Podatek dochodowy 1 388 1 009 

Zysk (strata) netto z działalno ści kontynuowanej 5 496 3 423 

Zysk (strata) z działalno ści zaniechanej     

Zysk (strata) netto  5 496 3 423 

     

Zysk (strata) netto na jedn ą akcję (w zł)   

Podstawowy za okres obrotowy 0,43 0,27  

Rozwodniony za okres obrotowy 0,43 0,27  

Zysk (strata) netto  na jedn ą akcję z działalno ści kontynuowanej (w zł)    

Podstawowy za okres obrotowy 0,43 0,27 

Rozwodniony za okres obrotowy 0,43 0,27 

Zysk (strata) netto na jedn ą akcję z działalno ści zaniechanej (w zł)    

 
Warszawa, dnia 23 sierpnia 2011r. 
 
 
 
Podpis Prezesa Zarz ądu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis osoby sporz ądzającej sprawozdanie: 
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Śródroczne skrócone sprawozdanie z całkowitych docho dów  
 

 01.01 -30.06.2011 01.01 -30.06.2010 

Zysk (strata) netto  5 496 3 423 

Zmiany w nadwyŜce z przeszacowania     

Zyski (straty)  z tytułu przeszacowania składników aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaŜy     

Efektywna część  zysków i strat związanych z instrumentami 
zabezpieczającymi przepływy środków pienięŜnych     

Zyski (straty) aktuarialne z programów określonych świadczeń 
emerytalnych     

Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych całkowitych 
dochodów     

Suma dochodów całkowitych  5 496 3 423 

 
Warszawa, dnia 23 sierpnia 2011r. 
 
 
Podpis Prezesa Zarz ądu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis osoby sporz ądzającej sprawozdanie: 
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Śródroczne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansow ej  
 

AKTYWA  30.06.2011 31.12.2010 

Aktywa trwałe 39 622 38 524 

Rzeczowe aktywa trwałe 26 548 26 284 

Wartości niematerialne  2 526 2 110 

Nieruchomości inwestycyjne     

Inwestycje w jednostkach podporządkowanych 10 289 10 013 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy     

Pozostałe aktywa finansowe     

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 259 117 

Pozostałe aktywa trwałe     

Aktywa obrotowe 49 652 43 845 

Zapasy 14 971 13 355 

NaleŜności handlowe 15 040 12 304 

NaleŜności z tytułu bieŜącego podatku dochodowego     

Pozostałe naleŜności  64 341 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy     

Aktywa finansowe wycenione w wartości godziwej przez wynik finansowy 1 929   

Pozostałe aktywa finansowe     

Rozliczenia międzyokresowe 787 824 

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 16 861 17 021 

Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaŜy   

AKTYWA RAZEM 89 274 82 369 

 
Warszawa, dnia 23 sierpnia 2011r. 
 
 
 
Podpis Prezesa Zarz ądu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis osoby sporz ądzającej sprawozdanie:  
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PASYWA 30.06.2011 31.12.2010 

Kapitał własny 84 891 79 096 

Kapitał zakładowy 2 548 2 548 

Kapitały zapasowy ze sprzedaŜy akcji powyŜej ceny nominalnej 14 421 14 421 

Akcje własne     

Pozostałe kapitały 62 426 51 082 

Niepodzielony wynik finansowy   1 272 

Wynik finansowy bieŜącego okresu 5 496 9 773 

Zobowi ązanie długoterminowe 618 853 

Kredyty i poŜyczki   

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego  527 704 

Zobowiązania długoterminowe inne    

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 21 79 

Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 70 70 

Pozostałe rezerwy   

Zobowi ązania krótkoterminowe 3 765 2 420 

Kredyty i poŜyczki   

Zobowiązania finansowe 9 18 

Zobowiązania handlowe  1 657 1 140 

Zobowiązania z tytułu bieŜącego podatku dochodowego 884   

Pozostałe zobowiązania 747 869 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 167 166 

Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 259 185 

Pozostałe rezerwy 42 42 

Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami klasyfikowanymi jako 
przeznaczone do sprzedaŜy 

  

PASYWA RAZEM 89 274 82 369 

 
Warszawa, dnia  23 sierpnia 2011 r. 

 

 

 

Podpis Prezesa Zarz ądu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis osoby sporz ądzającej sprawozdanie: 
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Śródroczne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale  własnym  

 Kapitał 
zakładowy 

Kapitały zapasowy 
ze sprzeda Ŝy akcji 

powy Ŝej ceny 
nominalnej  

Akcje własne Pozostałe kapitały Niepodzielony 
wynik finansowy 

Wynik finansowy 
bieŜącego okresu 

Kapitał 
własny ogółem 

Sześć miesi ęcy zako ńczonych 30.06.2011 r. 

Kapitał własny na dzie ń 1 stycznia 2011 r.  2 548  14 421  51 082 1 272 9 773 79 096 

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości              

Korekty z tyt. błędów podstawowych              

Kapitał własny po korektach 2 548 14 421  51 082 1 272 9 773 79 096 

Emisja akcji              

Koszt emisji akcji              

Płatności w formie akcji własnych      299      299 

Podział zysku netto       11 045 -1 272 -9 773  

Wypłata dywidendy              

Suma dochodów całkowitych           5 496 5 496 

Kapitał własny na dzie ń 30 czerwca 2011 r.  2 548  14 421  62 426  5 496 84 891 

Sześć miesi ęcy zako ńczonych 30.06.2010 r. 

Kapitał własny na dzie ń 1 stycznia 2010 r.  2 500  12 976   43 934 1 272 7 403 68 085 

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości              

Korekty z tyt. błędów podstawowych              

Kapitał własny po korektach 2 500 12 976  43 934 1 272 7 403 68 085 

Emisja akcji              

Koszt emisji akcji              

Płatności w formie akcji własnych       621     621 

Podział zysku netto       7 403   -7 403  

Wypłata dywidendy              

Suma dochodów całkowitych           3 423 3 423 

Kapitał własny na dzie ń 30 czerwca 2010 r.  2 500  12 976  51 958 1 272 3 423 72 129 

 
Warszawa, dnia 23 sierpnia 2011r. 
Podpis Prezesa Zarz ądu:                                                                      Podpis osoby sporz ądzającej sprawozdanie: 
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Śródroczne skrócone sprawozdanie z przepływów pieni ęŜnych  

  01.01 -30.06.2011 01.01 -30.06.2010 

DZIAŁALNO ŚĆ OPERACYJNA 

 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 884 4 432 
 Korekty razem -3 110 209 
 Amortyzacja  1 602 1 174 
 Zyski (straty) z tytułu róŜnic kursowych     
 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1 376 -89 
 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -6 4 
 Zmiana stanu rezerw 74 -17 
 Zmiana stanu zapasów -1 616 19 
 Zmiana stanu naleŜności -2 458 -1 813 
 Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem poŜyczek i kredytów 395 82 
 Zmiana stanu pozostałych aktywów -20 236 
 Inne korekty z działalności operacyjnej 295 613 
Gotówka z działalno ści operacyjnej 3 774 4 641 
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony -504 -952 

A. Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści operacyjnej 3 270 3 689 

DZIAŁALNO ŚĆ INWESTYCYJNA 

Wpływy 1 402 95 
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 25   
Zbycie inwestycji w nieruchomości   
Zbycie aktywów finansowych   
Inne wpływy inwestycyjne 1 377 95 
Wydatki 4 822 2 580 
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 617 2 380 
Nabycie inwestycji w nieruchomości     
Wydatki na aktywa finansowe 2 205 200 
Inne wydatki inwestycyjne     

B. Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści inwestycyjnej  -3 420 -2 485 

DZIAŁALNO ŚĆ FINANSOWA 

Wpływy 0 8 
Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

  8 

Kredyty i poŜyczki     
Emisja dłuŜnych papierów wartościowych     
Inne wpływy finansowe     
Wydatki 10 42 
Nabycie udziałów (akcji) własnych   
Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli   
Inne, niŜ wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku   
Spłaty kredytów i poŜyczek   
Wykup dłuŜnych papierów wartościowych   
Z tytułu innych zobowiązań finansowych   
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 9 36 
Odsetki 1 6 
Inne wydatki finansowe   

C. Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści finansowej -10 -34 

D. Przepływy pieni ęŜne netto razem (A+B+C) -160 1 170 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieni ęŜnych, w tym: -160 1 170 

– zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic kursowych    

F. Środki pieni ęŜne na pocz ątek okresu 17 021 18 091 

G. Środki pieni ęŜne na koniec okresu (F+D) 16 861 19 261 

 
Warszawa, dnia 23 sierpnia 2011r .          Podpis Prezesa Zarz ądu:     Podpis osoby sporz ądzającej sprawozdanie: 
 
 



ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. 
– 30.06.2011 R.  
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)  
 
 
 
 

 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 10

INFORMACJE OBJA ŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO 
 
I. ZGODNOŚĆ Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZO ŚCI FINANSOWEJ 

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem 
Rachunkowości nr 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” oraz zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej, zaakceptowanymi 
przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) i Stały Komitet ds. Interpretacji (SKI), w kształcie 
zatwierdzonym przez Unię Europejską i obowiązującym na dzień 30 czerwca 2011 roku. 

Porównywalne dane finansowe za okres 6 miesięcy kończący sie 30 czerwca 2010 zostały przygotowane  w oparciu o te same 
podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego.  

Niniejsze skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki winno być czytane łącznie ze skróconym śródrocznym 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zatwierdzonym do publikacji przez Zarząd i opublikowanym tego samego dnia co 
jednostkowe sprawozdanie finansowe, celem uzyskania pełnej informacji o sytuacji majątkowej i finansowej grupy na dzień 
30 czerwca  2011 roku oraz wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską.  

 
II. PODSTAWA SPORZĄDZENIA SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Dane w niniejszym skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym zostały podane w złotych polskich (zł), które są walutą 
funkcjonalna i prezentacji Spółki, po zaokrągleniu do pełnych tysięcy. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o 
zasadę kosztu historycznego, za wyjątkiem aktywów i zobowiązań wycenianych według wartości godziwej: instrumentów 
pochodnych, instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaŜy, instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej z 
odniesieniem wpływu na wynik finansowy.  

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym 
sprawozdaniu finansowym i naleŜy je czytać łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki za  2010 r. obejmującym noty, za 
okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 roku sporządzonym według MSSF zatwierdzonych przez UE. 

Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu przez niezaleŜnego biegłego rewidenta. Ostatnie 
sprawozdanie finansowe, które podlegało badaniu przez niezaleŜnego biegłego rewidenta to sprawozdanie finansowe za 2010 rok. 

Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe podlegało przeglądowi. Raport z przeglądu publikowany jest wraz z 
niniejszym sprawozdaniem. 

 

III. OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWO ŚCI  

Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania 
finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego  Spółki za rok zakończony 
31 grudnia 2010 roku, z wyjątkiem zastosowania następujących zmian do standardów oraz nowych standardów i interpretacji 
obowiązujących dla okresów rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2011 roku. 

� Zmiany do MSSF 1 

W dniu 23 lipca 2009 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała zmiany do Międzynarodowego 
Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 
po raz pierwszy, zwane dalej „zmianami do MSSF 1”. Zgodnie ze zmianami do MSSF 1 jednostki prowadzące działalność w sektorze 
ropy naftowej i gazu ziemnego przechodzące na MSSF mogą stosować w odniesieniu do zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego 
wartości bilansowe wyznaczone zgodnie z wcześniej stosowanymi zasadami rachunkowości. Od jednostek decydujących się na 
stosowanie tego zwolnienia naleŜy wymagać, aby wyceniały zobowiązania z tytułu wycofania z eksploatacji, rekultywacji i 
zobowiązania o podobnym charakterze w odniesieniu do zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego zgodnie z MSR 37 Rezerwy, 
zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe oraz aby uwzględniały dane zobowiązanie w zyskach zatrzymanych. Zmiany do MSSF 
1 dotyczą równieŜ ponownej oceny dotyczącej ustalania, czy umowa zawiera leasing. 
Spółka zacznie stosować standard do rocznych sprawozdań finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 r. 

 
� MSSF 2 (Z) „Płatno ści w formie akcji” 
Zmieniony MSSF 2 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 23 marca 2010 r., spółki 
zobowiązane są stosować wprowadzone zmiany standardu najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego 
rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2009 r. 
Niniejszego standardu nie stosuje się w odniesieniu do transakcji, w wyniku których jednostka nabywa dobra jako część aktywów 
netto, nabytych w wyniku połączenia jednostek, w myśl definicji zawartej w MSSF 3 Połączenia jednostek (zaktualizowanym w 2008 
r.), w odniesieniu do połączenia jednostek lub przedsięwzięć znajdujących się pod wspólną kontrolą tak jak je opisują paragrafy B1-B4 
MSSF 3, ani w odniesieniu do wniesienia przedsięwzięcia przy tworzeniu wspólnych przedsięwzięć w myśl definicji zawartej w MSR 
31 Udziały we wspólnych przedsięwzięciach. W związku z powyŜszym instrumenty kapitałowe wyemitowane w ramach połączenia 
jednostek gospodarczych w zamian za kontrolę nad jednostką przejętą nie są objęte zakresem niniejszego standardu. JednakŜe w 
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zakres niniejszego standardu wchodzą instrumenty kapitałowe przyznane pracownikom jednostki (i dlatego są objęte zakresem 
niniejszego standardu). 
Ponadto MSSF 3 (zaktualizowany w 2008 r.) i zmiany MSSF wydane w kwietniu 2009 r. zmieniły paragraf 5 MSSF 2. Zmiany te 
stosuje się w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 lipca 2009 r. i później. Dopuszcza się 
wcześniejsze stosowanie. JeŜeli jednostka zastosuje MSSF 3 (zaktualizowany w 2008 r.) w odniesieniu do wcześniejszego okresu, 
zmiany te równieŜ będą miały zastosowanie do tego wcześniejszego okresu. 
Spółka zaczęła stosować standard do rocznych sprawozdań finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 
 
� Zmiany do MSSF 2 „Płatno ści w formie akcji” 
Zmiany do MSSF 2 „Płatności w formie akcji” zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 
18 czerwca 2009 r. i obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. lub po tej dacie. Zmiany precyzują 
ujęcie płatności w formie akcji rozliczanych gotówkowo wewnątrz grupy kapitałowej. Zmiany uściślają zakres MSSF 2 oraz regulują 
łączne stosowanie MSSF 2 oraz innych standardów. Zmiany wprowadzają do standardu zagadnienia uregulowane wcześniej w 
interpretacjach KIMSF 8 oraz KIMSF 11. 
Spółka zaczęła stosować standard do rocznych sprawozdań finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 
 
� Zmiany do MSSF 2 Płatno ści w formie akcji 
W dniu 18 czerwca 2009 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała zmiany do 
Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2 Płatności w formie akcji. Zmiany do MSSF 2 precyzują 
ujmowanie transakcji płatności w formie akcji, w ramach których płatność na rzecz dostawcy dóbr lub usług dokonywana jest w 
środkach pienięŜnych, a zobowiązanie zaciąga inna jednostka naleŜąca do grupy kapitałowej (transakcje płatności w formie akcji 
rozliczane w środkach pienięŜnych w grupie kapitałowej). 
Spółka zacznie stosować standard do rocznych sprawozdań finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 r. 
 
� MSSF 3 (Z) „Poł ączenia jednostek gospodarczych” 
Zmieniony MSSF 3 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 10 stycznia 2008 r. i 
obowiązuje prospektywnie dla okresów rocznych rozpoczynających się  1 lipca 2009 r. lub po tej dacie. Zmieniony standard nadal 
stosuje metodę nabycia do połączeń jednostek gospodarczych, lecz z pewnymi istotnymi zmianami. Na przykład, wszystkie płatności 
dokonane z tytułu nabycia przedsiębiorstwa naleŜy ujmować według wartości godziwej w dniu nabycia, przy czym płatności 
warunkowe klasyfikowane jako zobowiązanie, podlegają późniejszej ponownej wycenie przez rachunek zysków i strat. Dodatkowo 
zmieniony standard zawiera nowe wytyczne dla zastosowania metody nabycia, w tym traktowanie kosztów transakcji jako kosztu 
okresu, w który został on poniesiony. Ponadto, wprowadzone zmiany zawierają moŜliwość wyboru ujęcia udziałów mniejszości 
(udział nie sprawujący kontroli) albo według wartości godziwej albo ich proporcjonalnego udziału w zidentyfikowanych aktywach netto 
przejmowanej jednostki.  
Spółka zaczęła stosować standard do sprawozdań finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 
 
� MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzeda Ŝy oraz działalno ść zaniechana” 
Zmieniony MSSF 5 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 23 marca 2010 r.  
i obowiązuje prospektywnie dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. i później. Dopuszcza się 
wcześniejsze stosowanie. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. JeŜeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu  
do wcześniejszego okresu, to fakt ten ujawnia. 
Wprowadzone zmiany określają ujawnienia, które są wymagane w związku z aktywami trwałymi (lub grupami przeznaczonymi do 
zbycia) zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaŜy lub jako działalność zaniechana.  
 

� Zmiany do MSSF 7  

W dniu 28 stycznia 2010 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała dokument Ograniczone 
zwolnienie jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy z ujawniania informacji porównawczych zgodnie z MSSF 7, zawierający 
zmianę do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1. W obliczu faktu, Ŝe jednostki stosujące MSSF po 
raz pierwszy nie mają dotychczas moŜliwości korzystania ze zwolnienia z ujawniania informacji porównawczych dotyczących wyceny 
według wartości godziwej i ryzyka płynności, przewidzianego w MSSF 7 dla okresów porównawczych kończących się przed dniem 31 
grudnia 2009 r., celem zmiany do MSSF 1 jest zapewnienie takiego opcjonalnego zwolnienia równieŜ tym jednostkom. Zgodnie z 
zamianami do MSSF 7 jednostka nie musi ujawniać informacji wymaganych na mocy tych zmian w przypadku:  

(a) okresów rocznych lub śródrocznych, w tym sprawozdań z sytuacji finansowej, prezentowanych w trakcie rocznego okresu 
porównawczego kończącego się przed 31 grudnia 2009 r., lub  
(b) sprawozdań z sytuacji finansowej prezentowanych z początkiem najwcześniejszego okresu porównawczego w terminie 
przed 31 grudnia 2009 r.  

Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. JeŜeli jednostka zastosuje te zmiany w odniesieniu do wcześniejszego okresu, fakt ten 
ujawnia. 

Spółka zacznie stosować standard do rocznych sprawozdań finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 r. 
 
� MSSF 8 (Z) „Segmenty operacyjne” 
Zmieniony MSSF 8 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 23 marca 2010 r. i obowiązuje 
prospektywnie dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. i później. Dopuszcza się wcześniejsze 
stosowanie. JeŜeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do wcześniejszego okresu, to fakt ten ujawnia. 
Poprawki zawierają zmiany w ujawnianiu informacji o zysku lub stracie, aktywach i zobowiązaniach.  
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Spółka zaczęła stosować standard do rocznych sprawozdań finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 
 

� Zmiany do MSSF 8 Segmenty operacyjne  

Zmiany do MSSF 8 „Segmenty operacyjne” zostały w roku 2009 opublikowane Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 
(RMSR). Zmiany do MSSF 8 dotyczą ujawniania informacji na temat, w jakim jest zaleŜna od jej głównych klientów. JeŜeli przychody 
z tytułu transakcji z zewnętrznym pojedynczym klientem stanowią 10 lub więcej procent łącznych przychodów jednostki, jednostka 
ujawnia ten fakt, łączną kwotę przychodów uzyskanych od kaŜdego tego rodzaju klienta oraz wskazuje segment lub segmenty 
wykazujące te przychody. Jednostka nie ma obowiązku ujawniania toŜsamości głównego klienta, ani określania kwoty przychodów, 
które kaŜdy z segmentów wykazuje w związku z tym klientem. JednakŜe konieczne jest dokonanie oceny tego, czy takŜe rząd 
(krajowy, stanowy, prowincjonalny, terytorialny, lokalny lub zagraniczny w tym agencje rządowe oraz inne podobne organy lokalne, 
krajowe lub międzynarodowe) oraz jednostki, które według wiedzy jednostki sprawozdawczej znajdują się pod kontrolą tego rządu, 
uznaje się za jednego klienta. Dokonując takiej oceny, jednostka sprawozdawcza uwzględnia zakres integracji gospodarczej między 
tymi jednostkami. Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych (zaktualizowany w 2009 r.) zmienia paragraf 34 w 
odniesieniu do rocznych okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2011 r. i później.  

Spółka zacznie stosować standard do rocznych sprawozdań finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 r. 
 
� MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów pow iązanych 

W dniu 4 listopada 2009 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała zaktualizowany 
Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR) 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych. Celem zmian 
wprowadzonych w zaktualizowanym MSR 24 jest uproszczenie definicji podmiotu powiązanego i usunięcie przy tym pewnych 
wewnętrznych niespójności, a takŜe zwolnienie jednostek związanych z rządem z niektórych wymogów ujawniania informacji w 
odniesieniu do transakcji z podmiotami powiązanymi. Jednostka stosuje niniejszy standard retrospektywnie w odniesieniu do 
rocznych okresów rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2011 r. i później. Wcześniejsze stosowanie – bądź to całego standardu bądź 
to częściowego zwolnienia w odniesieniu do jednostek powiązanych z rządem - jest dozwolone. JeŜeli jednostka stosuje cały 
standard lub wspomniane częściowe zwolnienie do okresu rozpoczynającego się przed 1 stycznia 2011 r., fakt ten ujawnia.  

Spółka zacznie stosować standard do rocznych sprawozdań finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 r. 
 
� MSR 27 (Z) „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdan ia finansowe” 
Zmieniony MSR 27 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 10 stycznia 2008 r. i 
obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 lipca 2009 r. lub po tej dacie. Standard wymaga, aby efekty 
transakcji z udziałowcami mniejszościowymi były ujmowane bezpośrednio w kapitale, o ile zachowana jest kontrola nad jednostką 
przez dotychczasową jednostkę dominującą. Standard równieŜ uszczegóławia sposób ujęcia w przypadku utraty kontroli nad 
jednostką zaleŜną, tzn. wymaga przeszacowania pozostałych udziałów do wartości godziwej i ujęcie róŜnicy w rachunku zysków i 
strat.  

Spółka zaczęła stosować MSR 27 (zmieniony) prospektywnie do transakcji z udziałowcami mniejszościowymi (posiadaczami 
udziałów nie uprawniających do sprawowania kontroli) do sprawozdań rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 
 
� Zmiany do KIMSF 9 i MSR 39 „Instrumenty wbudowane”.  
Zmiany do KIMSF 9 i MSR 39 „Instrumenty wbudowane” zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości 12 marca 2009 r. i obowiązują dla okresów rocznych zakończonych 30 czerwca 2009 r. lub po tej dacie.  
Poprawki precyzują zmiany do KIMSF 9 i MSR 39 wydane w październiku 2008 r. w zakresie instrumentów wbudowanych. Zmiany 
uściślają, Ŝe w ramach reklasyfikacji aktywa finansowego z kategorii wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 
wszystkie instrumenty wbudowane muszą zostać ocenione i, jeŜeli to konieczne, odrębnie zaprezentowane w sprawozdaniu 
finansowym. 
Spółka zastosowała zmiany do KIMSF 9 i MSR 39 od 1 stycznia 2010 r. 
 

� Poprawki do MSSF 2009 
Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała 16 kwietnia 2009 r. “Poprawki do MSSF 2009”, które zmieniają 
12 standardów. Poprawki zawierają zmiany w prezentacji, ujmowaniu oraz wycenie oraz zawierają zmiany terminologiczne i 
edycyjne. Większość zmian obowiązuje dla okresów  rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2010 r. 
 
� MSR 1 „Prezentacja sprawozda ń finansowych” 
Zmieniony MSR 1 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 23 marca 2010 r. i obowiązuje 
prospektywnie dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. i później. Dopuszcza się wcześniejsze 
stosowanie. JeŜeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do wcześniejszego okresu, to fakt ten ujawnia. 
Poprawki zawierają zmiany w klasyfikacji zobowiązań jako krótkoterminowych.  
Spółka zaczęła stosować standard do rocznych sprawozdań finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 
 
� MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieni ęŜnych 
Zmieniony MSR 7 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 23 marca 2010 r. i obowiązuje 
prospektywnie dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. i później. Dopuszcza się wcześniejsze 
stosowanie. JeŜeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do wcześniejszego okresu, to fakt ten ujawnia. 
Zmiany wprowadzają do standardu informację, Ŝe tylko te nakłady, których rezultatem są aktywa ujęte w sprawozdaniu z sytuacji 
finansowej mają prawo być zaklasyfikowane jako działalność inwestycyjna. 
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Spółka zaczęła stosować standard do rocznych sprawozdań finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 
� MSR 17 Leasing 
Zmieniony MSR 17 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 23 marca 2010 r. i obowiązuje 
prospektywnie dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. i później. Dopuszcza się wcześniejsze 
stosowanie. JeŜeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do wcześniejszego okresu, to fakt ten ujawnia.  
Zmiany dotyczą klasyfikacji umów leasingu, w przypadku gdy umową objęty jest zarówno grunt, jak i budynki. 
Spółka zaczęła stosować standard do rocznych sprawozdań finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 
 
� MSR 36 Utrata warto ści aktywów 
Zmieniony MSR 36  został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 23 marca 2010 r. i obowiązuje 
prospektywnie dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. i później. Dopuszcza się wcześniejsze 
stosowanie. JeŜeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do wcześniejszego okresu, to fakt ten ujawnia.  
Poprawki zawierają zmiany dotyczące przypisywania wartości firmy do ośrodków wypracowujących środki pienięŜne. 
Spółka zaczęła stosować standard do rocznych sprawozdań finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 
 
� MSR 38 (Z) Warto ści niematerialne 
Zmieniony MSR 38 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 23 marca 2010 r. i obowiązuje 
prospektywnie dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. i później. Dopuszcza się wcześniejsze 
stosowanie. JeŜeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do wcześniejszego okresu, to fakt ten ujawnia. 
Poprawki zawierają zmiany w ujmowaniu oraz wycenie wartości godziwej wartości niematerialnych nabywanych w ramach połączenia 
jednostek. Kwoty ujęte w związku z wartościami niematerialnymi i wartością firmy, które wynikają z połączenia jednostek w 
poprzednich okresach, nie są korygowane. JeŜeli jednostka stosuje MSSF 3 (zaktualizowany w 2008 r.) w odniesieniu do 
wcześniejszego okresu, stosuje równieŜ te zmiany w odniesieniu do tego wcześniejszego okresu i fakt ten ujawnia.  
Spółka zaczęła stosować standard do rocznych sprawozdań finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 
 
� MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena 
Zmieniony MSR 39 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 23 marca 2010 r. i obowiązuje 
prospektywnie dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. i później. Dopuszcza się wcześniejsze 
stosowanie. JeŜeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do wcześniejszego okresu, to fakt ten ujawnia. 
Poprawki zawierają zmiany w zakresie standardu, kwalifikacji pozycji jako pozycji zabezpieczonych oraz zabezpieczeniu przepływów 
pienięŜnych.  
Spółka zaczęła stosować standard do rocznych sprawozdań finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 
 
Zgodnie z tym standardem Spółka klasyfikuje nabyte jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym jako przeznaczone do obrotu 
aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. Na dzień bilansowy Spółka wycenia jednostki uczestnictwa 
według wartości godziwej, którą w tym przypadku jest cena waloru obowiązująca w danym dniu. 
Rozchód tych aktywów wyceniany jest metodą FIFO. 
 

� Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy ” 
Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości 23 lipca 2009 r. i obowiązują dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. lub po tej dacie. Zmiany 
wprowadzają dodatkowe wyłączenia od dokonywania wyceny aktywów na dzień przejścia na MSSF dla spółek działających w 
sektorze naftowym i gazowym. 
 
� KIMSF 9 Ponowna ocena wbudowanych instrumentów poch odnych 
Zmieniony KIMSF 9 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 23 marca 2010 r. i obowiązuje 
prospektywnie dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. i później. JeŜeli jednostka zastosuje MSSF 3 
(zaktualizowany w 2008 r.) w odniesieniu do wcześniejszego okresu, stosuje równieŜ tę zmianę do tego wcześniejszego okresu  
i ujawnia ten fakt.  
Zmiany dotyczą zakresu standardu. Interpretacja nie ma zastosowania do wbudowanych instrumentów pochodnych nabytych w 
wyniku:  

a) połączenia jednostek (zgodnie z definicją w MSSF 3 Połączenia jednostek (zaktualizowanym w 2008 r.);  
b) połączenia jednostek lub przedsięwzięć znajdujących się pod wspólną kontrolą zgodnie z opisem w paragrafach B1-B4 
MSSF 3 (zaktualizowanego w 2008 r.) lub  
c) powołania wspólnego przedsięwzięcia zgodnie z definicją w MSR 31 Udziały we wspólnych przedsięwzięciach lub ich 
moŜliwej ponownej oceny na dzień przejęcia. 

Spółka stosuje KIMSF 9 od sprawozdań rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 
 

� KIMSF 12 „Umowy o usługi koncesjonowane” 
Interpretacja KIMSF 12 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej w dniu 
30 listopada 2006 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 29 marca 2009 r. lub po tej dacie. Interpretacja 
ta zawiera wytyczne w zakresie zastosowania istniejących standardów przez podmioty uczestniczące w umowach koncesji na usługi 
między sektorem publicznym a prywatnym. KIMSF 12 dotyczy umów, w których zlecający kontroluje to, jakie usługi operator 
dostarczy przy pomocy infrastruktury, komu świadczy te usługi i za jaką cenę. 
Spółka zaczęła stosować KIMSF 12 do sprawozdań rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 
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� KIMSF 15 „Umowy dotycz ące budowy nieruchomo ści” 
Interpretacja KIMSF 15 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej w dniu 
3 lipca 2008 r. i obowiązuje dla okresów rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2010 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta zawiera 
ogólne wytyczne jak naleŜy dokonać oceny umowy o usługi budowlane, aby określić, czy jej skutki powinny być prezentowane w 
sprawozdaniu finansowym zgodnie z MSR 11 Umowy o usługę budowlaną czy MSR 18 Przychody. Ponadto, KIMSF 15 wskazuje, w 
którym momencie naleŜy rozpoznać przychód z tytułu wykonania usługi budowlanej.  
 
� KIMSF 16 „Rachunkowo ść zabezpiecze ń inwestycji netto w jednostk ę zagraniczn ą” 
Interpretacja KIMSF 16 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej w dniu 
3 lipca 2008 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 lipca 2009 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta 
zawiera ogólne wytyczne dotyczące określenia, czy istnieje ryzyko zmian kursów walutowych w zakresie waluty funkcjonalnej 
jednostki zagranicznej i waluty prezentacji na potrzeby skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki dominującej. 
Ponadto, KIMSF 16 objaśnia, która jednostka w grupie kapitałowej moŜe wykazać instrument zabezpieczający w ramach 
zabezpieczenia inwestycji netto w jednostkę zagraniczną, a w szczególności czy jednostka dominująca utrzymująca inwestycję netto 
w jednostkę zagraniczną musi utrzymywać takŜe instrument zabezpieczający. KIMSF 16 objaśnia takŜe, jak jednostka powinna 
określać kwoty podlegające reklasyfikacji z kapitału własnego do rachunku zysków i strat dla zarówno instrumentu 
zabezpieczającego, jak i pozycji zabezpieczanej, gdy jednostka zbywa inwestycję. 
Spółka zaczęła stosować KIMSF 16 do sprawozdań rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 
 
� KIMSF 16 (Z) Zabezpieczenie udziałów w aktywach net to jednostki działaj ącej za granic ą 
Zmieniony KIMSF 16 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 23 marca 2010  r.  
i obowiązuje prospektywnie dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. i później. Wcześniejsze 
zastosowanie interpretacji i zmiany jest dozwolone. JeŜeli jednostka zastosuje niniejszą interpretację w odniesieniu do okresu 
rozpoczynającego się przed 1 października 2008 r. lub zmianę paragrafu 14 przed 1 lipca 2009 r., to ujawnia ten fakt.  
Zmiana interpretacji dotyczy posiadania instrumentu zabezpieczającego przez jednostkę w grupie. Zarówno instrument pochodny, jak 
i instrument finansowy niebędący instrumentem pochodnym (lub kombinacja instrumentów pochodnych i instrumentów finansowych 
niebędących instrumentami pochodnymi) moŜe być wyznaczony na instrument zabezpieczający w zabezpieczeniach udziałów w 
aktywach netto jednostki działającej za granicą. Instrument(y) zabezpieczający(e) moŜe(mogą) być utrzymywany(e) przez jakąkolwiek 
jednostkę lub jednostki w grupie tak długo, jak wymogi paragrafu 88 MSR 39 dotyczące wyznaczenia, dokumentacji i efektywności w 
zabezpieczeniach udziałów w aktywach netto są spełnione. W szczególności strategia zabezpieczeń grupy kapitałowej powinna być 
przejrzyście udokumentowana ze względu na moŜliwość odmiennego wyznaczania na róŜnych poziomach grupy.  
Spółka stosuje KIMSF 16 od sprawozdań rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 
 

� KIMSF 17 „Przekazanie aktywów niegotówkowych wła ścicielom”  
Interpretacja KIMSF 17 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej w dniu 27 
listopada 2008 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 lipca 2009 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta 
zawiera wytyczne w zakresie momentu rozpoznania dywidendy, wyceny dywidendy oraz ujęcia róŜnicy pomiędzy wartością 
dywidendy a wartością bilansową dystrybuowanych aktywów.  
Spółka zaczęła stosować KIMSF 17 do sprawozdań rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 
 
� KIMSF 18 „Przeniesienie aktywów przez klientów” 
Interpretacja KIMSF 18 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej w dniu 29 
stycznia 2009 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 lipca 2009 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta 
zawiera wytyczne zakresie ujęcia przeniesienia aktywów od klientów, mianowicie, sytuacje, w których spełniona jest definicja aktywa, 
identyfikację oddzielnie identyfikowalnych usług (świadczonych usług w zamian za przeniesione aktywo), ujęcie przychodu i ujęcie 
środków pienięŜnych uzyskanych od klientów.  
Spółka zaczęła stosować KIMSF 18 do sprawozdań rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 
 
� Zmiany do IFRIC 14 Przedpłaty w ramach minimalnych wymogów finansowania 
W listopadzie 2009 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zmieniła interpretację IFRIC 14, tak by usunąć 
niezamierzone konsekwencje wynikające z traktowania przedpłat z tytułu przyszłych składek w niektórych okolicznościach, w których 
istnieją minimalne wymogi finansowania. Jednostka stosuje wspomniane zmiany w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2011 r. i później. Wcześniejsze stosowanie jest dozwolone. W przypadku zastosowania tych 
zmian w stosunku do wcześniejszego okresu jednostka ujawnia ten fakt. 
Spółka zacznie stosować standard do rocznych sprawozdań finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 r. 
 
� KIMSF 19 Regulowanie zobowi ązań finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych  
W dniu 26 listopada 2009 r. Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF) opublikował 
Interpretację KIMSF 19 „Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych”, zwaną dalej „KIMSF 19”. 
Celem KIMSF 19 jest zapewnienie wytycznych dotyczących ujmowania przez dłuŜnika instrumentów kapitałowych wyemitowanych 
przez niego w następstwie renegocjacji warunków zobowiązania finansowego w celu pełnego lub częściowego uregulowania tego 
zobowiązania. Interpretacja dotyczy ujmowania transakcji przez jednostkę w przypadku renegocjacji warunków zobowiązania 
finansowego, w wyniku której jednostka emituje instrumenty kapitałowe przeznaczone dla wierzyciela jednostki w celu uregulowania 
całości lub części zobowiązania finansowego. Nie dotyczy ona ujęcia księgowego przez wierzyciela. Jednostka stosuje niniejszą 
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interpretację do okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 lipca 2010 r. i później. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. W 
przypadku zastosowania niniejszej interpretacji w odniesieniu do okresu rozpoczynającego się przed dniem 1 lipca 2010 r., jednostka 
ujawnia ten fakt. Jednostka stosuje zmianę w polityce rachunkowości zgodnie z MSR 8 z początkiem najwcześniejszego 
zaprezentowanego okresu porównawczego. 
Spółka zacznie stosować standard do rocznych sprawozdań finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 r. 
 

 
IV. ZAŁOśENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ  

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć  przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie 
stwierdza sie istnienia okoliczności wskazujących na zagroŜenie kontynuowania działalności przez Spółkę. 

 

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI DZIAŁALNO ŚCI LUB CYKLICZNO ŚCI DZIAŁALNO ŚCI  

Ze względu na specyfikę sprzedawanych przez Spółkę produktów, wykorzystywanych w róŜnorodnych instalacjach przemysłowych 
do pomiaru, monitorowania ciśnienia oraz temperatury, sprzedaŜ produktów Spółki cechuje się sezonowością związaną z jednej 
strony z wykonywaniem napraw i modernizacji instalacji przemysłowych głównie w sezonie wiosenno-letnim (popyt odtworzeniowy) 
oraz realizacją projektów inwestycyjnych (popyt inwestycyjny), takŜe głównie w okresach korzystnych dla tych projektów ze względu 
na pogodę (od wczesnej wiosny do jesieni). 

 
VI. WALUTA FUNKCJONALNA I WALUTA PREZENTACJI  
 

a) Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji 

Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym wycenia się w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym Spółka 
prowadzi działalność („waluta funkcjonalna”). Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w złotych polskich (PLN), który jest walutą 
funkcjonalną i walutą prezentacji Spółki. 

b) Transakcje i salda 

Transakcje wyraŜone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu obowiązującego w dniu transakcji. Zyski i 
straty kursowe z rozliczenia tych transakcji oraz wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań pienięŜnych wyraŜonych w walutach 
obcych ujmuje się w rachunku zysków i strat, o ile nie odracza się ich w kapitale własnym, gdy kwalifikują się do uznania za 
zabezpieczenie przepływów pienięŜnych i zabezpieczenie udziałów w aktywach netto. 

 
VII. ISTOTNE WARTOŚCI OPARTE NA PROFESJONALNYM OS ĄDZIE I SZACUNKACH 

Sporządzenie śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego zgodnie z MSR 34 wymaga dokonania przez Zarząd 
określonych szacunków i załoŜeń, które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym. Większość szacunków oparta 
jest na analizach i jak najlepszej wiedzy Zarządu. Jakkolwiek przyjęte załoŜenia i szacunki opierają sie na najlepszej wiedzy Zarządu 
na temat bieŜących działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą sie róŜnic od przewidywanych. Szacunki i związane z nimi załoŜenia 
podlegają weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest ujęta w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku lub w okresach 
bieŜącym i przyszłych, jeŜeli dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu bieŜącego, jak i okresów przyszłych. Oceny 
dokonywane przez Zarząd przy zastosowani MSR 34, które maja istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, a takŜe szacunki, 
obciąŜone znaczącym ryzykiem zmian w przyszłych latach zostały przedstawione w śródrocznym sprawozdaniu finansowym. 

 
a) Profesjonalny os ąd 
 
W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień podanych poniŜej, największe znaczenie, oprócz 
szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa. 

 

Klasyfikacja umów leasingowych 
Spółka dokonuje klasyfikacji leasingu jako operacyjnego lub finansowego w oparciu o ocenę, w jakim zakresie ryzyko i poŜytki z 
tytułu posiadania przedmiotu leasingu przypadają w udziale leasingodawcy, a w jakim leasingobiorcy. Ocena ta opiera się na treści 
ekonomicznej kaŜdej transakcji.  
 
b) Niepewno ść szacunków  

 
PoniŜej omówiono podstawowe załoŜenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności występujące na dzień bilansowy, 
z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym roku finansowym.  

 

Utrata warto ści aktywów  
Na dzień 31.12.2010, zgodnie z MSR 36-testem na utratę wartości objęte zostały wartości niematerialne przed oddaniem do 
uŜywania oraz wartość firmy. 
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Stosując zasady MSR 36 ustalono wartość odzyskiwalną ośrodków wypracowujących zysk, którą jest wartość uŜytkowa. Na potrzeby 
testów sporządzono prognozę wyników na lata 2011-2015 (rachunek wyników, bilans, rachunek przepływów pienięŜnych) oraz 
zdyskontowano je na moment dokonywania wyceny tj. na 31.12.2010r. stosując stopę dyskontową opartą o przewidywane parametry 
rynkowe dotyczące kosztów uŜywania kapitału w badanym okresie, uwzględniającą realna premię ryzyka finansowego dla Polski. W 
kalkulacji wartości przychodów moŜliwych do uzyskania na koniec badanego okresu ze sprzedaŜy poszczególnych rodzajów 
aktywów występujących w bilansie Spółki przyjęto odpowiadające ryzyku ich spienięŜenia upusty ich wartości. Przeprowadzone testy 
nie wykazały konieczności przeszacowania objętych nimi pozycji aktywów Spółki.  
Na dzień 30.06.2011 została przeprowadzona ocena przesłanek wartości firmy, która nie wykazała przesłanek utraty wartości. 

 

Wycena rezerw 
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych zostały oszacowane za pomocą metod aktuarialnych.  

 

Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego 
Spółka rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na załoŜeniu, Ŝe w przyszłości zostanie osiągnięty zysk 
podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby 
spowodować, Ŝe załoŜenie to stałoby się nieuzasadnione. 

 

Warto ść godziwa instrumentów finansowych 

Wartość godziwą instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek wycenia się wykorzystując odpowiednie techniki 
wyceny. Przy wyborze odpowiednich metod i załoŜeń Spółka kieruje się profesjonalnym osądem. 

 

Stawki amortyzacyjne 

Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej uŜyteczności składników 
rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Spółka corocznie dokonuje weryfikacji przyjętych okresów 
ekonomicznej uŜyteczności na podstawie bieŜących szacunków. 

 

 

 
VIII. OPIS POZYCJI WPŁYWAJ ĄCYCH NA AKTYWA, PASYWA, KAPITAŁ, WYNIK FINANSOWY NETTO ORA Z 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH, KTÓRE SĄ NIETYPOWE ZE WZGLĘDU NA ICH RODZAJ, 
WIELKOŚĆ LUB WYWIERANY WPŁYW  

 

Istotniejsze czynniki i zjawiska mające wpływ na wyniki finansowe Spółki i Grupy APLISENS zostały opisane w rozdziałach 3.6 
(Czynniki i zdarzenia nietypowe mające wpływ na wynik) i 3.7 (WaŜniejsze zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz 
wyniki finansowe) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej APLISENS za okres sprawozdawczy 01.01.-30.06.2011 
opublikowanego wraz z niniejszym sprawozdaniem w ramach raportu za pierwsze półrocze 2011. 

 

IX. OPIS KOREKTY BŁ ĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW 
 
Nie występują. 
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IX.  INFORMACJE O ISTOTNYCH ZMIANACH WIELKO ŚCI SZACUNKACH 
1. Zmiany rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajo wych) oraz odpisów aktualizuj ących z tytułu trwałej utraty warto ści – za okres 1.01.2011 - 30.06.2011 r. 

Wyszczególnienie Grunty Budynki i   
budowle 

Maszyny 
i urz ądzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe  
środki 
trwałe 

Środki trwałe w 
budowie Razem 

Wartość bilansowa brutto na dzie ń 01.01.2011 
roku 5 018 17 760 10 082 2 023 1 284 510 36 677 

Zwiększenia, z tytułu:   1 005  235 1 216 2 456 
- nabycia środków trwałych     1 005   235 1 216 2 456 
- wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych              
- połączenia jednostek gospodarczych              
- zawartych umów leasingu              
- przeszacowania              
- otrzymanie aportu              
- inne              
Zmniejszenia, z tytułu:   54 67  852 973 
- zbycia     17 67     84 
- likwidacji     37       37 
- sprzedaŜy spółki zaleŜnej               
- inne: przeniesione do środków trwałych           852 852 
Wartość bilansow a brutto na dzie ń 30.06.2011 
roku 5 018 17 760 11 033 1 956 1 519 874 38 160 

Umorzenie na dzie ń 01.01.2011 roku    1 990 6 332 1 018 1 053   10 393 
Zwiększenia, z tytułu:  244 661 173 243  1 321 
- amortyzacji   244 661 173 243   1 321 
- przeszacowania              
- inne              
Zmniejszenia, z tytułu:   52 50   102 
- likwidacji     37       37 
- sprzedaŜy     15 50     65 
- przeszacowania              
- inne              
Umorzenie na dzie ń 30.06.2011 roku   2 234 6 941 1 141 1 296  11 612 
Odpisy aktualizuj ące na 01.01.2011 roku               
Zwiększenia, z tytułu:        
- utraty wartości              
- inne              
Zmniejszenia, z tytułu:        
- odwrócenie odpisów aktualizujących              
- likwidacji lub sprzedaŜy              
- inne              
Odpisy aktualizuj ące na 30.06.2011 roku         
Wartość bilansowa netto na dzie ń 30.06.2011 roku  5 018 15 526 4 092 815 223 874 26 548 

Odpisy aktualizuj ące z tytułu utraty warto ści w okresie od 01.01.2011 – 30.06.2011 r.  Nie występują. 

Kwoty zobowi ązań poczynionych na rzecz dokonanych zakupów rzeczowyc h aktywów trwałych.  Nie występują. 
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2. Zmiany warto ści niematerialnych  (wg grup rodzajowych) oraz odpi sów aktualizuj ących z tytułu trwałej utraty warto ści  – za okres 01.01.2011-30.06.2011 r. 

Wyszczególnienie Koszty prac 
rozwojowych 1 

Znaki 
towarowe 2 

Patenty i 
licencje 2 

Oprogramowanie 
komputerowe 2 

Wartość 
firmy Inne 2 

Wartości 
niematerialne 

w budowie 
Ogółem 

Wartość bilansowa brutto na dzie ń 01.01.2011 roku 2 315   510 313 294 131   3 563 
Zwiększenia, z tytułu: 536   7   154 697 
- nabycia       7     154 161 
- przeszacowania                
- połączenia jednostek gospodarczych                
- inne: zakończone prace rozwojowe 536             536 
Zmniejszenia, z tytułu:         
- zbycia                
- likwidacji                
- przeszacowania                
- inne                
Wartość bilansowa brutto na dzie ń 30.06.2011 roku 2 851  510 320 294 131 154 4 260 
Umorzenie na dzie ń 01.01.2011 roku  572   505 245   131   1 453 
Zwiększenia, z tytułu: 247  5 29    281 
- amortyzacji 247   5 29       281 
- przeszacowania                
- inne                
Zmniejszenia, z tytułu:         
- likwidacji                
- sprzedaŜy                
- przeszacowania                
- inne                
Umorzenie na dzie ń 30.06.2011 roku  819  510 274  131  1 734 
Odpisy aktualizuj ące na 01.01.2011                
Zwiększenia, z tytułu:         
- utraty wartości                
- inne                
Zmniejszenia, z tytułu:         
- odwrócenie odpisów aktualizujących                
- likwidacji lub sprzedaŜy                
- inne                
Odpisy aktualizuj ące na 30.06.2011 roku          
Wartość bilansowa netto na dzie ń 30.06.2011 roku  2 032   46 294  154 2 526 

1 Wytworzone we własnym zakresie, 

 2 Zakupione/powstałe w wyniku połączenia jednostek gospodarczych 
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Odpisy aktualizuj ące z tytułu utraty warto ści w okresie od 01.01.2011 – 30.06.2011 r. 
 
Nie występują. 
 
Kwoty zobowi ązań poczynionych na rzecz dokonanych zakupów warto ści niematerialnych 
 

Nie występują. 
 

3. Inwestycje w jednostkach podporz ądkowanych na dzie ń 30.06.2011 r. 
 

Nazwa spółki 
Wartość 

udziałów wg 
ceny nabycia  

Odpisy 
aktualizuj ące 

warto ść 

Wartość 
bilansowa 
udziałów 

Procent 
posiadanych 

udziałów 

Procent 
posiadanych 

głosów 
Metoda konsolidacji 

OOO APLISENS ROSJA 
3 326   3 326 90 90 

METODA PEŁNA 

SOOO APLISENS BIAŁORUŚ 
80   80 60 60 

METODA PEŁNA 

TOV APLISENS-TER UKRAINA 
10   10 51 51 

Nieistotny wpływ na wynik finansowy i sytuacji 
majątkowej grupy kapitałowej 

 

TOV APLISENS UKRAINA 
87 87 0 100 100 

Nieistotny wpływ na wynik finansowy i sytuacji 
majątkowej grupy kapitałowej 

APLISENS NIEMCY 
591   591 100 100 

Nieistotny wpływ na wynik finansowy i sytuacji 
majątkowej grupy kapitałowej 

CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL SP. Z O.O. 
5 806   5 806 100 100 

METODA PEŁNA 

APLISENS FRANCE 
358   358 100 100 

Nieistotny wpływ na wynik finansowy i sytuacji 
majątkowej grupy kapitałowej 

APLISENS CZECHY 
118   118 75 75 

Nieistotny wpływ na wynik finansowy i sytuacji 
majątkowej grupy kapitałowej 
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4. Zmiana warto ści szacunkowych zapasów 

Wyszczególnienie 30.06.2011 31.12.2010 

Materiały na potrzeby produkcji 7 209 6 375 

Pozostałem materiały     

Półprodukty i produkty w toku 5 331 4 470 

Produkty gotowe 2 088 1 836 

Towary 813 944 

Zapasy brutto 15 441 13 625 

Odpis aktualizujący stan zapasów 470 270 

Zapasy netto 14 971 13 355 
 
Zmiany stanu odpisów aktualizuj ących zapasy 

Wyszczególnienie 
Odpisy 

aktualizuj ące 
materiały 

Odpisy 
aktualizuj ące 
półprodukty i 
produkty w 

toku 

Odpisy 
aktualizuj ące 

produkty 
gotowe 

Odpisy 
aktualizuj ące 

towary 

Razem odpisy 
aktualizuj ące 

zapasy 

Stan na dzie ń 01.01.2011 roku 158  111   1 270 

Zwiększenia w tym: 200    200 

- utworzenie odpisów aktualizujących w 
korespondencji z kosztem wytworzenia 

200       200 

- przemieszczenia          

- inne          

Zmniejszenia w tym:      

- rozwiązanie odpisów aktualizujących w 
korespondencji z pozostałymi przychodami 
operacyjnymi 

         

- wykorzystanie odpisów          

- przemieszczenia          

Stan na dzie ń 30.06.2011 roku 358  111 0 1 470 

 
5. Zmiana warto ści szacunkowych nale Ŝności 

Wyszczególnienie 30.06.2011 31.12.2010 

NaleŜności krótkoterminowe  15 040 12 304 

- od jednostek powiązanych 1 127 327 

- od pozostałych jednostek 13 914 11 977 

Odpisy aktualizujące (wartość dodatnia) 540 64 

NaleŜności krótkoterminowe brutto 15 580 12 368 

 
Łączna wartość naleŜności handlowych na dzień 30.06.2011roku od jednego z głównych odbiorców Spółki wynosiła 8.323 tys., co 
stanowi 55,3% wartości naleŜności z tyt. dostaw i usług. 
 
Zmiana stanu odpisów aktualizuj ących warto ść naleŜności  
  NaleŜności handlowe Pozostałe nale Ŝności 

Jednostki powi ązane 
Stan odpisów aktualizuj ących warto ść naleŜności na 
01.01.2011 r.   

Zwiększenia, w tym:   

- dokonanie odpisów na naleŜności przeterminowane i sporne   

Zmniejszenia w tym:   

- wykorzystanie odpisów aktualizujących   
- rozwiązanie odpisów aktualizujących w związku ze spłatą 
naleŜności   
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- zakończenie postępowań     
Stan odpisów aktualizuj ących warto ść naleŜności na 
30.06.2011 r.   

Jednostki pozostałe 

Stan odpisów aktualizuj ących warto ść naleŜności na 
01.01.2011 r. 64 99 

Zwiększenia, w tym: 483 26 

- dokonanie odpisów na naleŜności przeterminowane i sporne  26 

-dokonanie odpisów na naleŜności zagroŜone  483  

Zmniejszenia w tym: 7 61 

- wykorzystanie odpisów aktualizujących   

- rozwiązanie odpisów aktualizujących w związku ze spłatą 
naleŜności 

7 26 

- zakończenie postępowań   35 

Stan odpisów aktualizuj ących warto ść naleŜności na 
30.06.2011 r. 540 64 

 

Stan odpisów aktualizuj ących warto ść naleŜności 
powi ązanych i pozostałych na 30.06.2011 r. 540 64 

 
BieŜące i przeterminowane nale Ŝności handlowe na 30.06.2011 r. 

Wyszczególnienie Razem 
Nie 

przetermino
wane 

Przeterminowanie w dniach 

< 60 dni 61 – 90 dni  91 –180 
dni 

181 – 360 
dni >360 dni 

Jednostki powi ązane 

naleŜności brutto 1 127 998 128   1     

odpisy aktualizujące              

naleŜności netto 1 127 998 128  1   

Jednostki pozostałe 

naleŜności brutto 14 453 7 907 3 257 698 830 1 642 119 

odpisy aktualizujące 540 193 119 39 133 56   

naleŜności netto 13 913 7 714 3 138 659 697 1 586 119 

Ogółem         

naleŜności brutto 15 580 8 905 3 385 698 831 1 642 119 

odpisy aktualizujące 540 193 119 39 133 56  

naleŜności netto 15 040 8 712 3 266 659 698 1 586 119 

 
6. Odroczony podatek dochodowy 
UJEMNE RÓśNICE PRZEJŚCIOWE 

BĘDĄCE PODSTAWĄ DO TWORZENIA 
AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU 

ODROCZONEGO 

31.12.2010 zwiększenia zmniejszenia 30.06.2011 

Rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy 
emerytalne 80     80 
Rezerwa na pozostałe świadczenia 
pracownicze   150   150 

Rezerwa na niewykorzystane urlopy 175   76 99 

Pozostałe rezerwy 42 42 42 42 

Ujemne róŜnice kursowe 8 3 6 5 

Odpisy aktualizujące zapasy 270 200   470 

Odpisy aktualizujące naleŜności 42 483 7 518 

Suma ujemnych ró Ŝnic przej ściowych 617 878 131 1 364 

stawka podatkowa 19% 19% 19% 19% 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku  117 167 25 259 
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DODATNIE RÓśNICE PRZEJŚCIOWE 
BĘDĄCE PODSTAWĄ DO TWORZENIA 

REZERWY Z TYTUŁU PODATKU 
ODROCZONEGO 

31.12.2010 zwiększenia zmniejszenia 30.06.2011 

Przyspieszona amortyzacja podatkowa 783   14 769 
Przeszacowanie środków  trwałych do 
wartości godziwej 1 446   26 1 420 

Dodatnie róŜnice kursowe 25 27 33 19 

NaleŜne odsetki od lokat bankowych 945 242 1 126 61 
RóŜnica między wartością bilansową a 
zobowiązaniem z tyt. leasingu finansowego 111   3 108 
Korekty do wartości godziwej z tytułu przejęcia 
jednostek 395     395 

Suma dodatnich ró Ŝnic przej ściowych 3 705 269 1 202 2 772 

stawka podatkowa 19% 19% 19% 19% 
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na 
koniec okresu:  

704 51 228 527 

 
 

Aktywa/Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego  

  30.06.2011 31.12.2010 

Aktywo z tytułu podatku odroczonego 259 117 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego – działalność 
kontynuowana 527 704 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego – działalność zaniechana     

Aktywa/Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego -268 -587 

 
7. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 

 30.06.2011 31.12.2010 

Rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe 80 80 

Rezerwy na nagrody jubileuszowe     

Rezerwy na urlopy wypoczynkowe 99 175 

Rezerwy na pozostałe świadczenia 150   

Razem, w tym: 329 255 

- długoterminowe 70 70 

- krótkoterminowe 259 185 

 
Zmiana stanu rezerw na świadczenia pracownicze 

  

Rezerwy na 
odprawy 

emerytalne i 
rentowe 

Rezerwy na 
nagrody 

jubileuszowe 

Rezerwy na 
urlopy 

wypoczynkowe 

Rezerwy na 
pozostałe 
świadczenia 
pracownicze 

Stan na 01.01.2011 80   175   
Utworzenie rezerwy       150 

Koszty wypłaconych świadczeń          

Rozwiązanie rezerwy     76   
Stan na 30.06.2011, w tym: 80  99 150 
- długoterminowe 70       
- krótkoterminowe 10   99   

 
8. Pozostałe rezerwy  

Wyszczególnienie 30.06.2011 31.12.2010 

Rezerwy na naprawy gwarancyjne oraz zwroty   

Rezerwa restrukturyzacyjna   

Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego 42 42 

Razem, w tym: 42 42 



ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. 
– 30.06.2011 R.  
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)  
 
 
 
 
 
 
 

Załączone informacje stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 23

- długoterminowe   

- krótkoterminowe 42 42 

Zmiana stanu rezerw 

Wyszczególnienie 

Rezerwy na 
naprawy 

gwarancyjne oraz 
zwroty 

Rezerwa 
restrukturyzacyjna  Inne rezerwy Ogółem 

Stan na 01.01.2011   42 42 
Utworzone w ciągu roku obrotowego   42 42 

Wykorzystane      

Rozwiązane    42 42 

Korekta z tytułu róŜnic kursowych      

Korekta stopy dyskontowej      
Stan na 30.06.2011, w tym:   42 42 
- długoterminowe     

- krótkoterminowe     
 
X. SEGMENTY OPERACYJNE  
 
Zostały zamieszczone w  skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony  
30 czerwca 2011 roku. 

 

XI. EMISJA, WYKUP I SPŁATA DŁU śNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTO ŚCIOWYCH  
 

1. Emisja dłu Ŝnych papierów warto ściowych  
Nie występuje. 
 

2. Emisja kapitałowych papierów warto ściowych  
Wyszczególnienie 30.06.2011 31.12.2010 

Liczba akcji 12 739 116 12 739 116 

Wartość nominalna akcji  0,20 0,20 

Kapitał zakładowy (w zł) 2 547 823 2 547 823 
 
Zmiana stanu kapitału zakładowego 

Wyszczególnienie  30.06.2011 31.12.2010 

Kapitał na pocz ątek okresu 2 548 2 500 

 Zwiększenia, z tytułu:  48 

- emisja akcji/wykup warrantów   48 

Zmniejszenia, z tytułu:   

- brak zmniejszeń   

Kapitał na koniec okresu 2 548 2 548 
 
Wszystkie wyemitowane akcje posiadają wartość nominalną wynoszącą 0,2PLN i zostały w pełni opłacone.  
 
Dnia  20 czerwca 2011 r. zarejestrowano warunkowe podwyŜszenia kapitału zakładowego o kwotę 42.046,40 zł. Zgodnie z  Uchwałą nr 
19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 2 czerwca 2011 r. warunkowo podwyŜsza się kapitał zakładowy o 
kwotę 42.046,40 zł poprzez emisję 210.232 akcji serii E przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem 
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Celem warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do 
objęcia akcji serii E uczestnikom Programu Motywacyjnego posiadającym warranty subskrypcyjne serii C i CC, wyemitowane na 
podstawie Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 czerwca 2011 r. 
 
XII. WYPŁACONA (LUB ZADEKLAROWANA) DYWIDENDA  
 
Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 02.06.2011 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki  za 2010 rok 
postanowiono zysk netto w kwocie  9.773  tys. PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy. 
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XIII.   TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWI ĄZANYMI  
 
Następująca tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi za bieŜący i poprzedni rok obrotowy . 

Podmiot powi ązany 
Sprzeda Ŝ na rzecz 

podmiotów 
powi ązanych 

Zakupy od podmiotów 
powi ązanych 

NaleŜności od 
podmiotów 

powi ązanych 

w tym 
przeterminowane 

Zobowi ązania wobec 
podmiotów 

powi ązanych 

w tym zaległe, po 
upływie terminu 

płatno ści 

Jednostka dominuj ąca 30.06.2011 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2010 30.06.2011 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2010 

APLISENS S.A. 2 509 1 224 1 210 916 1 127 555 128 202 234 146 
    

Jednostki zale Ŝne:                     
    

Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. zo.o. 62 20 977 710 17 7     234 146 
    

APLISENS GmbH 896 610 233 6 572 340 117 202     
    

APLISENS FRANCE 91 30   200 68 31 11       
    

OOO APLISENS MOSKWA 1 458 564     468 177         
    

APLISENS CZECHY 2       2           
    

Zarząd Spółek Grupy                         

Wynagrodzenie za I półrocze 2010 279                       

Wynagrodzenie za I półrocze 2011 286            

Rada Nadzorcza Grupy              

Wynagrodzenie za I półrocze 2010 102            

Wynagrodzenie za I półrocze 2011 102            

Podmioty powi ązane osobowo                         

Navigator Capital Sp. z o.o.(Rafał Tuzimek)   57                      

DM Navigator S.A. (Edmund Kozak, Rafał 
Tuzimek) 

  18                      

IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (Edmund 
Kozak) 20  24                      
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Warunki transakcji z podmiotami powi ązanymi 
 
Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi odbyły się na warunkach równorzędnych z tymi, które obowiązują w transakcjach 
zawartych na warunkach rynkowych. 
 
PoŜyczka udzielona członkom Zarz ądu  
 
Nie występują. 
 
Inne transakcje z udziałem członków Zarz ądu 
 
Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi odbyły się na warunkach równorzędnych z tymi, które obowiązują w transakcjach 
zawartych na warunkach rynkowych. 
 

 
XIV. NIESPŁACONE POśYCZKI LUB NARUSZENIE POSTANOWIE Ń UMOWY POśYCZKOWEJ, W SPRAWACH 

KTÓRYCH NIE PODJĘTO śADNYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH ANI PRZED DNIEM BILANSOWYM ANI W 
TYM DNIU 

 

Nie występują. 

 
XV. ZMIANA ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE NAST ĄPIŁY OD 

CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO  

Nie występują. 

 
XVI. ZMIANY W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ DOKONANE W CI ĄGU PÓŁROCZA  
 
W dniu 26 maja 2011 roku zarejestrowana została spółka APLISENS CZ s.r.o. z siedzibą w Jičínie w Republice Czeskiej (APLISENS 
Czechy). Kapitał zakładowy APLISENS Czechy wynosi 977 tys. koron czeskich, co odpowiada kwocie 157 tys. zł według średniego 
kursu NBP z dnia rejestracji. W nowopowołanej spółce APLISENS objął 75,03% udziałów, pozostałe 24,97% udziałów objęte zostały 
natomiast przez inŜ. Jindřicha Hýrek, który pełni funkcję Dyrektora Generalnego APLISENS Czechy. 
Spółka APLISENS Czechy jest spółką dystrybucyjną. Jej celem jest zwiększenie sprzedaŜy produktów marki APLISENS na rynku 
czeskim i słowackim. APLISENS traktuje nowoutworzoną spółkę jako inwestycję długoterminową. 
Powołanie spółki APLISENS Czechy jest elementem realizacji strategii APLISENS w zakresie intensyfikacji działań pro-sprzedaŜowych 
na rynkach zagranicznych i stanowi jeden z kolejnych kroków – po powołaniu do Ŝycia w kwietniu 2010 r. spółki APLISENS France – w 
procesie rozwoju Grupy Kapitałowej APLISENS. 
 

 
 

XVII. ROZLICZENIA Z TYTUŁU SPRAW S ĄDOWYCH  
 
Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom (na przykład sprawy celne czy dewizowe) mogą być 
przedmiotem kontroli organów administracyjnych, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i sankcji. Brak odniesienia do 
utrwalonych regulacji prawnych w Polsce powoduje występowanie w obowiązujących przepisach niejasności i niespójności. Często 
występujące róŜnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno wewnątrz organów państwowych, jak i 
pomiędzy organami państwowymi i przedsiębiorstwami, powodują powstawanie obszarów niepewności i konfliktów. Zjawiska te 
powodują, Ŝe ryzyko podatkowe w Polsce jest znacząco wyŜsze niŜ istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym systemie 
podatkowym. 
Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat, począwszy od końca roku, w którym nastąpiła zapłata 
podatku. W wyniku przeprowadzanych kontroli dotychczasowe rozliczenia podatkowe Spółki mogą zostać powiększone o dodatkowe 
zobowiązania podatkowe.  
 
XVIII. ZDARZENIA PO DACIE BILANSU  
 
Nie wystąpiły. 
 
 
 
Warszawa, dnia 23 sierpnia 2011r. 
 
 
 
Podpis Prezesa Zarz ądu: 
 
 
 
 
Podpis osoby sporz ądzającej sprawozdanie: 


