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1. Wprowadzenie 
Niniejszy rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2011 roku został sporządzony 
zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 
oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) (Rozporządzenie)    
i obejmuje dane finansowe spółki APLISENS S.A. (Spółka, Emitent) oraz podmiotów zaleŜnych 
tworzących Grupę Kapitałową Aplisens (Grupa, Grupa Kapitałowa, Grupa Aplisens). 
Jednocześnie Spółka informuje, iŜ działając na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia Spółka 
nie przekazuje odrębnego kwartalnego raportu jednostkowego. Skrócone jednostkowe 
sprawozdanie finansowe APLISENS S.A. przekazywane jest w niniejszym rozszerzonym 
skonsolidowanym raporcie kwartalnym. 

Skrócone sprawozdania finansowe zawarte w niniejszym raporcie sporządzone zostały zgodnie 
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) zatwierdzonymi przez Unię Europejską. 

Dane finansowe, jeŜeli nie wskazano inaczej, są wyraŜone w tysiącach zł. 

2. Wybrane dane finansowe 
2.1 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy APLISEN S 

 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe 

za okres 
01.01. - 

30.09.2011 

za okres 
01.01. - 

30.09.2010 

za okres 
01.01. - 

30.09.2011 

za okres 
01.01. - 

30.09.2010 
(tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR) 

Przychody netto ze sprzeda Ŝy 49 596 44 659 12 272 11 157 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 609 8 555 3 120 2 137 

Zysk (strata) brutto 12 489 8 993 3 090 2 247 

Zysk (strata) netto 9 886 7 020 2 446 1 754 

Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej 8 698 5 964 2 152 1 490 

Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej -11 002 -3 362 -2 722 -840 

Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej -59 -33 -15 -8 

Przepływy pieni ęŜne netto razem -2 363 2 569 -585 642 

Aktywa razem 103 837 85 613 23 539 21 473 

Zobowiązania długoterminowe 840 1 078 190 270 

Zobowiązania krótkoterminowe 11 271 6 530 2 555 1 638 

Kapitał własny 90 905 77 675 20 608 19 565 

Kapitał zakładowy 2 548 2 508 578 629 

Liczba akcji 12 739 116 12 739 116 12 739 116 12 739 116 

Średniowa Ŝona liczba akcji 12 739 116  12 531 400 12 739 116 12 531 400 

ŚredniowaŜona rozwodniona liczba akcji 12 801 836 12 531 400 12 801 836 12 531 400 

Podstawowy zysk (strata) na akcj ę 0,78 0,55 0,19 0,14 

Rozwodniony zysk (strata) na akcję 0,77 0,56 0,19 0,14 

Wartość księgowa na akcję 7,20 6,12 1,63 1,54 

Rozwodniona wartość księgowa na akcję 7,10 6,20 1,63 1,54 
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2.2 Wybrane jednostkowe dane finansowe APLISENS S.A. 
 

Wybrane jednostkowe dane finansowe 

za okres 
01.01. - 

30.09.2011 

za okres 
01.01. - 

30.09.2010 

za okres 
01.01. - 

30.09.2011 

za okres 
01.01. - 

30.09.2010 

(tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR) 

Przychody netto ze sprzeda Ŝy 39 148 34 070 9 687 8 512 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 380 8 086 2 816 2 020 

Zysk (strata) brutto 12 146 8 728 3 005 2 181 

Zysk (strata) netto 9 686 6 832 2 397 1 707 

Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej 8 424 5 067 2 084 1 266 

Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej -11 018 -6 538 -2 726 -1 633 

Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej -16 -20 -4 -5 

Przepływy pieni ęŜne netto razem -2 610 -1 491 -646 -372 

Aktywa razem 94 658 80 176 21 459 20 109 

Zobowiązania długoterminowe 698 916 158 230 

Zobowiązania krótkoterminowe 4 586 3 256 1 040 817 

Kapitał własny 89 374 76 004 20 261 19 063 

Kapitał zakładowy 2 548 2 508 578 629 

Liczba akcji 12 739 116 12 739 116 12 739 116 12 739 116 

Średniowa Ŝona liczba akcji 12 739 116  12 531 400 12 739 116 12 531 400 

ŚredniowaŜona rozwodniona liczba akcji 12 801 836 12 531 400 12 801 836 12 531 400 

Podstawowy zysk (strata) na akcj ę 0,76 0,54 0,19 0,13 

Rozwodniony zysk (strata) na akcję 0,76 0,54 0,19 0,13 

Wartość księgowa na akcję 7,02 5,97 1,59 1,50 

Rozwodniona wartość księgowa na akcję 6,98 6,07 1,58 1,50 

 

3. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe 

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie       
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowymi 
Standardami Rachunkowości na dzień 30 września 2011 roku oraz za okres 3 miesięcy 
zakończony 30 września 2011 roku. 

3.1 Skonsolidowany rachunek zysków i strat i wybrane pa rametry finansowe 

Rachunek zysków i strat (w tys. zł.) 01.01. - 
30.09.2011 

01.01. - 
30.09.2010 

III kw. 
2011 

III kw. 
2010 

            
Przychody ze sprzeda Ŝy ogółem 49 596  44 659 20 339 18 766 

  Przychody ze sprzedaŜy produktów 43 900 38 839 17 868 15 902 

  Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów 5 696 5 820 2 471 2 864 
            
Koszt własny sprzeda Ŝy 26 712 26 677 10 787 11 133 

  Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług 22 694 22 754 9 275 9 553 

  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 018 3 923 1 512 1 580 
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Zysk  (strata) brutto na sprzeda Ŝy 22 884 17 982 9 552 7 633 
Koszty sprzedaŜy 786 646 255 206 
Koszty ogólnego zarządu 9 253 8 997 3 254 3 134 
Zysk  (strata) ze sprzeda Ŝy 12 845 8 339 6 043 4 293 

Pozostałe przychody operacyjne 496 415 146 166 
Pozostałe koszty operacyjne 732 199 74 77 
Zysk  (strata) z działalno ści operacyjnej 12 609  8 555 6 115 4 382 
Przychody finansowe 795 883 261 312 
Koszty finansowe 915 446 639 262 
Zysk (strata) brutto 12 489 8 992 5 737 4 432 
Podatek dochodowy 2 552 1 947 1 152 913 
Zysk (strata) mniejszości 51 25 59 9 
Zysk (strata) netto  9 886 7 020 4 526 3 510 

            

Zysk (strata) netto na jedn ą akcj ę (w zł)   0,78 0,56 0,35 0,28 

 

  
Wybrane parametry finansowe 01.01. - 

30.09.2011 
01.01. - 

30.09.2010 
III kw. 
2011 

III kw. 
2010 

EBITDA 15 296 10 603 6 904 4 984 

Rentowno ść EBITDA 31% 24% 34% 27% 

Rentowno ść EBIT 25% 19% 30% 23% 

Rentowno ść netto 20% 16% 22% 19% 

 

3.2 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 

Sprawozdanie z całkowitych dochodów 01.01. - 
30.09.2011 

01.01. - 
30.09.2010 

01.07.2011-
30.09.2011 

01.07.2010-
30.09.2010 

Zysk (strata) netto 9 937 7 045 4 585 3 519 

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         

RóŜnice kursowe z wyceny jednostek działających za 
granicą -156 275 165 -12 

Udział w dochodach całkowitych jednostek 
stowarzyszonych*         

Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych 
całkowitych dochodów         

Suma dochodów całkowitych  9 781 7 320 4 750 3 507 
Suma dochodów całkowitych przypisana akcjonariuszom 
mniejszościowym -115 6 59 -44 
Suma dochodów całkowitych przypadaj ąca na 
podmiot dominuj ący 9 896 7 314 4 691 3 551 
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3.3 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 

Aktywa ( w tys. zł.) 30.09.2011 30.06.2011 31.12.2010 30.09.2010 

            
Aktywa trwałe 38 572 37 932 37 095 29 443 
  Rzeczowe aktywa trwałe 33 129 32 189 32 046 24 835 

  Wartości niematerialne  2 676 3 017 2 732 2 275 

  Wartość firmy w jednostkach podporządkowanych 1 351 1 351 1 351 1 351 
  Inwestycje w jednostkach podporządkowanych 1 077 1 077 801 801 

  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 339 298 165 181 

          
Aktywa obrotowe 65 265 58 838 50 758 56 170 
  Zapasy 18 218 17 721 15 803 15 450 

  NaleŜności handlowe 20 192 17 335 14 673 16 595 

  NaleŜności z tytułu bieŜącego podatku dochodowego      
  Pozostałe naleŜności  127 194 556 419 

  Pozostałe aktywa finansowe 8 271 1 929     

  Rozliczenia międzyokresowe 2 023 2 283 929 1 326 

  Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 16 434 19 376 18 797 22 380 
          

  Aktywa razem 103 837 96 770 87 853 85 613 

 
 

Pasywa (w tys. zł.) 30.09.2011 30.06.2011 31.12.2010 30.09.2010 

            
Kapitały własne  90 905 85 921 80 418 77 675 
  Kapitał zakładowy 2 548 2 548 2 548 2 508 

  Kapitał zapasowy ze sprzedaŜy akcji powyŜej ceny 
nominalnej 14 421 14 421 14 421 12 976 

  Pozostałe kapitały 62 956 62 664 51 319 52 637 

  RóŜnice kursowe z przeliczenia -44 -209 -54 29 

  Niepodzielony wynik finansowy 1 138 1 138 2 502 2 505 

  Wynik finansowy bieŜącego okresu 9 886 5 359 9 682 7 020 

  
 

        

Kapitał mniejszo ści 821 762 936 330 
   

        
Zobowi ązania długoterminowe  840  759 1 038 1 078 
  Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 620 609 795 835 

  Zobowiązania długoterminowe inne         

  Inne zobowiązania finansowe 25 25 59 40 

  Inne rozliczenia międzyokresowe 90 20 79 115 

  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 105 105 105 88 

  
 

        
Zobowi ązania krótkoterminowe 11 271  9 328 5 461 6 530 

  Zobowiązania finansowe 48 64 62 41 

  Zobowiązania handlowe 7 680 5 945 3 923 4 389 
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  Pozostałe zobowiązania 3 001 2 884 1 115 1 892 

  Inne rozliczenia międzyokresowe 73 166 167 164 

  Rezerwy na świadczenia emerytalne i inne 469 269 194 44 

          

  Pasywa razem 103 837 96 770 87 853 85 613 

 

3.4 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieni ęŜnych 

Sprawozdanie z przepływów pieni ęŜnych (w tys. 
zł.) 

01.01. - 
30.09.2011 

01.01. - 
30.09.2010 III kw. 2011 III kw. 2010 

            
DZIAŁALNO ŚĆ OPERACYJNA         

  Zysk / Strata przed opodatkowaniem 12 489 8 992 5 737 4 432 

  Korekty razem: -2 386 -1 122 -225 -2 287 

  Amortyzacja 2 687 2 048 789 602 

  Zyski (straty) z tytułu róŜnic kursowych -434 294 -100 311 

  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1 575 -113 -206 -31 

  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -8 -19 -2 -23 

  Zmiana stanu rezerw 225 133 164 186 

  Zmiana stanu zapasów -2 415 369 -497 1 473 

  Zmiana stanu naleŜności -5 090 -7 154 -2 790 -4 564 

  
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem poŜyczek i 
kredytów 

4 809 2 394 1 887 -133 

  Zmiana stanu pozostałych aktywów -1 177 83 177 -338 

  Inne korekty 592 843 353 230 

  Gotówka z działalno ści operacyjnej 10 103 7 870 5 512 2 145 

  Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony -1 405 -1 906 -888 -954 

  
A. Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści 
operacyjnej 

8 698 5 964 4 624 1 191 

          

DZIAŁALNO ŚĆ INWESTYCYJNA           

  Wpływy 1 527 176 125 66 

  
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 

45 49 20 34 

  Zbycie inwestycji w nieruchomości         

  Zbycie aktywów finansowych         

  Inne wpływy inwestycyjne 1 482 127 105 32 

  Spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych         

  Wydatki 12 529 3 538 7 671 797 

  
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 

4 153 3 338 1 500 797 

  Nabycie inwestycji w nieruchomości         

  Wydatki na aktywa finansowe 8 376 200 6 171   

  Inne wydatki inwestycyjne         

  
B. Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści  
inwestycyjnej -11 002 -3 362 -7 546 -731 

          

DZIAŁALNO ŚĆ FINANSOWA           

  Wpływy 
 

47 
 

39 
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Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

  47   39 

  Kredyty i poŜyczki 

  Emisja dłuŜnych papierów wartościowych 

  Inne wpływy finansowe 

  Wydatki 59 80 20 18 

  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 

47 60 16 11 

  Odsetki  12 15 4 7 

  Inne wydatki finansowe   5     

  
C. Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści 
finansowej -59 -33 -20 21 

  
 

        

  D. Przepływy pieni ęŜne netto razem -2 363 2 569 -2 942 481 

  
 

        

  
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieni ęŜnych, w 
tym -2 363 2 569 -2 942 481 

  
- zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic 
kursowych   

    

          

  F. Środki pieni ęŜne na pocz ątek okresu 18 797 19 811 19 376 21 899 

  G. Środki pieni ęŜne na koniec okresu 16 434 22 380 16 434 22 380 
 

3.5 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale wła snym   

Sprawozdanie ze zmian w 
kapitale własnym (w tys. 

zł.) 

Kapitał 
zakładowy  

Kapitał 
zapasowy ze 

sprzeda Ŝy 
akcji 

powy Ŝej 
ceny 

nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

RóŜnice 
kursowe 
z przeli-
czenia 

Niepodzie-
lony wynik 
finansowy 

Wynik 
finansowy 
bieŜącego 

okresu 

Kapitał własny 
akcjonariuszy 

jednostki 
dominuj ącej 

Kapitał 
akcjonariuszy 

nie kontro-
lujących 

Razem 
kapitały 
własne 

Trzy miesi ące zakończone 30.09.2011 r. 

Kapitał własny na dzie ń  
01.07.2011 r. 2 548 14 421 62 664 -209 1 138 5 359 85 921 762 86 683 

Zmiany zasad (polityki) 
rachunkowości                 
Korekty z tyt. błędów 
podstawowych 

            
 

  
 

Kapitał własny po 
korektach 2 548 14 421 62 664 -209 1 138 5 359 85 921 762 86 683 

Emisja akcji             
    

Koszt emisji akcji                 
Płatności w formie akcji 
własnych 

    293       293   293 

Podział zysku netto             
 

  
 

Wypłata dywidendy             
 

  
 

Suma dochodów całkowitych       165   4 526 4 691 59 4 750 

Kapitał własny na dzie ń  
30.09.2011 r. 2 548 14 421 62 957 -44 1 138 9 885 90 905 821 91 726 
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Dziewi ęć miesi ęcy zako ńczonych 30.09.2011 r. 

Kapitał własny na dzie ń  
01.01.2011 r. 2 548 14 421 51 319 -54 2 502 9 682 80 418 936 81 354 

Zmiany zasad (polityki) 
rachunkowości                 
Korekty z tyt. błędów 
podstawowych 

            
 

  
 

Kapitał własny po 
korektach 2 548 14 421 51 319 -54 2 502 9 682 80 418 936 81 354 

Emisja akcji             
    

Koszt emisji akcji                 
Płatności w formie akcji 
własnych 

    592       592   592 

Podział zysku netto     11 045   -1 363 -9 682 
 

  
 

Wypłata dywidendy                 
Suma dochodów całkowitych       10   9 886 9 896 -115 9 781 

Kapitał własny na dzie ń  
30.09.2011 r. 2 548 14 421 62 956 -44 1 138 9 886 90 905 821 91 726 

Dwanaście miesi ęcy zako ńczonych 31.12.2010 r. 

Kapitał własny na dzie ń  
01.01.2010 r. 2 500 12 976 44 164 -265 2 903 7 005 69 283 324 69 607 

Zmiany zasad (polityki) 
rachunkowości                 
Korekty z tyt. błędów 
podstawowych                 
Kapitał własny po 
korektach 2 500 12 976 44 164 -265 2 903 7 005 69 283 324 69 607 

Emisja akcji             
 

  
 

Koszt emisji akcji             
 

  
 

Płatności w formie akcji 
własnych 

48 1 445 -255       1 238   1 238 

Podział zysku netto     7 403   -401 -7 005 -3   -3 

Wypłata dywidendy                 
Efekt rozwodnienia kapitału 
w spółce zaleŜnej 

            
 555 555 

Przeszacowanie środków 
trwałych (Białoruś) 

    7       7 5 12 

Suma dochodów całkowitych       211   9 682 9 893 52 9 945 

Kapitał własny na dzie ń  
31.12.2010 r. 2 548 14 421 51 319 -54 2 502 9 682 80 418 936 81 354 

Dziewi ęć miesi ęcy zako ńczonych 30.09.2010 r. 

Kapitał własny na dzie ń  
01.01.2010 r. 2 500 12 976 44 164 -265 2 903 7 005 69 283 324 69 607 

Zmiany zasad (polityki) 
rachunkowości                 
Korekty z tyt. błędów 
podstawowych                 
Kapitał własny po 
korektach 2 500 12 976 44 164 -265 2 903 7 005 69 283 324 69 607 

Emisja akcji             
    

Koszt emisji akcji                 
Płatności w formie akcji 
własnych 8 230 849       1 087   1 087 

Podział zysku netto     7 394   -398 -7 005 -9   -9 

Wypłata dywidendy                 
Suma dochodów całkowitych       294   7 020 7 314 6 7 320 

Kapitał własny na dzie ń  
30.09.2010 r. 2 508 13 206 52 407 29 2 505 7 020 77 675 330 78 005 
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4. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finanso we 
Niniejsze skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie                  
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowymi 
Standardami Rachunkowości na dzień 30 września 2011 roku oraz za okres 3 miesięcy 
zakończony 30 września 2011 roku. 

4.1 Jednostkowy rachunek zysków i strat APLISENS S.A. 

Rachunek zysków i strat (w tys. zł.) 01.01. - 
30.09.2011 

01.01. - 
30.09.2010 

III kw. 
2011 

III kw. 
2010 

            
Przychody ze sprzeda Ŝy ogółem 39 148  34 070 15 031 14 077 

Przychody ze sprzedaŜy produktów 33 778 29 019 13 012 11 900 

Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów 5 370 5 051 2 019 2 177 

            
Koszt własny sprzeda Ŝy 19 599 18 319 7 317 7 323 
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług 15 811 14 477 5 882 5 771 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 788 3 842 1 435 1 552 

Zysk  (strata) brutto na sprzeda Ŝy 19 549 15 751 7 714 6 754 
Koszty sprzedaŜy 474 412 146 113 

Koszty ogólnego zarządu 7 475 7 468 2 669 2 648 

Zysk  (strata) ze sprzeda Ŝy 11 600 7 871 4 898 3 993 
Pozostałe przychody operacyjne 320 337 88 143 

Pozostałe koszty operacyjne 540 122 2 41 

Zysk  (strata) z działalno ści operacyjnej 11 380  8 086 4 984 4 095 
Przychody finansowe 771 734 278 249 

Koszty finansowe 5 92 1 48 

Zysk (strata) brutto 12 146 8 728 5 261 4 296 
Podatek dochodowy 2 460 1 896 1 072 887 

Zysk (strata) netto  9 686 6 832 4 190 3 409 

            

Zysk (strata) netto na jedn ą akcj ę (w zł) 0,76 0,54 0,33 0,27 

 

  
Wybrane parametry finansowe 01.01. - 

30.09.2011 
01.01. - 

30.09.2010 
III kw. 
2011 

III kw. 
2010 

            

  EBITDA 13 781 9 911 5 783 4 746 

  Rentowno ść EBITDA 35% 29% 38% 34% 

  Rentowno ść EBIT 29% 24% 33% 29% 

  Rentowno ść netto 25% 20% 28% 24% 
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4.2 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów APL ISENS S.A. 

Sprawozdanie z całkowitych dochodów 01.01. - 
30.09.2011 

01.01. - 
30.09.2010 

Zysk (strata) netto 9 686 6 832 

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   

RóŜnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą   

Udział w dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych   

Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych całkowitych 
dochodów 

  

Suma dochodów całkowitych  9 686 6 832 

 

4.3 Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej APLI SENS S.A. 

Aktywa ( w tys. zł.) 30.09.2011 30.06.2011 31.12.2010 30.09.2010 

            

Aktywa trwałe 40 205 39 622 38 524 31 724 

Rzeczowe aktywa trwałe 27 230 26 548 26 284 23 010 

Wartości niematerialne  2 394 2 526 2 110 1 918 

Inwestycje w jednostkach podporządkowanych 10 289 10 289 10 013 6 688 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 292 259 117 108 
  

         

Aktywa obrotowe 54 453  49 652 43 845 48 452 

Zapasy 15 794 14 971 13 355 12 771 

NaleŜności handlowe 14 976 15 040 12 304 14 290 

NaleŜności z tytułu bieŜącego podatku dochodowego         

Pozostałe naleŜności  52 64 341 3 833 

Pozostałe aktywa finansowe 8 271 1 929   

Rozliczenia międzyokresowe 949 787 824 958 

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 14 411 16 861 17 021 16 600 

  Aktywa razem  94 658 89 274 82 369 80 176 

 

Pasywa (w tys. zł.) 30.09.2011 30.06.2011 31.12.2010 30.09.2010 

            
Kapitały własne  89 374 84 891 79 096 76 004 

Kapitał zakładowy 2 548 2 548 2 548 2 508 

Kapitał zapasowy ze sprzedaŜy akcji powyŜej ceny nominalnej 14 421 14 421 14 421 13 206 

Pozostałe kapitały 62 719 62 426 51 082 52 186 
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Niepodzielony wynik finansowy     1 272 1 272 

Wynik finansowy bieŜącego okresu 9 686 5 496 9 773 6 832 

           

Zobowi ązania długoterminowe  698 618 853 922 

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 538 527 704 748 

Zobowiązania długoterminowe inne    6 

Inne rozliczenia międzyokresowe 90 21 79 115 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 70 70 70 53 

           

Zobowi ązania krótkoterminowe 4 586 3 765 2 420 3 250 

Zobowiązania finansowe 4   18 17 

Zobowiązania handlowe 1 700 1 657 1 140 1 777 

Pozostałe zobowiązania 2 350 1 682 911 1 284 

Inne rozliczenia międzyokresowe 73 167 166 164 

Rezerwy na świadczenia emerytalne i inne 459 259 185 8 

  Pasywa razem  94 658 89 274 82 369 80 176 

 

4.4 Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieni ęŜnych APLISENS S.A. 

Sprawozdanie z przepływów pieni ęŜnych 
(w tys. zł.) 

01.01. - 
30.09.2011 

01.01. - 
30.09.2010 

III kw.  
2011 

III kw.  
2010 

            
DZIAŁALNO ŚĆ OPERACYJNA         
  Zysk / Strata przed opodatkowaniem 12 146  8 728 5 262 4 296 

  Korekty razem: -2 417 -1 806 693 -2 015 

  Amortyzacja 2 401 1 825 799 651 

  Zyski (straty) z tytułu róŜnic kursowych         

  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1 575 -120 -199 -31 

  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -8 -19 -2 -23 

  Zmiana stanu rezerw 251 285 177 302 

  Zmiana stanu zapasów -2 439 671 -823 652 

  Zmiana stanu naleŜności -2 383 -5 696 75 -3 883 

  
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem poŜyczek i 
kredytów 537 410 142 328 

  Zmiana stanu pozostałych aktywów 207 -5 227 -241 

  Inne korekty 592 843 297 230 

  Gotówka z działalno ści operacyjnej 9 729  6 922 5 955 2 281 

  Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony -1 305 -1 855 -801 -903 

  
A. Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści 
operacyjnej 8 424 5 067 5 154 1 378 

          

DZIAŁALNO ŚĆ INWESTYCYJNA         

  Wpływy 1 527 161 125 66 

  
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 

45 34 20 34 

  Zbycie inwestycji w nieruchomości         

  Zbycie aktywów finansowych         
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  Inne wpływy inwestycyjne 1 482 127 105 32 

  Spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych         

  Wydatki 12 545 6 699 7 723 4 119 

  
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 4 091 3 174 1 474 794 

  Nabycie inwestycji w nieruchomości         

  Wydatki na aktywa finansowe 8 376 3 525 6 171 3 325 

  Inne wydatki inwestycyjne 78   78   

  
B. Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści 
inwestycyjnej -11 018 -6 538 -7 598 -4 053 

          

DZIAŁALNO ŚĆ FINANSOWA         

  Wpływy 
 

47 
 

39 

  
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału   47   39 

  Kredyty i poŜyczki         

  Emisja dłuŜnych papierów wartościowych         

  Inne wpływy finansowe         

  Wydatki 16 67 6 25 

  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 14 60 5 24 

  Odsetki  2 7 1 1 

  Inne wydatki finansowe         

  
C. Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści 
finansowej -16 -20 -6 14 

  
 

        

  D. Przepływy pieni ęŜne netto razem -2 610 -1 491 -2 450 -2 661 

  
 

        

  
E. Bilansowa zmiana stanu środków 
pieni ęŜnych, w tym -2 610 -1 491 -2 450 -2 661 

  
- zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic 
kursowych     

          

  F. Środki pieni ęŜne na pocz ątek okresu 17 021 18 091 16 861 19 261 

  G. Środki pieni ęŜne na koniec okresu 14 411 16 600 14 411 16 600 

 

4.5 Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własny m APLISENS S.A. 

Sprawozdanie ze zmian w kapitale 
własnym (w tys. zł.) 

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 

Trzy miesi ące zakończone 30.09.2011 

Kapitał własny na dzie ń 01.07.2011 r. 2 548 14 421  62 426   5 496 84 891 

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości             
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Korekty z tyt. błędów podstawowych             

Kapitał własny po korektach 2 548  14 421  62 426  5 496 84 891 

Emisja akcji             

Koszty emisji akcji             

Płatność w formie akcji własnych      293     293 

Podział zysku netto             

Wypłata dywidendy             

Suma dochodów całkowitych          4 190 4 190 

Kapitał własny na dzie ń 30.09.2011 r. 2 548 14 421  62 719  9 686 89 374 

Dziewi ęć miesi ęcy zako ńczonych 30.09.2011 

Kapitał własny na dzie ń 01.01.2011 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             

Koszty emisji akcji             

Płatność w formie akcji własnych      592     592 

Podział zysku netto      11 045 -1 272 -9 773  

Wypłata dywidendy             

Suma dochodów całkowitych          9 686 9 686 

Kapitał własny na dzie ń 30.09.2011 r. 2 548 14 421  62 719  9 686 89 374 

Dwanaście miesi ęcy zako ńczonych 31.12.2010 

Kapitał własny na dzie ń 01.01.2010 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             

Koszty emisji akcji             

Płatność w formie akcji własnych 48 1 445  -255     1 238 

Podział zysku netto      7 403   -7 403  
Suma dochodów całkowitych          9 773 9 773 

Kapitał własny na dzie ń 31.12.2010 r. 2 548 14 421  51 082 1 272 9 773 79 096 

Dziewi ęć miesi ęcy zako ńczonych 30.09.2010 

Kapitał własny na dzie ń 01.01.2010 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              

Podział zysku       7 403   -7 403  

Koszty emisji akcji              

Płatność w formie akcji własnych 8 230   849     1 087 

Korekta błędu            

Suma dochodów całkowitych           6 832 6 832 

Kapitał własny na dzie ń 30.09.2010r. 2 508 13 206  52 186 1 272 6 832 76 004 
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5. Informacja dodatkowa do skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego za III kwartał 2011 roku 

5.1 Opis przyj ętych zasad rachunkowo ści 

W skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2011 r. przestrzegano 
tych samych zasad (polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym 
sprawozdaniu finansowym. 

5.1.1. Zgodno ść z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ści 
Finansowej. 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie                                     
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz MSSF 
zatwierdzonymi przez Unię Europejską (UE). Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do 
publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz 
prowadzoną przez Grupę działalność, w zakresie stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości 
nie ma róŜnicy między standardami MSSF, które weszły w Ŝycie, a standardami MSSF 
zatwierdzonymi przez UE. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji 
Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”). 

5.1.2. ZałoŜenie kontynuacji działalno ści gospodarczej i porównywalno ść 
sprawozda ń finansowych 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej przez Grupę w okresie 12 miesięcy po ostatnim dniu bilansowym, czyli 
30.09.2011 roku. Zarząd Spółki dominującej nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania 
istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagroŜenia dla moŜliwości kontynuowania 
działalności w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego                                   
lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności. 

Do dnia sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01. – 30.09.2011 
rok nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych 
okresu sprawozdawczego. Jednocześnie w niniejszym sprawozdaniu finansowym nie występują 
istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych. 

5.1.3. Zasady konsolidacji 
 
a) Jednostki zale Ŝne 

Jednostki zaleŜne to wszelkie jednostki, w odniesieniu do których Grupa ma zdolność kierowania 
ich polityką finansową i operacyjną, co zwykle towarzyszy posiadaniu większości ogólnej liczby 
głosów w organach stanowiących. Przy dokonywaniu oceny, czy Grupa kontroluje daną jednostkę, 
uwzględnia się istnienie i wpływ potencjalnych praw głosu, które w danej chwili moŜna zrealizować 
lub zamienić. 

Jednostki zaleŜne podlegają pełnej konsolidacji od dnia przejęcia nad nimi kontroli przez Grupę. 
Przestaje się je konsolidować z dniem ustania kontroli. Przejęcie jednostek zaleŜnych przez Grupę 
rozlicza się metodą nabycia. Koszt przejęcia ustala się jako wartość godziwą przekazanych 
aktywów, wyemitowanych instrumentów kapitałowych oraz zobowiązań zaciągniętych                           
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lub przejętych na dzień wymiany, powiększoną o koszty bezpośrednio związane z przejęciem. 
MoŜliwe do zidentyfikowania aktywa nabyte oraz zobowiązania i zobowiązania warunkowe 
przejęte w ramach połączenia jednostek gospodarczych wycenia się początkowo według                        
ich wartości godziwej na dzień przejęcia, niezaleŜnie od wielkości ewentualnych udziałów 
mniejszości. NadwyŜkę kosztu przejęcia nad wartością godziwą udziału Grupy w moŜliwych do 
zidentyfikowania przejętych aktywach netto ujmuje się jako wartość firmy. JeŜeli koszt przejęcia 
jest niŜszy od wartości godziwej aktywów netto przejętej jednostki zaleŜnej, róŜnicę ujmuje się 
bezpośrednio w rachunku zysków i strat. 

Przychody i koszty, rozrachunki i niezrealizowane zyski na transakcjach pomiędzy spółkami Grupy 
są eliminowane. Niezrealizowane straty równieŜ podlegają eliminacji, chyba, Ŝe transakcja 
dostarcza dowodów na utratę wartości przez przekazany składnik aktywów. Zasady 
rachunkowości stosowane przez jednostki zaleŜne zostały zmienione, tam gdzie było to konieczne, 
dla zapewnienia zgodności z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Grupę. 

b) Udziały mniejszo ści oraz transakcje z udziałowcami mniejszo ściowymi 

Udziały mniejszości obejmują nie naleŜące do Grupy udziały w spółkach objętych konsolidacją. 
Kapitały mniejszości ustala się jako wartość aktywów netto jednostki powiązanej, przypadających 
na dzień nabycia, akcjonariuszom spoza grupy kapitałowej. Wartość tą zmniejsza/zwiększa się                   
o przypadające na kapitał mniejszości zwiększenia/zmniejszenia, z tym Ŝe straty mogą                            
być przyporządkowane kapitałowi mniejszości tylko do wysokości kwot gwarantujących ich 
pokrycie przez mniejszość. NadwyŜka strat podlega rozliczeniu z kapitałem własnym grupy 
kapitałowej. Grupa zastosowała zasadę traktowania transakcji z udziałowcami mniejszościowymi 
jako transakcje z podmiotami trzecimi niepowiązanymi z Grupą 

c) Spółki obj ęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym  

Niniejsze skonsolidowane sprawozdania finansowe za okresy kończące się 30 września 2011 roku 
i 30 września 2010 roku obejmują następujące jednostki wchodzące w skład Grupy: 

 

Wyszczególnienie 
Udział w ogólnej liczbie głosów (w %) 

30.09.2011 30.09.2010 

APLISENS S.A. Jednostka dominująca 

000 APLISENS ROSJA 90% 100% 

S000 APLISENS BIAŁORUŚ 60% 60% 

Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o.  100% 100% 

5.1.4. Opis przyj ętych zasad (polityki) rachunkowo ści, w tym metod wyceny 
aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu 
historycznego, za wyjątkiem: pochodnych instrumentów finansowych, instrumentów finansowych 
według wartości godziwej, której zmiana ujmowana jest w rachunku zysków i strat, aktywów 
finansowych dostępnych do sprzedaŜy, inwestycji w nieruchomości, które zostały wycenione 
według wartości godziwej. 

Wartość bilansowa ujętych zabezpieczanych aktywów i zobowiązań jest korygowana o zmiany 
wartości godziwej, które moŜna przypisać ryzyku, przed którym te aktywa i zobowiązania                       
są zabezpieczane.  

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”),                      
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a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN.  

Prezentacja sprawozda ń z uwzgl ędnieniem segmentów działalno ści 

Segment działalności jest grupą aktywów i obszarów działań firmy podejmowanych w celu 
dostarczania produktów lub usług podlegających określonym rodzajom ryzyka i korzyściom 
róŜniącym się od rodzajów ryzyka i korzyści innych segmentów działalności. Podstawą 
wyodrębnienia kosztów segmentu są koszty, na które składają się koszty sprzedaŜy produktów 
klientom zewnętrznym oraz koszty transakcji realizowanych z innymi segmentami, które wynikają     
z działalności operacyjnej danego segmentu i dają się bezpośrednio przyporządkować do tego 
segmentu. 

Aktywa uŜytkowane wspólnie przez jeden lub przez większą ilość segmentów przypisuje się                   
do tych segmentów wtedy i tylko wtedy, gdy odnośne przychody zostały przypisane takŜe do tych 
segmentów. 

Spółki stanowiące Grupę Kapitałową ujawniają przychody kaŜdego segmentu objętego 
obowiązkiem sprawozdawczym. 

Przychody segmentu ze sprzedaŜy na rzecz klientów zewnętrznych oraz przychody segmentu 
pochodzące z transakcji realizowanych z innymi segmentami wykazuje się osobno. 

Przychody i koszty działalno ści operacyjnej 

Przychody ze sprzedaŜy obejmują otrzymane lub naleŜne kwoty ze sprzedaŜy wyrobów gotowych, 
towarów lub usług (po pomniejszeniu o rabaty, zwroty i upusty). Przychody ze sprzedaŜy 
wykazywane są w wartościach netto, tj. po pomniejszeniu o naleŜny podatek od towarów i usług 
(VAT). 

Przychody ze sprzeda Ŝy towarów i usług 

Przychody są ujmowane jeŜeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności                      
do towarów i produktów zostały przekazane nabywcy gdy kwotę przychodów moŜna ustalić                    
w sposób wiarygodny. 

Do kosztów powstałych w toku podstawowej działalności zalicza się koszt własny sprzedaŜy, 
koszty sprzedaŜy oraz kosztów ogólnego zarządu. 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i usług obejmują koszty bezpośrednio związane                        
z wytworzeniem sprzedanych produktów, nabyciem towarów lub świadczeniem usług. Koszty 
sprzedaŜy obejmują koszty handlowe. Koszty ogólnego zarządu obejmują koszty związane                     
z kierowaniem Spółką oraz koszty administracyjne. 

Pozostałe przychody, koszty, zyski i straty 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio                  
z działalnością podstawową. W Grupie są to przede wszystkim odpisy aktualizujące wartość 
majątku oraz rozliczenia inwentaryzacyjne. 

Przychody finansowe i koszty finansowe to przede wszystkim w przychodach odsetki                            
od posiadanych środków na rachunkach bankowych, w kosztach róŜnice kursowe. 

Dotacje pa ństwowe 

Dotacji rządowych, łącznie z niepienięŜnymi dotacjami wykazywanymi w wartości godziwej,                  
nie ujmuje się, dopóki nie istnieje wystarczająca pewność, iŜ Grupa spełni warunki związane                  
z dotacjami oraz dotacje będą otrzymane. Dotacje nie zwiększają bezpośrednio kapitału własnego. 
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Dotacje państwowe do aktywów trwałych są prezentowane w bilansie jako rozliczenia 
międzyokresowe przychodów i odpisywane w rachunek zysków i strat przez przewidywany okres 
uŜytkowania tych aktywów. 

Podatki 

Podstawowa działalność Grupy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, na zasadach 
określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.  

W celu prawidłowego ustalania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób 
prawnych w planie kont spółek Grupy zostały wyróŜnione konta analityczne grupujące koszty 
niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym, 
koszty zwiększające podstawę opodatkowania oraz konta grupujące przychody niestanowiące 
przychodów podatkowych, a takŜe kwoty podwyŜszające przychody podatkowe. Przy ustalaniu 
dochodu /straty podatkowej naleŜy uwzględnić odpowiednio w/w konta. 

Podatek odroczony 

W związku z przejściowymi róŜnicami między wykazaną w księgach rachunkowych wartością 
aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową moŜliwą do odliczenia                  
w latach przyszłych, Grupa tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu podatku odroczonego. 

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się                      
przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązującego w roku powstania obowiązku 
podatkowego. 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Zgodnie z MSR 16 rzeczowe aktywa trwałe są wykazywane według cen nabycia pomniejszonych              
o skumulowaną amortyzację oraz łączne odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Rzeczowe 
aktywa trwałe amortyzuje się metodą liniową przez okres ekonomicznego uŜytkowania. Okres                    
i metoda amortyzacji podlega weryfikacji, co najmniej na koniec kaŜdego roku obrotowego. 

Dla rzeczowych aktywów trwałych Grupa stosuje następujące roczne stawki amortyzacji: 

 
• Budynki, lokale   2,5% 
• Maszyny i urządzenia          14-25% 
• Systemy sieciowe   10% 
• Środki transportu    20% 
• Sprzęt komputerowy   30% 
• Pozostałe środki trwałe  20% 

 
Wartości niematerialne 

Zgodnie z MSR 38 wartości niematerialne są wykazywane według cen nabycia pomniejszonych                  
o skumulowaną amortyzację oraz łączne odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartości 
niematerialne amortyzuje się metodą liniową przez okres ekonomicznego uŜytkowania. Okres                   
i metoda amortyzacji podlega weryfikacji, co najmniej na koniec kaŜdego roku obrotowego. 

Dla wartości niematerialnych Grupa stosuje następujące roczne stawki amortyzacji: 

• oprogramowanie komputerowe 30% 
• licencje     30% 
• koszty prac rozwojowych   20% 
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Utrata warto ści aktywów niefinansowych 

Odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych majątku obrotowego związane z utratą                   
ich wartości lub wyceną na dzień bilansowy obciąŜają pozostałe koszty operacyjne. W przypadku 
ustania przyczyny dokonania odpisu aktualizującego, wartość rzeczowych składników obrotowych 
jest odnoszona na dobro pozostałych przychodów operacyjnych.  

Leasing 

Umowa leasingowa, zgodnie z MSR 17, zaliczana jest do leasingu finansowego, jeŜeli następuje 
przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i poŜytków z tytułu posiadania przedmiotu leasingu. 
Aktywa uŜytkowane na podstawie umowy najmu, dzierŜawy, leasingu lub innej podobnej 
spełniającej powyŜej opisane kryteria zaliczane są do aktywów trwałych i wykazywane w kwocie 
niŜszej z dwóch: wartości godziwej przedmiotu leasingu na początku obowiązywania umowy 
leasingowe lub wartości bieŜącej minimalnych opłat leasingowych. 

Inwestycje w jednostkach podporz ądkowanych 

Inwestycje w jednostkach zaleŜnych, to znaczy jednostkach kontrolowanych są wyceniane według 
kosztu historycznego pomniejszonego o ewentualną utratę wartości wynikającą                                        
z przeprowadzonych testów na utratę wartości. 

Aktywa i zobowi ązania finansowe 

Aktywa finansowe wykazywane są według wartości godziwej z zyskami lub stratami rozliczanymi              
w rachunku zysków i strat po ich początkowym ujęciu według wartości godziwej.  

Zapasy 

Zapasy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyŜszych od ich ceny 
sprzedaŜy netto moŜliwej do uzyskania na dzień bilansowy. Wartość netto moŜliwa do uzyskania 
jest oszacowaną ceną sprzedaŜy dokonywanej w toku bieŜącej działalności gospodarczej, 
pomniejszona o szacowane koszty wykończenia oraz koszty niezbędne do doprowadzenia 
sprzedaŜy do skutku. 

NaleŜności handlowe i pozostałe 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług, są ujmowane i wykazywane według kwot pierwotnie 
zafakturowanych, z uwzględnieniem odpisów na wątpliwe naleŜności. Odpis na naleŜności 
wątpliwe szacowany jest wtedy, gdy ściągnięcie pełnej kwoty naleŜności, zgodnie z pierwotnymi 
warunkami, przestało być prawdopodobne. Za wystąpienie prawdopodobieństwa nieosiągalności 
przyjmuje się m. in. nie zapłacenie naleŜności w okresie przekraczającym 360 dni ponad określony 
termin płatności. 

Rozliczenia mi ędzyokresowe 

Grupa dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów jeśli dotyczą one przyszłych 
okresów sprawozdawczych. 

Do czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów zaliczane są koszty, poniesione do dnia 
bilansowego dotyczące przyszłych okresów oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego. 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów wykazywane są w wysokości otrzymanych przedpłat              
na usługi, które będą zrealizowane w przyszłych okresach sprawozdawczych. 
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Środki pieni ęŜne i ich ekwiwalenty 

Środki pienięŜne obejmują gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych. Ekwiwalenty środków 
pienięŜnych są krótkoterminowymi inwestycjami o duŜej płynności (o pierwotnym terminie 
zapadalności do trzech miesięcy), łatwo wymienialnymi na określone kwoty środków pienięŜnych 
oraz naraŜonymi na nieznaczne ryzyko zmiany wartości. 

Transakcje przeprowadzane w walutach obcych są ujmowane po przeliczeniu na walutę 
funkcjonalną (złoty polski) według kursu wymiany z dnia przeprowadzenia transakcji. PienięŜne 
aktywa i pasywa wyraŜone w walutach obcych są wykazywane według kursów wymiany walut 
obowiązującym na dzień bilansowy. 

Zyski i straty powstałe w wyniku zmian kursów walut po dacie transakcji są wykazywane jako 
przychody lub koszty finansowe w rachunku zysków i strat. RóŜnice kursowe ujmowane                           
są w rachunku zysków i strat w kwocie netto. 

Aktywa przeznaczone do sprzeda Ŝy i działalno ść zaniechana 

Wycena aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaŜy następuje w wartości niŜszej z dwóch 
bieŜącej wartości księgowej oraz wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaŜy.                       
Nie dokonuje się amortyzacji aktywów przeznaczonych do zbycia i prezentuje się odrębnie. 

Kapitał zakładowy 

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie spółki dominującej i wpisanej                
w rejestrze sądowym.  

Kapitał własny przypadaj ący akcjonariuszom jednostki dominuj ącej 

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ustala się jako kapitał własny 
jednostki dominującej powiększony o zyski/straty wypracowane przez jednostki grupy od chwili              
ich przejęcia do dnia bilansowego w części w jakiej jednostka dominująca posiada w nich udziały. 

Kapitał mniejszo ściowy 

Kapitały mniejszości ustala się jako wartość aktywów netto jednostki powiązanej, przypadających 
na dzień nabycia, akcjonariuszom spoza grupy kapitałowej. Wartość tę zmniejsza/zwiększa się                  
o przypadające na kapitał mniejszości zwiększenia/zmniejszenia, z tym Ŝe straty mogą być 
przyporządkowane kapitałowi mniejszości tylko do wysokości kwot gwarantujących ich pokrycie 
przez mniejszość. NadwyŜka strat podlega rozliczeniu z kapitałem własnym grupy kapitałowej. 
Grupa zastosowała zasadę traktowania transakcji z udziałowcami mniejszościowymi jako 
transakcje z podmiotami trzecimi niepowiązanymi z Grupą. 

Rezerwy 

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Grupie ciąŜy obowiązek (prawny lub zwyczajowy) 
wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, Ŝe wypełnienie 
tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, 
oraz gdy moŜna dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. 

Kredyty bankowe i po Ŝyczki 

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i poŜyczki są ujmowane według ceny nabycia 
odpowiadającej wartości godziwej otrzymanych środków pienięŜnych, pomniejszonej o koszty 
związane z uzyskaniem kredytu lub poŜyczki. 

Po początkowym ujęciu kredyty i poŜyczki prezentowane są wg wzorcowego podejścia 
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wynikającego z MSR 23. 

Zobowi ązania handlowe i pozostałe 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (o ile nie są instrumentami 
odsetkowymi) są ujmowane i wykazywane według kwot zgodnych z otrzymanymi fakturami                    
lub innymi dokumentami źródłowymi i ujmowane w okresach których dotyczą. 

Płatno ści w formie akcji 
 

Na podstawie wdroŜonego w 2008 roku Programu Motywacyjnego oraz uchwały nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Aplisens S.A. z dnia 22 czerwca 2010 roku,  
w dniu 10 sierpnia 2010 zostało zarejestrowane przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu 
Rejonowego dla m.st. Warszawy warunkowe podwyŜszenie kapitału Aplisens S.A.. Dokonano tego 
na podstawie uchwały WZA o przydziale kluczowym pracownikom Spółki warrantów 
subskrypcyjnych  uprawniających do zamiany na akcje w okresie 12 do 18 miesięcy od dnia                   
ich otrzymania przez beneficjentów.   
W 2010 roku zostało przyznanych 66.667 warrantów dla kluczowych pracowników Aplisens S.A. 
Warranty zostały przekazane uprawnionym w dniu 17 sierpnia 2010 roku oraz zostały zamienione 
na akcje serii D w październiku 2011. Objęcie w/w akcji spowodowało podwyŜszenie kapitału 
zakładowego o 13.333,40 złotych. 
 
Transza  210.232 warrantów a tytułu realizacji Programu Motywacyjnego za 2010 rok została 
przydzielona na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Aplisens S.A. z dnia 02 czerwca 2011 roku i przekazana beneficjentom na przełomie lipca i 
sierpnia 2011 roku. 
 
Warranty w ilości 43.566 sztuk z transzy przeznaczonej dla Prezesa Zarządu Spółki zostały 
zamienione na akcje serii E Aplisens S.A. w dniu 12 października 2011 roku. Objęcie w/w akcji 
spowodowało podwyŜszenie kapitału zakładowego o 8 713,20 złotych. Pozostałe 166.666 
warrantów z transzy przeznaczonej dla kluczowych pracowników Spółki będzie mogło być 
zamienione na akcje po upływie 12 miesięcy od daty ich przekazania beneficjentom, tzn. nie 
wcześniej niŜ w lipcu 2012. 
 
Poza wyŜej wymienionym zdarzeniem nie miały miejsca inne fakty związane z emisją, wykupem 
bądź spłatą nieudziałowych lub kapitałowych papierów wartościowych. 
 

Wypłata dywidend 

Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy do ich otrzymania. Dywidendy 
na rzecz akcjonariuszy ujmuje się jako zobowiązanie w sprawozdaniu finansowym w okresie,                   
w którym nastąpiło ich zatwierdzenie przez akcjonariuszy Spółki. 

Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji  
 

a) Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji 

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

b) Transakcje i salda 
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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. 

5.1.5. Istotne warto ści oparte na profesjonalnym os ądzie i szacunkach 
 
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 

Grupa 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  

Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 36 Spółka dokonała na potrzeby 
sprawozdania finansowego sporządzanego na 31.12.2010 roku testu na utratę wartości dwóch 
spółek: APLISENS S.A. i Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o.  

Podstawą weryfikacji aktualnej wyceny wartości danej spółki była suma zdyskontowanych na dzień 
sporządzania sprawozdania planowanych przepływów Cash – Flow wypracowywanych przez obie 
spółki w latach 2011-2015.  

Na podstawie przeprowadzonych testów nie zachodziły przesłanki do obniŜenia wartości firm                
dla wartości udziałów oraz wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem oceny 
wykazywanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres 01.01. - 31.12.2010 r. 
Zgodnie z MSR 36 Spółka ma obowiązek dokonania kolejnych testów na utratę wartości                         
na potrzeby bilansu sporządzanego na dzień 31.12.2011 r. 

Wycena rezerw 

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

Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego 

Grupa 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. 

Wartość godziwa instrumentów finansowych 

Wartość godziwą instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek ustala się 



. 

                                                Rozszerzony skonsolidowany raport APLISENS S.A. za III kw. 2011 r. 

24 

24 

 

wykorzystując odpowiednie techniki wyceny. Przy wyborze odpowiednich metod i załoŜeń Grupa 
kieruje się profesjonalnym osądem.  

Stawki amortyzacyjne 

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

5.1.6. Zmiany zasad (polityki) rachunkowo ści  

PoniŜej zostały przedstawione opublikowane nowe standardy i interpretacje KIMSF właściwe                  
dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2009 r. i po tej dacie oraz 
przedstawiono ocenę Zarządu dotyczącą wpływu nowych standardów i interpretacji na sytuację 
finansową Spółki.  

� Zmiana do MSSF 2 „Płatności w formie akcji” - Spółka stosuje standard od 1 stycznia 2010 r., 
� MSSF 3 (Z) „Połączenia jednostek gospodarczych”- Spółka stosuje standard od 1 stycznia 

2010 r., 
� MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŜy oraz działalność zaniechana” - Spółka 

stosuje standard od 1 stycznia 2010 r., 
� MSSF 8 (Z) „Segmenty operacyjne” - Spółka stosuje standard od 1 stycznia 2009 r., 
� MSR 27 (Z) „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe” - Spółka stosuje 

standard od 1 stycznia 2010 r., 
� Poprawki do MSSF 2009 - Rada ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 

opublikowała 16 kwietnia 2009 r. “Poprawki do MSSF 2010”, które zmieniają 12 standardów. 
Poprawki zawierają zmiany w prezentacji, ujmowaniu oraz wycenie oraz zawierają zmiany 
terminologiczne i edycyjne. Większość zmian będzie obowiązywać dla okresów rocznych 
rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2010 r. 

� MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” - Spółka stosuje standard od1 stycznia 2010., 
� MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pienięŜnych” - Spółka stosuje standard od 1 stycznia 

2010., 
� MSR 17 „Leasing” - Spółka stosuje standard 1 stycznia 2010., 
� MSR 36 „Utrata wartości aktywów” - Spółka stosuje standard od 1 stycznia 2010., 
� MSR 38 (Z) „Wartości niematerialne” - Spółka stosuje standard od 1 stycznia 2010., 
� MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” - Spółka stosuje standard                          

od 1 stycznia 2010 r., 
� KIMSF 9 „Ponowna ocena wbudowanych instrumentów pochodnych” - Spółka stosuje 

standard od 1 stycznia 2010 r., 
� KIMSF 12 „ „Porozumienia o świadczeniu usług publicznych” - Spółka stosuje standard                    

od 1 stycznia 2010 r., 
� KIMSF 15 „„Umowy w zakresie sektora nieruchomości” - Spółka stosuje standard                       

od 1 stycznia 2010 r., 
� KIMSF 16 „Rachunkowość zabezpieczeń inwestycji netto w jednostkę zagraniczną” - Spółka 

stosuje standard od 1 stycznia 2010 r., 
� KIMSF 16 (Z) „Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto jednostki działającej za granicą- 

Spółka stosuje standard od 1 stycznia 2010 r., 
� KIMSF 17 „Dystrybucja do właścicieli aktywów nie będących środkami pienięŜnymi” - Spółka 

stosuje standard od 1 stycznia 2010 r., 
� KIMSF 18 „Przeniesienie aktywów od klientów” - Spółka stosuje standard od 1 stycznia                   

2010 r., 

Zarząd jednostki dominującej nie przewiduje, aby wprowadzenie powyŜszych standardów oraz 
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interpretacji miało istotny wpływ na stosowane przez Spółkę zasady (politykę) rachunkowości,                 
za wyjątkiem dodatkowych lub nowych ujawnień. Część ww standardów dotyczy zagadnień                
nie związanych z aktualną działalnością i sposobem funkcjonowania Spółki, jednak w przypadku 
ich wystąpienia Spółka zamierza stosować się do obowiązków określonych w ww standardach. 
Spółka obecnie analizuje konsekwencje oraz wpływ zastosowania niektórych z nowych 
standardów oraz interpretacji na sprawozdania finansowe w przyszłości. 

5.1.7. Nowe standardy oczekuj ące na wdro Ŝenie przez jednostk ę 

PoniŜej zostały przedstawione opublikowane nowe standardy i interpretacje KIMSF, które zostały 
opublikowane przez Radę ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, jednakŜe                        
nie obowiązujące w bieŜącym okresie sprawozdawczym. 

� Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej po raz pierwszy” - Spółka zastosuje standard do rocznych sprawozdań 
finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 r. 

� Zmiany do MSSF 2 „Płatności w formie akcji” - Spółka zacznie stosować standard                           
do rocznych sprawozdań finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 r. 

� Zmiany do MSSF 7 „Ograniczone zwolnienie jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy                 
z ujawniania informacji porównawczych” - Spółka zacznie stosować standard do rocznych 
sprawozdań finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 r. 

� Zmiany do MSSF 8 „Segmenty operacyjne” - Spółka zacznie stosować standard do rocznych 
sprawozdań finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 r. 

� MSR 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych” - Spółka zacznie 
stosować standard do rocznych sprawozdań finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 
2011 r. 

� Zmiany do IFRIC 14 „Przedpłaty w ramach minimalnych wymogów finansowania” - Spółka 
zacznie stosować standard do rocznych sprawozdań finansowych rozpoczynających się               
1 stycznia 2011 r. 

� KIMSF 19 „Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych” - 
Spółka zacznie stosować standard do rocznych sprawozdań finansowych rozpoczynających 
się 1 stycznia 2011 r. 

Według wstępnej oceny Zarządu Emitenta zastosowanie ww standardów i regulacji nie będzie 
mieć istotnego wpływu na sprawozdania finansowe sporządzane przez APLISENS. 

5.2 Sprawozdawczo ść segmentów 

Zgodnie z MSSF 8 Grupa APLISENS prezentuje w swojej sprawozdawczości segmenty 
działalności oraz wyniki finansowe na nich uzyskiwane.  

PoniŜsze tabele prezentują wyniki segmentów osiągnięte w okresie 3 kwartałów kończących się              
w dniu 30 września 2011 roku i analogicznym okresie 2010 roku. 

 

Rodzaj asortymentu 01.01. - 
30.09.2011 

Działalno ść kontynuowana 

Działalność 
zaniechana 

Wyłączenia 
konsolidacyjne 

Działalność 
ogółem 

Przemysłowa 
aparatura 

pomiarowa i 
elementy 

automatyki 

Osprzęt 
pomocniczy do 
przemysłowej 

aparatury 
pomiarowej i 
elementów 
automatyki 

Pozycje nie 
przypisane 

Przychody ze SprzedaŜ na 
zewnątrz 48 024 5 696     4 124 49 596 
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Rodzaj asortymentu 01.01. - 
30.09.2010 

Działalno ść kontynuowana 

Działalność 
zanie-
chana 

Wyłączenia 
konsolidacyjne 

Działalność 
ogółem 

Przemysłowa 
aparatura 

pomiarowa i 
elementy 

automatyki 

Osprzęt 
pomocniczy do 
przemysłowej 

aparatury 
pomiarowej i 
elementów 
automatyki 

Pozycje nie 
przypisane 

Przychody ze 
sprzeda Ŝy 

SprzedaŜ na 
zewnątrz 41 335 5 820     2 496 44 659 

SprzedaŜ między 
segmentami           

Koszty 
segmentu 

Koszty sprzedaŜy 
zewnętrznej 25 163 3 923     2 409 26 677 
Koszty sprzedaŜy 
między 
segmentami            

Zysk (strata) segmentu  16 172 1 897   87 17 982 

Przychody finansowe     883     883 

Koszty finansowe     446     446 

Przychody nieprzypisane     415     415 

Koszty nieprzypisane     9 842     9 842 

Zysk (strata) przed 
opodatkowaniem 

16 172 1 897 -8 990  87 8 992 

Podatek dochodowy     1 947     1 947 

Zysk (strata) mniejszości     25     25 

Zysk (strata) netto  16 172 1 897 -10 962  87 7 020 

 
 

sprzeda Ŝy SprzedaŜ między 
segmentami           

Koszty 
segmentu 

Koszty sprzedaŜy 
zewnętrznej 26 766 4 018     4 072 26 712 
Koszty sprzedaŜy 
między 
segmentami            

Zysk (strata) segmentu  21 258 1 678   52 22 884 

Przychody finansowe     795     795 

Koszty finansowe     915     915 

Przychody nieprzypisane     496     496 

Koszty nieprzypisane     10 771     10 771 

Zysk (strata) przed 
opodatkowaniem 

21 258 1 678 -10 395  52 12 489 

Podatek dochodowy     2 552     2 552 

Zysk (strata) 
mniejszości      51    51 

Zysk (strata) netto  21 258 1 678 -12 998 
 52 9 886 
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5.3 Sezonowo ść sprzeda Ŝy 

Ze względu na specyfikę sprzedawanych przez Grupę produktów, wykorzystywanych                             
w róŜnorodnych instalacjach przemysłowych do pomiaru, monitorowania ciśnienia                        
oraz temperatury, sprzedaŜ produktów spółki cechuje się sezonowością związaną                                   
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). 

Cykliczność sprzedaŜy Grupy APLISENS powoduje, Ŝe kwartałem o najwyŜszej wartości 
sprzedaŜy jest z reguły III kwartał danego roku. NajniŜsze przychody w ciągu roku odnotowywane 
były w dotychczasowej historii niemal zawsze w I kwartale danego roku. W pozostałych dwóch 
kwartałach Grupa uzyskuje z reguły sprzedaŜ niŜszą niŜ w III kwartale i znacznie wyŜszą                   
niŜ w kwartale pierwszym danego roku.  

 

 

PowyŜszy diagram prezentuje cykliczność wyników sprzedaŜy osiąganych przez APLISENS S.A., 
jednocześnie powyŜszy diagram odwzorowuje takŜe trend wzrostu sprzedaŜy występujący                       
w ramach Grupy Kapitałowej, przy czym – ze względu na większą ilość czynników wpływających 
na sprzedaŜ i ich zmienność na poszczególnych rynkach geograficznych – amplitudy kwartalnych 
róŜnic są dla Grupy Kapitałowej mniejsze niŜ dla spółki dominującej. 

Wyniki sprzedaŜy wypracowane w III kwartale 2011 roku potwierdzają występowanie opisanych 
powyŜej tendencji.  

5.4 Opis istotnych dokona ń lub niepowodze ń Emitenta w okresie, którego 
dotyczy raport, wraz z wykazem najwa Ŝniejszych zdarze ń ich dotycz ących 

Okres III kwartału 2011 roku był kolejnym dobrym kwartałem dla segmentu rynku AKPiA,                        
na którym działa Grupa APLISENS. Wprawdzie przyrosty przychodów w stosunku do 
poprzedniego kwartału (+ 30%) jak i w stosunku do III kw. 2010 r.(+ 8%) nie były tak imponujące 
jak przyrosty w poprzednich okresach, jednak nie odnotowano osłabienia koniunktury wynikającej 
z kryzysu finansowego w UE. 
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Po trzech kwartałach 2011 roku udział sprzedaŜy eksportowej (24,7 mln zł) praktycznie zrównał się 
ze sprzedaŜą krajową (24,9 mln zł). W porównaniu do końca trzeciego kwartału poprzedniego roku 
najbardziej wzrosła sprzedaŜ do krajów UE o 43,1% (z 3 372 do 4 827 tys. zł) oraz sprzedaŜ na 
pozostałe rynki o 24,5% (z 1 776 do 2 211 tys. zł). Zdecydowanie wyróŜnił się rynek azjatycki , 

gdzie przyrosty były porównywalne do przyrostów na rynku UE. 

SprzedaŜ na rynki WNP Grupy APLISENS, do której zaliczamy równieŜ sprzedaŜ do spółek 
logistycznych obsługujących rynki WNP, wzrosła o  9,2%  (z 16 126 do 17 615 tys. zł). W tym 
okresie sprzedaŜ na rynek krajowy wzrosła o 6,7%( z 23 385 do 24 942 tys. zł).  Wzrost sprzedaŜy 
na rynki WNP został spłaszczony w wyniku skurczenia się rynku białoruskiego związanego z 
kryzysem i silną dewaluacją rubla białoruskiego oraz z powodu zdecydowanie większej 
bezpośredniej sprzedaŜy na rynek rosyjski z pominięciem spółki logistycznej. Wzrost sprzedaŜy na 
rynki WNP dla APLISENS S.A. wyniósł w opisywanym okresie 15,6%. 

Poza rynkiem białoruskim, który w wyniku silnej dewaluacji rubla białoruskiego uległ 
zdecydowanemu ograniczeniu, na innych rynkach geograficznych nie odnotowano negatywnych 
zjawisk.  

Spadek przychodów ze sprzedaŜ spółki zaleŜnej Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o.  został 
zahamowany. Poziom zamówień na dzień publikacji tego raportu wskazuje, Ŝe IV kw. 2011 roku 
powinien być porównywalny  do IV kw. 2010 roku. Pozytywnym zjawiskiem w ostatnim okresie był 
wzrost zainteresowania produktami Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o. kilku rynków 
eksportowych.  

Podobnie jak w poprzednim kwartale moce produkcyjne wykorzystane były w 100%, w niektórych 
działach występował niewielki deficyt mocy produkcyjnych. Związane to było z duŜymi 
opóźnieniami w dostawach urządzeń technologicznych zakontraktowanych na przełomie 2010                   
i 2011 roku, których uruchomienie planowane było w kwietniu i maju 2011 roku. Pomimo kryzysu 
finansowego w UE oraz w perspektywie spowolnienia gospodarczego w wielu krajach świata, 
problemy z terminowymi dostawami urządzeń technologicznych nie uległy poprawie. PowyŜszy 
problem dotyczy równieŜ niektórych komponentów wykorzystywanych do produkcji w zakładach 
Grupy Aplisens.  

Zgodnie z planem przebiega proces związany z realizacją strategii na lata 2011 - 2013 w zakresie 
budowy fabryki przetworników w specjalnej strefie ekonomicznej. 

W dniu 14 października 2011 r. Komisja ds. przetargu, w którym Emitent wziął udział, postanowiła 
zarekomendować ofertę złoŜoną przez Aplisens S.A.. Zarządowi ARP (Agencja Rozwoju 
Przemysłu) celem udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie 
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz zbycia na rzecz 
Aplisens S.A. praw do nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 5,5 ha połoŜonej w Radomiu, 
która została udostępniona w przetargu, co zostało opisane w raporcie bieŜącym nr 19 /2011 z 14 
października 2011 roku.  

W dniu 19 października 2011 roku Aplisens S.A. uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności 
gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN 
- Podstrefa Radom, co zostało opisane w raporcie bieŜącym nr 21 /2011 z 20 października 2011 
roku. Podpisanie aktu notarialnego zakupu nieruchomości powinno nastąpić w terminie kilku dni                   
po publikacji niniejszego raportu. 

Do chwili obecnej podpisana została równieŜ umowa na prace projektowe związane z budową 
fabryki. 
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5.5 Opis czynników i zdarze ń, w szczególno ści o nietypowym charakterze, 
mających znaczny wpływ na osi ągnięte wyniki finansowe 

W związku z faktem osłabienia rubla białoruskiego i moŜliwą dewaluacją tej waluty naleŜności 
APLISENS S.A. powiązane z tą walutą zostały przeszacowane o 20% ich wartości (utrzymany 
został odpis aktualizujący w wysokości 483 tys. zł).  

W ocenie Zarządu w III kwartale 2011 roku nie zaistniały inne zdarzenia o nietypowym charakterze 
mające istotny wpływ na wyniki Grupy.  

5.6 Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływaj ących na aktywa, pasywa, kapitał, wynik 
finansowy netto, lub przepływy środków pieni ęŜnych, które s ą niezwykłe ze 
względu na ich rodzaj, wielko ść lub wywierany wpływ 

Istotną pozycją wpływającą na wynik finansowy wypracowany w okresie od początku roku do 
końca trzeciego kwartału  – oraz w mniejszym stopniu na wycenę aktywów - jest opisany w pkt. 
5.5. odpis aktualizujący na naleŜności z tytułu dostaw na rynek białoruski w kwocie 483 tys.  

Poza wskazanym powyŜej w ocenie Zarządu nie wystąpiły inne czynniki wpływające istotnie                   
na wielkość aktywów, pasywów oraz wynik finansowy Grupy Aplisens w III kwartale 2011 roku. 

5.7 Emisja, wykup i spłata nieudziałowych i kapitał owych papierów 
warto ściowych 

W III kwartale 2011 roku nie miały miejsca zdarzenia związane z emisją, wykupem bądź spłatą 
nieudziałowych lub kapitałowych papierów wartościowych. 

5.8 Informacje dotycz ące wypłaconej / zadeklarowanej dywidendy 

W okresie III kwartału 2011 roku Spółka nie wypłaciła dywidendy.  

Jednocześnie w związku z realizacją strategii na lata 2011 - 2013 opisanej w raporcie bieŜącym                  
nr 10/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku i potrzebami finansowymi związanymi z realizacją 
planowanych inwestycji, Zarząd przewiduje akumulowanie wypracowywanych zysków na potrzeby 
inwestycji i nie przewiduje wypłaty dywidendy w latach objętych strategią Spółki, o której mowa 
powyŜej.  

5.9 Wskazanie zdarze ń, które nast ąpiły po dniu, na który sporz ądzono skrócone 
kwartalne sprawozdanie finansowe nieuj ętych w tym sprawozdaniu, a 
mogących w znacz ący sposób wpłyn ąć na przyszłe wyniki finansowe 
Emitenta 

W ocenie Zarządu po dniu, na który sporządzono niniejsze sprawozdanie nie wystąpiły zdarzenia, 
które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy APLISENS. 

5.10 Informacja dotycz ąca zmian aktywów i zobowi ązań warunkowych 

W okresie III kwartału 2011 roku nie wystąpiły zmiany w pozycji aktywów i zobowiązań 
warunkowych.  
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5.11 Rodzaj oraz kwoty zmian pozycji szacunkowych  

PoniŜsza tabela prezentuje zmiany kwot pozycji szacunkowych w raportowanym okresie (w tys. zł): 
 

Zmiany wielko ści 
szacunkowych 

Odpisy 
aktualizuj ące 

warto ść 
naleŜności 

Aktywa z 
tytułu 

odroczonego 
podatku 

dochodowego  

Rezerwa na 
odroczony 

podatek 
dochodowy 

Rezerwa na 
przyszłe 

zobowi ązania 

Stan na 01.01.2011 249 165 795 375 

Zwiększenia 483 208 64 350 

Wykorzystania   34 239 49 

Rozwiązania 7     76 

Stan na 30.09.2011 725 339 620 600 

6. Informacja dodatkowa do skróconego jednostkowego 
sprawozdania finansowego (kwartalnej informacji 
finansowej) za III kwartał 2011 roku 

. 
 

Zasady przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 
2011 roku opisane w rozdziale 3 zostały zastosowane takŜe w odniesieniu do jednostkowego 
sprawozdania finansowego za analogiczny okres sprawozdawczy. W opisywanym okresie                   
nie wystąpiły zmiany zasad (polityki) rachunkowości oraz istotne zmiany wielkości szacunkowych, 
w tym o korekty utworzonych w poprzednich okresach rezerw, jak równieŜ zmiany w dokonanych 
odpisach aktualizujących wartość składników aktywów. 

7. Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowan ego 
raportu kwartalnego za III kwartał 2011 r. 

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej 
APLISENS S.A. za III kwartał roku obrotowego 2011 zostały sporządzone zgodnie z zasadami 
określonymi w § 87 ust. 7 Rozporządzenia. 

7.1 Opis organizacji Grupy Kapitałowej 

Grupę Kapitałową Emitenta tworzą spółki o profilu projektowo - wykonawczym i dystrybucyjnym. 
Podstawową działalnością Grupy jest produkcja aparatury kontrolno-pomiarowej i elementów 
automatyki, a takŜe kompleksowe doradztwo w zakresie projektowania oraz opracowania 
zastosowań produktów znajdujących się w ofercie Grupy.  
 
Strukturę Grupy Kapitałowej APLISENS na dzień 30.09.2011 r. wraz z wielkością udziałów 
APLISENS S.A. w poszczególnych spółkach zaleŜnych przedstawia poniŜszy 
schemat:
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Podmiot dominujący APLISENS S.A. dokonuje konsolidacji następujących spółek zaleŜnych: 

1. Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o. (konsolidacja pełna) 

2. OOO „APLISENS”, Moskwa, Rosja (konsolidacja pełna) 

3. SOOO „APLISENS”, Witebsk, Białoruś (konsolidacja pełna) 

Pozostałe spółki zaleŜne Grupy: APLISENS GmbH, TOV – „APLISENS Ukraina” i TOV 
„APLISENS -Ter”, APLISENS France oraz APLISENS CZ s.r.o. ze względu na skalę                              
ich działalności, wielkość przychodów i osiągane wyniki finansowe – zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(ze względu na kryterium istotności) - nie podlegają konsolidacji. 

Oprócz posiadania udziałów w ww. spółkach zaleŜnych APLISENS S.A. nie istnieją istotne 
powiązania organizacyjne bądź kapitałowo Spółki z innymi podmiotami. 

Przedmiotem działalności spółki dominującej APLISENS S.A. według Polskiej Klasyfikacji 
Działalności jest: 26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych                        
i nawigacyjnych. 

Głównymi grupami produktowymi APLISENS S.A. są inteligentne i analogowe przetworniki 
ciśnienia, czujniki temperatury, sondy głębokości i sondy paliwowe.  Produkcja tych urządzeń 
zlokalizowana jest w siedzibie spółki w Warszawie oraz w zakładach produkcyjnych 
zlokalizowanych w Ostrowie Wielkopolskim i Krakowie. Zakłady produkcyjne Spółki poza 
Warszawą stanowią oddziały Spółki. 

Największa ze spółek zaleŜnych, Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o., jest producentem 
regulatorów dwustanowych, siłowników elektrycznych, ustawników pozycyjnych oraz zaworów. 
Controlmatica oferuje takŜe usługi z dziedziny automatyzacji obiektów przemysłowych. 

Przedmiotem działalności zagranicznych spółek zaleŜnych jest dystrybucja produktów APLISENS 
S.A. na swoich rynkach. Ponadto SOOO „APLISENS” na Białorusi dysponuje zakładem 
produkcyjnym, w którym montowane i produkowane są wybrane produkty marki APLISENS                  
wg specyfikacji technicznej i technologii APLISENS S.A. 
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Działalność TOV „APLISENS Ukraina” z siedzibą w Kijowie jest zawieszona i została przejęta 
przez TOV „APLISENS-Ter” z siedzibą w Tarnopolu. Zamiarem Zarządu jest przeprowadzenie 
procedury zmierzającej do całkowitej likwidacji spółki w Kijowie. 

7.2 Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Emitenta i ich skutki 

W III kwartale 2011 roku nie wystąpiły zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej APLISENS.  

7.3 Stanowisko Zarz ądu odno śnie mo Ŝliwo ści zrealizowania wcze śniej 
publikowanych prognoz wyników na dany rok 

Zarząd Aplisens S.A. nie publikował prognoz wyników finansowych na rok 2011. 

7.4  Wskazanie akcjonariuszy posiadaj ących bezpo średnio lub po średnio przez 
podmioty zale Ŝne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta na dzie ń przekazania raportu kwartalnego 

Na dzień przekazania niniejszego raportu tj. 08 listopada 2011 roku struktura akcjonariatu 
APLISENS S.A. przedstawiała się następująco: 
 

Posiadacz akcji Liczba akcji  

Udział w 
kapitale 

zakładowym 
(%) 

Liczba głosów 
na Walnym 

Zgromadzeniu  

Udział w ogólnej 
liczbie głosów na 

Walnym 
Zgromadzeniu (%)  

Adam śurawski *  2 011 906** 15,66% 2 011 906** 15,66% 

Mirosław Dawidonis 1 900 000 14,79% 1 900 000 14,79% 

Janusz Szewczyk 1 640 000 12,76% 1 640 000 12,76% 

Piotr Zubkow *** 1 193 912 9,29% 1 193 912 9,29% 

Andrzej Kobiałka *** 829 450 6,46% 829 450 6,46% 

Mirosław Karczmarczyk *** 1 140 000 8,87% 1 140 000 8,87% 

Pozostali akcjonariusze 4 134 081** 32,17% 4 134 081** 32,17% 

Razem 12 849 349** 100,00% 12 849 349** 100,00% 

 * Prezes Zarządu APLISENS S.A. 
 ** wymienione liczby obejmują 66 667  akcji zwykłych na okaziciela serii D APLISENS S.A. wyemitowanych na 
podstawie uchwały nr 17  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 22 czerwca 2010 roku w 
sprawie warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego oraz 43 566 akcji zwykłych na okaziciela serii E 
APLISENS S.A. wyemitowanych na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. 
z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego. Akcje te zostały objęte w 
drodze pisemnych oświadczeń i opłacone i obecnie przeprowadzana jest procedura ich rejestracji w KDPW. 
 *** Członek Rady Nadzorczej APLISENS S.A. 
  
Spośród wskazanych w tabeli akcjonariuszy, z których kaŜdy posiadał na dzień sporządzania 
niniejszego sprawozdania więcej niŜ 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, czterech 
akcjonariuszy to osoby, co do których na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej 
domniemywa się, iŜ łączy je porozumienie z akcjonariuszami posiadającymi mniej niŜ 5% głosów 
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na Walnym Zgromadzeniu Emitenta dotyczące nabywania akcji Spółki lub zgodnego głosowania 
na Walnym Zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki: 
– Adam śurawski łącznie z osobą, z którą łączy go domniemane porozumienie posiada                   
2 228 206 akcji Aplisens reprezentujących 17,34% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, 
– Janusz Szewczyk łącznie z osobą, z którą łączy go domniemane porozumienie posiada               
1 644 930 akcji Aplisens reprezentujących 12,80% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, 
– Andrzej Kobiałka łącznie z osobą, z którą łączy go domniemane porozumienie posiada               
1 289 450 akcji Aplisens reprezentujących 10,04% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, 
– Mirosław Karczmarczyk łącznie z osobami, z którymi łączy go domniemane porozumienie 
posiada 1 270 000 akcji Aplisens reprezentujących 9,88% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Emitenta. 

7.5 Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub  uprawnie ń do nich przez 
osoby zarz ądzające i nadzoruj ące Emitenta na dzie ń przekazania raportu 
kwartalnego 

Stan posiadania akcji APLISENS S.A. przez Prezesa Zarządu Adam śurawskiego                              
oraz Członków Rady Nadzorczej Mirosława Karczmarczyka, Andrzeja Kobiałki i Piotra Zubkowa 
został przedstawiony w punkcie 7.4 powyŜej. Stan posiadania akcji APLISENS S.A. przez 
pozostałe osoby nadzorujące Emitenta na dzień przekazania niniejszego raportu przedstawia się 
następująco: 

 

Osoba Funkcja 

Liczba akcji i głosów 
na Walnym 

Zgromadzeniu na 
dzień przekazania 

poprzedniego 
raportu kwartalnego 

Zmiana 

Liczba akcji i 
głosów na Walnym 
Zgromadzeniu na 
dzień przekazania 

niniejszego raportu  

Edmund Kozak Przewodniczący 
Rady Nadzorczej 10 0 10 

Rafał Tuzimek  Wiceprzewodniczący 
Rady Nadzorczej 0 0 0 

 
 
 

Poza wyŜej opisywanymi zmianami w okresie od daty publikacji raportu rocznego Spółki i Grupy 
Kapitałowej APLISENS nie nastąpiły inne zmiany w stanie posiadania liczby akcji przez osoby 
zarządzające i nadzorujące. 

7.6 Wskazanie post ępowań toczących si ę przed s ądem, organem wła ściwym dla 
post ępowania arbitra Ŝowego lub organem administracji publicznej 

Spółka ani jednostki od niej zaleŜne nie są stroną postępowania toczącego się przed sądem, 
organem właściwym dla postępowania arbitraŜowego lub organem administracji publicznej 
dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zaleŜnej, którego 
wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, ani dwu lub więcej postępowań 
dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio                  
co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta. 
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7.7 Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednos tkę od niego zale Ŝną 
istotnych transakcji z podmiotami powi ązanymi lub transakcji zawartych  na 
innych warunkach ni Ŝ rynkowe 

W opisywanym okresie Emitent i podmioty od niego zaleŜne nie zawierały istotnych umów z 
podmiotami powiązanymi na warunkach innych niŜ warunki rynkowe. 
 
 
 

7.8 Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub spół kę od niego zale Ŝną por ęczeń 
kredytu lub po Ŝyczki lub udzieleniu gwarancji, je Ŝeli łączna warto ść 
istniej ących por ęczeń lub gwarancji stanowi równowarto ść co najmniej 10% 
kapitałów własnych Emitenta 

W okresie objętym niniejszym raportem Emitent i spółki od niego zaleŜne nie udzielały poręczeń 
kredytów lub poŜyczek oraz nie udzielały gwarancji na kwoty przewyŜszające równowartość 10% 
kapitałów własnych Emitenta. 

7.9 Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadr owej, maj ątkowej, finansowej, 
wyniku finansowego oraz dla oceny mo Ŝliwo ści realizacji zobowi ązań   

W dniu 7 września 2011 r. została rozwiązana umowa z dnia 2 stycznia 2008 r. o pośrednictwo           
w eksporcie, łącząca APLISENS S.A. z dotychczasowym pośrednikiem - Mateuszem Brzostkiem 
prowadzącym działalność pod nazwą M-System Brzostek Mateusz w Warszawie, opisana                      
w Prospekcie emisyjnym Emitenta zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu               
31 marca 2009 r. w rozdz. 6.4.1. (Umowy Emitenta istotne z punktu widzenia działalności),               
w pkt. 2. Równocześnie w dniu 7 września 2011 r. APLISENS S.A. zawarł umowę o pośrednictwo         
w eksporcie (Umowa) ze spółką M-System Sp. z o.o. (Pośrednik), w której 95% udziałów posiada 
Pan Mateusz Brzostek, pełniący jednocześnie funkcję prezesa zarządu tej spółki. 
 
Nowa Umowa o pośrednictwo w eksporcie, regulująca relacje Emitenta z M-System Sp. z o.o.                
w zakresie pośrednictwa w sprzedaŜy urządzeń APLISENS S.A. na terenie Rosji, Białorusi, 
Ukrainy, Kazachstanu i Uzbekistanu została zawarta na warunkach podobnych do umowy z dnia              
2 stycznia 2008 r. 
Zgodnie z treścią Umowy Pośrednik zobowiązany jest do nabywania urządzeń od Producenta oraz 
do ich sprzedaŜy w swoim imieniu i na swój rachunek, wyłącznie na wskazanych terytoriach,                  
na rzecz dalszych nabywców wskazanych przez przedstawicieli Producenta po cenach 
określonych w cenniku na dany rynek, a Producent zobowiązany jest do sprzedaŜy Pośrednikowi 
tych urządzeń. Pośrednik zobowiązany jest do uiszczania ceny urządzeń w terminie 180 dni od 
dnia ich odbioru. Producent określił kredyt kupiecki przyznany Pośrednikowi na kwotę o 
równowartości 1.300.000 Euro. Pośrednik zobowiązał się do powstrzymywania się od nabywania 
produktów konkurencyjnych oraz od nawiązywania kontaktów z zakładami konkurencyjnymi dla 
Producenta. Wynagrodzenie Pośrednika ma charakter prowizyjny. Producent udziela Pośrednikowi 
takiej samej gwarancji jaką udziela na rynkach, których dotyczy Umowa. Pośrednik ponosi 
odpowiedzialność w stosunku do dalszych nabywców, w szczególności zobowiązany jest do 
obsługi serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie państw wymienionych powyŜej. 
Tytułem zabezpieczenia płatności wynikających z Umowy Pośrednik zobowiązany jest do 
wystawienia weksla własnego in blanco. 
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Ponadto, zgodnie z odrębnym porozumieniem (Porozumienie) tytułem zabezpieczenia płatności 
wynikających z Umowy Pan Mateusz Brzostek zobowiązany jest do wystawienia weksla własnego 
na kwotę 1 mln zł, a udziałowcy M-System Sp. z o.o. zobowiązani są do zastawienia 100% 
udziałów w spółce M-System Sp. z o.o. na rzecz APLISENS S.A., przy czym APLISENS S.A. 
będzie uprawniony do wykonywania prawa głosu z tych udziałów, a takŜe do zwołania 
nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników M-System Sp. z o.o. 
Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Szacunkowa wartość w ciągu roku od jej zawarcia 
wynosi 9 500 tys. zł netto. Orientacyjna wartość Umowy w okresie 5-cioletnim, skalkulowana             
na podstawie szacunku obrotów przyjętych na najbliŜszy rok odpowiada kwocie 47 500 tys. zł. 
Emitent zwraca jednak uwagę, iŜ wartość Umowy w okresie 5-cioletnim moŜe w tak długiej 
perspektywie czasowej ulec znacznym odchyleniom z uwagi na zmiany sytuacji gospodarczej                   
i popytu na produkty APLISENS S.A. na rynkach wschodnich. 
 
PowyŜsza umowa została opisana w raporcie bieŜącym nr 18/2011 z 8 września 2011 roku. 
 
W III kw.2011 roku  brak jest innych istotnych informacji dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, 
finansowej oraz wyniku finansowego oraz oceny moŜliwości realizacji zobowiązań. 

7.10 Czynniki, które b ędą miały wpływ na wyniki osi ągane przez Emitenta w 
perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 

Głównym czynnikiem mogącym mieć istotny wpływ na osiągane przez Emitenta wyniki jest powrót 
kryzysu gospodarczego w UE, który moŜe zahamować lub nawet odwrócić trend wzrostowy popytu 
na produkty Grupy na głównych rynkach (Polska, kraje WNP i Unii Europejskiej). Do chwili 
publikacji tego raportu nie został zauwaŜony wyraźny wpływ kryzysu na poziom zamówień 
wpływający do spółek Grupy Kapitałowej Aplisens. Nie znaczy to, Ŝe sytuacja ta nie ulegnie 
pogorszeniu w perspektywie kilku najbliŜszych miesięcy. 

Wzrost kursu Euro w stosunku do złotówki obserwowany w ostatnich miesiącach wpływa 
pozytywnie na konkurencyjność oferty Aplisens w stosunku do konkurencji zewnętrznej. 
Utrzymanie się tego trendu w najbliŜszym czasie moŜe częściowo zneutralizować skutki kryzysu 
gospodarczego. 
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