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Rok 2017 był ostatnim rokiem aktualnej kadencji zarz�dów obu spółek.  

W spółce ELREM Sp. z o.o. powołano ju� Zarz�d nast�pnej kadencji, w spółce 

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.  Rada Nadzorcza jest w przeddzie� 

podj�cia uchwał sankcjonuj�cych negocjacje z dotychczasowymi członkami zarz�du. 

Zarówno AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A., 

jak i ELREM Sp. z o.o. osi�gn�ły w 2017 roku rekordowe w historii działalno�ci 

gospodarczej przychody. Jednak realizacja du�ych, skomplikowanych i wymagaj�cych 

najwy�szych kompetencji kontraktów nie przyniosła spektakularnych zysków, wynika 

to głównie  z warunków jakie dyktuje rynek na którym spółki pracuj�. 

W obu spółkach trwa wymiana pokoleniowa pracowników na wszystkich 

szczeblach, posiadamy ogromny potencjał do wykonywania kompleksowych prac w 

dziedzinie automatyki i elektryki. Jeste�my w stanie wykona� ka�dy wymagaj�cy 

najwy�szych kompetencji kontrakt dla najbardziej wymagaj�cych Klientów, 

udowodnili�my to równie� w 2017 roku. Jeste�my przekonani, �e po usamodzielnieniu 

młodej kadry kierowniczej, nasza grupa kapitałowa  zaliczana do czołówki krajowych 

firm bran�y automatyki i elektryki nadal odgrywa� b�dzie wiod�c� rol� w realizacji 

skomplikowanych projektów energetycznych, systemów sterowania procesami 

przemysłowymi, wa�nych dla naszych Klientów inwestycji. 

Zarz�d Spółki podj�ł decyzj� o odst�pieniu od publikowania prognoz  

wyniku na 2018 rok.  

Serdecznie zach�camy do zapoznania si� z publikowanym raportem, 

jednocze�nie maj�c nadziej� na zapoznanie si� Pa�stwa z równolegle publikowanym 

sprawozdaniem skonsolidowanym grupy kapitałowej.  

      

               Jerzy Busłowski                                    Bogusław Kajetan Ł�cki 

 

            Vice - Prezes Zarz�du                                       Prezes Zarz�du 

Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A.         Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. 
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Dane w tys. PLN/EUR 

PLN EUR 
od 01.01.2017 
do 31.12.2017 

 

od 01.01.2016 
do 31.12.2016 

 

od 01.01.2017 
do 31.12.2017 

 

od 01.01.2016 
do 31.12.2016 

 

Przychody ze sprzeda�y 42 929 24 073 10 293 5 441 

Zysk (strata) ze sprzeda�y 414 -309 99 -70 

Zysk (strata) z działalno	ci operacyjnej 186 -25 45 -6 

Zysk (strata) z działalno	ci gospodarczej 114 276 27 62 

Zysk (strata) brutto 114 276 27 62 

Zysk (strata) netto 61 255 15 58 

Przepływy pieni
�ne netto z działalno	ci 
operacyjnej 1 954 -4 306 468 -973 

Przepływy pieni
�ne netto z działalno	ci 
inwestycyjnej -364 144 -87 33 

Przepływy pieni
�ne netto z działalno	ci 
finansowej -898 -52 -215 -12 

Przepływy pieni��ne netto razem 692 -4 214 166 -953 

Aktywa razem 20 426 21 741 4 897 4 914 

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 9 613 10 990 2 305 2 484 

Kapitał (fundusz) akcyjny 529 529 127 120 

Kapitał własny 10 813 10 751 2 592 2 430 

Liczba akcji (szt.) 5 296 839 5 296 839 5 296 839 5 296 839 

Zysk (strata) na jedn� akcj
 (zł/EUR) 0,01 0,05 0,00 0,01 

Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� 
(zł/EUR) 2,04 2,03 0,49 0,46 

     
�redni kurs NBP na dzie� 31.12.2016 : 1 EUR =  4,4240 
�redni kurs NBP na dzie� 31.12.2017 : 1 EUR =  4,1709 
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2017 – 
31.12.2017 
 

 
1. Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna z siedzib� w Białymstoku przy ulicy Adama 

Mickiewicza 95F, kod pocztowy 15-257. 
Podstawowy przedmiot działalno	ci w okresie 01.01.2017 - 31.12.2017, zgodnie z umow� Spółki, 
stanowiły:  

a) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprz
tu i wyposa�enia, 
b) Działalno	 zwi�zana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz 

działalno	 powi�zana, 
c) Handel hurtowy i detaliczny z wył�czeniem handlu pojazdami samochodowymi. 
 

Spółka została zarejestrowana jako spółka akcyjna w Krajowym Rejestrze S�dowym  1 lutego 2008 
numer KRS: 0000298380. Spółka powstała na skutek przekształcenia spółki z ograniczon� 
odpowiedzialno	ci� w spółk
 akcyjn�.  
Pierwotnie Spółka została zało�ona jako spółka z ograniczon� odpowiedzialno	ci� i została 
zarejestrowana w Rejestrze Handlowym 26 pa�dziernika 1993 r. pod numerem RHB 1206.  

 Wpis spółki z o.o. do Krajowego Rejestru S�dowego - Rejestr Przedsi
biorców w S�dzie 
Rejonowym w Białymstoku, XII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego nast�pił 6 
lipca 2001 r.  numer pozycji rejestru 0000025276. 

 
2. Spółka została utworzona na czas nieograniczony. 
 
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.  

 
4. W skład jednostki nie wchodz� wewn
trzne jednostki organizacyjne sporz�dzaj�ce samodzielne 

sprawozdania finansowe. 
 
5. Sprawozdanie zostało sporz�dzone przy zało�eniu kontynuacji działalno	ci gospodarczej przez 

jednostk
 w daj�cej si
 przewidzie przyszło	ci. Nie s� znane okoliczno	ci wskazuj�ce na zagro�enie 
kontynuowania przez Spółk
 działalno	ci. 

 
6. W okresie obj
tym sprawozdaniem nie nast�piło poł�czenie Spółki z inn� spółk�. 
 
7. Zasady rachunkowo	ci przyj
te przy sporz�dzaniu sprawozdania finansowego za okres 01.01.2017–

31.12.2017r. s� zgodne  z ustaw� z dnia 29 wrze	nia 1994 r. o rachunkowo	ci.   
 
a) �rodki trwałe oraz warto	ci niematerialne i prawne stanowi� składniki maj�tkowe, których 

warto	 pocz�tkowa przekracza 3.500 zł. 

b) �rodki trwałe oraz warto	ci niematerialne i prawne wycenia si
 według cen nabycia, kosztów 
wytworzenia, lub warto	ci przeszacowanej (po aktualizacji wyceny 	rodków trwałych), 



  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, 
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO�CI W 2017 r. 

 

 

 

AUTOMATYKA – POMIARY – STEROWANIE S.A. (sporz�dzono dnia 16.05.2018) Strona 6 

pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne lub umorzeniowe, a tak�e o odpisy  z tytułu trwałej 
utraty warto	ci. 

�rodki trwałe w budowie wycenia si
 w wysoko	ci ogółu kosztów pozostaj�cych w 
bezpo	rednim zwi�zku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu 
trwałej utraty warto	ci. 
Odpisy amortyzacyjne od 	rodków trwałych oraz warto	ci niematerialnych i prawnych 
dokonywane s� na podstawie planu amortyzacji, zawieraj�cego stawki i kwoty   rocznych 
odpisów. Amortyzacja 	rodków trwałych dokonywana jest metod� liniow�, a w przypadkach 
okre	lonych  ustaw� o podatku dochodowym z zastosowaniem podanych współczynników. 
Spółka stosuje stawki amortyzacyjne zawarte w zał�czniku do ustawy z dnia 15 lutego 1992 
r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 

c) Udziały w innych jednostkach, wycenia si
 według ceny nabycia, z uwzgl
dnieniem 
ewentualnej utraty warto	ci. 

 
d) Odpisu na nale�no	ci sporne, w�tpliwe lub o znacznym stopniu prawdopodobie�stwa 

nie	ci�galno	ci dokonuje si
 w 100% ich warto	ci. 
 
e) Materiały i towary s� wyceniane wg cen zakupu, a produkcja w toku w pełnym koszcie 

wytworzenia. Ewidencja ilo	ciowo-warto	ciowa towarów i materiałów, w której dla 
ka�dego składnika ujmuje si
 obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieni
�nych 
prowadzona jest wg zasady „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”. 
W przypadku zakupu materiałów przekazanych bezpo	rednio do wykonywania usług, ich 
równowarto	ci� obci��a si
 koszty materiałowe w momencie zakupu. 
Na koniec ka�dego roku sporz�dza si
 spis z natury nie zu�ytych materiałów koryguj�c o ich 
warto	 koszty. 
 

f) Spółka tworzy rezerwy na 	wiadczenia pracownicze, których wysoko	 szacowana jest przez 
aktuariusza.  

 
g) Nie salduje si
 ze sob� rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
 
h) Przychody z tytułu wykonania niezako�czonych długoterminowych umów o usługi 

rozpoznaje si
 zgodnie z metod� stopnia zaawansowania usługi. Mierzy si
 je udziałem 
kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych 
szacunkowych kosztach umowy. 
W przypadku, gdy nie mo�na wiarygodnie oszacowa stopnia zaawansowania 
niezako�czonej usługi stosuje si
 metod
 zysku zerowego. Przychody ujmuje si
 wył�cznie 
do wysoko	ci poniesionych kosztów, których odzyskanie jest prawdopodobne. 
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BILANS NA DZIE� 31.12.2017 r. – AKTYWA 

 

 AKTYWA 2017-12-31 2016-12-31 

  A  Aktywa trwałe 6 282 341,74 6 442 441,17 

  A.I  Warto	ci niematerialne i prawne 3 087,50 38 008,58 

  A.I.1  Koszty zako�czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 

  A.I.2  Warto	 firmy 0,00 0,00 

  A.I.3  Inne warto	ci niematerialne i prawne 3 087,50 38 008,58 

  A.I.4  Zaliczki na warto	ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 

  A.II  Rzeczowe aktywa trwałe 3 367 242,08 3 540 075,32 

  A.II.1  �rodki trwałe 3 362 709,56 3 540 075,32 

  A.II.1.a) grunty (w tym prawo u�ytkowania wieczystego gruntu) 311 646,09 311 646,09 

  A.II.1.b) budynki, lokale i obiekty in�ynierii l�dowej i wodnej 2 199 268,86 2 275 906,31 

  A.II.1.c)  urz�dzenia techniczne i maszyny 205 579,89 287 719,14 

  A.II.1.d)  	rodki transportu 630 129,38 645 980,06 

  A.II.1.e)  inne 	rodki trwałe 16 085,34 18 823,72 

  A.II.2  �rodki trwałe w budowie 0,00 0,00 

  A.II.3  Zaliczki na 	rodki trwałe w budowie 4 532,52 0,00 

  A.III  Nale�no	ci długoterminowe 11 481,45 40 368,05 

  A.III.1  Od jednostek powi�zanych 0,00 0,00 

  A.III.2 
 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaanga�owanie w kapitale 0,00 0,00 

  A.III.3 Od pozostałych jednostek 11 481,45 40 368,05 

  A.IV  Inwestycje długoterminowe 1 988 806,00 1 988 806,00 

  A.IV.1  Nieruchomo	ci 0,00 0,00 

  A.IV.2  Warto	ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 

  A.IV.3  Długoterminowe aktywa finansowe 1 988 806,00 1 988 806,00 

  A.IV.3.a)  w jednostkach powi�zanych 1 988 806,00 1 988 806,00 

  A.IV.3.a).-(1)  udziały lub akcje 1 988 806,00 1 988 806,00 

  A.IV.3.a).-(2)  inne papiery warto	ciowe 0,00 0,00 

  A.IV.3.a).-(3)  udzielone po�yczki 0,00 0,00 

  A.IV.3.a).-(4)  inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

  A.IV.3.b) 
 w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada 
zaanga�owanie w kapitale 0,00 0,00 

  A.IV.3.b).-(1)  udziały lub akcje 0,00 0,00 

  A.IV.3.b).-(2)  inne papiery warto	ciowe 0,00 0,00 

  A.IV.3.b).-(3)  udzielone po�yczki 0,00 0,00 



  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, 
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO�CI W 2017 r. 

 

 

 

AUTOMATYKA – POMIARY – STEROWANIE S.A. (sporz�dzono dnia 16.05.2018) Strona 8 

  A.IV.3.b).-(4)  inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

A.IV.3.c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

A.IV.3.c).-(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 

A.IV.3.c).-(2) inne papiery warto	ciowe 0,00 0,00 

A.IV.3.c)-(3) udzielone po�yczki 0,00 0,00 

A.IC.3.c)-(4) inne długoterminowe aktywa finansowe  0,00 0,00 

  A.IV.4  Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

  A.V  Długoterminowe rozliczenia mi
dzyokresowe 911 724,71 835 183,22 

  A.V.1  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 886 753,00 809 973,00 

  A.V.2  Inne rozliczenia mi
dzyokresowe 24 971,71 25 210,22 

  B  Aktywa obrotowe 14 143 364,00 15 299 049,93 

  B.I  Zapasy 1 276 336,52 1 267 645,77 

  B.I.1  Materiały 6 893,62 12 733,20 

  B.I.2  Półprodukty i produkty w toku 55 886,07 38 878,19 

  B.I.3  Produkty gotowe 0,00 0,00 

  B.I.4  Towary 1 205 531,12 1 203 223,67 

  B.I.5  Zaliczki na dostawy 8 025,71 12 810,71 

  B.II  Nale�no	ci krótkoterminowe 9 956 600,07 11 682 942,10 

  B.II.1  Nale�no	ci od jednostek powi�zanych 1 726,19 305 072,00 

  B.II.1.a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 726,19 305 072,00 

  B.II.1.a).-(1)  do 12 miesi
cy 1 726,19 305 072,00 

  B.II.1.a).-(2)  powy�ej 12 miesi
cy 0,00 0,00 

  B.II.1.b)  Inne 0,00 0,00 

  B.II.2 
 Nale�no	ci od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaanga�owanie w kapitale 0,00 0,00 

  B.II.2.a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 

  B.II.2.a).-(1)  do 12 miesi
cy 0,00 0,00 

  B.II.2.a).-(2)  powy�ej 12 miesi
cy 0,00 0,00 

  B.II.2.b)  inne  0,00 0,00 

  B.II.3 Nale�no	ci od pozostałych jednostek 9 954 873,88 11 377 870,10 

  B.II.3.a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8 023 180,73 11 184 460,77 

  B.II.3.a).-(1) do 12 miesi
cy 8 023 180,73 11 184 460,77 

  B.II.3.a).-(2) powy�ej 12 miesi
cy 0,00 0,00 

  B.II.3.b) 
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze� społecznych i 
zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 720 929,00 91 504,00 

  B.II.2.c)  inne 1 210 764,15 101 905,33 

  B.II.2.d)  dochodzone na drodze s�dowej 0,00 0,00 

  B.III  Inwestycje krótkoterminowe 1 410 121,12 725 954,16 

  B.III.1  Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 410 121,12 725 954,16 

  B.III.1.a)  w jednostkach powi�zanych 0,00 0,00 

  B.III.1.a).-(1)  udziały lub akcje 0,00 0,00 



  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, 
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO�CI W 2017 r. 

 

 

 

AUTOMATYKA – POMIARY – STEROWANIE S.A. (sporz�dzono dnia 16.05.2018) Strona 9 

  B.III.1.a).-(2)  inne papiery warto	ciowe 0,00 0,00 

  B.III.1.a).-(3)  udzielone po�yczki 0,00 0,00 

  B.III.1.a).-(4)  inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

  B.III.1.b)  w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

  B.III.1.b).-(1)  udziały lub akcje 0,00 0,00 

  B.III.1.b).-(2)  inne papiery warto	ciowe 0,00 0,00 

  B.III.1.b).-(3)  udzielone po�yczki 0,00 0,00 

  B.III.1.b).-(4)  inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

  B.III.1.c)  	rodki pieni
�ne i inne aktywa pieni
�ne 1 410 121,12 725 954,16 

  B.III.1.c).-(1)  	rodki pieni
�ne w kasie i na rachunkach 161 607,87 725 954,16 

  B.III.1.c).-(2)  inne 	rodki pieni
�ne 1 248 513,25 0,00 

  B.III.1.c).-(3)  inne aktywa pieni
�ne 0,00 0,00 

  B.III.2  Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 

  B.IV  Krótkoterminowe rozliczenia mi
dzyokresowe 1 500 306,29 1 622 507,90 

  C Nale�ne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00 

  D Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 

   Aktywa RAZEM 20 425 705,74 21 741 491,10 
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BILANS NA DZIE� 31.12.2017 r. – PASYWA 

 PASYWA 2017-12-31 2016-12-31 

  A  Kapitał (fundusz) własny 10 812 674,60 10 751 123,00 

  A.I  Kapitał (fundusz) podstawowy 529 683,90 529 683,90 

  A.II  Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 10 221 439,10 9 966 242,05 

 A.II.-(1) 
- nadwy�ka warto	ci sprzeda�y (warto	ci emisyjnej) nad 
warto	ci� nominaln� udziałów (akcji) 661 514,54 661 514,54 

  A.III 
  
 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00 

  A.III.-(1) - z tytułu aktualizacji warto	ci godziwej 0,00 0,00 

  A.IV 
  
 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 0,00 

  A.IV.-(1) - tworzone zgodnie z umow� (statutem) spółki 0,00 0,00 

  A.IV.-(2) - na udziały (akcje) własne 0,00 0,00 

  A.V 
  
 Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 

  A.VI 
  
 Zysk (strata) netto 61 551,60 255 197,05 

  A.VII 

  
 Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko	 
ujemna) 0,00 0,00 

  B  Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 9 613 031,14 10 990 368,10 

  B.I  Rezerwy na zobowi�zania 2 166 973,60 1 483 479,00 

  B.I.1  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 379 847,00 267 891,00 

  B.I.2  Rezerwa na 	wiadczenia emerytalne i podobne 646 494,00 600 063,00 

  B.I.2.-(1)  długoterminowa 378 451,00 331 012,00 

  B.I.2.-(2)  krótkoterminowa 268 043,00 269 051,00 

  B.I.3  Pozostałe rezerwy 1 140 632,60 615 525,00 

  B.I.3.-(1)  długoterminowe 0,00 164 820,00 

  B.I.3.-(2)  krótkoterminowe 1 140 632,60 450 705,00 

  B.II  Zobowi�zania długoterminowe 0,00 0,00 

  B.II.1  Wobec jednostek powi�zanych 0,00 0,00 

  B.II.2 
 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada  
zaanga�owanie w kapitale 0,00 0,00 

  B.II.3  Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 

  B.II.3.a)  kredyty i po�yczki 0,00 0,00 

  B.II.2.b)  z tytułu emisji dłu�nych papierów warto	ciowych 0,00 0,00 

  B.II.2.c)  inne zobowi�zania finansowe 0,00 0,00 

 B.II.3.d)  zobowi�zania wekslowe 0,00 0,00 

 B.II.3.e)  inne 0,00 0,00 

  B.III  Zobowi�zania krótkoterminowe 6 202 125,22 7 830 688,97 

  B.III.1  Zobowi�zania wobec jednostek powi�zanych 391 500,00 493 931,10 

  B.III.1.a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno	ci: 391 500,00 493 931,10 
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  B.III.1.a).-(1)  do 12 miesi
cy 391 500,00 493 931,10 

  B.III.1.a).-(2)  powy�ej 12 miesi
cy 0,00 0,00 

  B.III.1.b)  inne 0,00 0,00 

  B.III.2 
 Zobowi�zania wobec pozostałych jednostek, w których 
jednostka posiada zaanga�owanie w kapitale  0,00 0,00 

  B.III.2.a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno	ci: 0,00 0,00 

  B.III.2.a).-(1)  do 12 miesi
cy 0,00 0,00 

  B.III.2.a).-(2)  powy�ej 12 miesi
cy 0,00 0,00 

  B.III.2.b)  inne 0,00 0,00 

  B.III.3  zobowi�zania wobec pozostałych jednostek 5 805 881,02 7 333 836,24 

  B.III.3.a)  kredyty i po�yczki 0,00 862 710,04 

  B.III.3.b)  z tytułu dłu�nych papierów warto	ciowych 0,00 0,00 

  B.III.3.c)  inne zobowi�zania finansowe  0,00 10 125,18 

  B.III.3.d)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno	ci: 4 713 809,48 4 162 611,28 

  B.III.3.d).-(1) do 12 miesi
cy 4 713 809,48 4 162 611,28 

  B.III.3.d).-(2)  powy�ej 12 miesi
cy 0,00 0,00 

  B.III.3.e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 458 083,78 592 139,32 

  B.III.3.f) zobowi�zania wekslowe 0,00 0,00 

  B.III.3.g) 
z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze� społecznych i zdrowotnych 
oraz innych tytułów publicznoprawnych 357 622,97 1 381 552,98 

  B.III.3.h) z tytułu wynagrodze� 264 537,65 291 963,83 

  B.III.3.i) inne  11 827,14 32 733,61 

  B.III.4 Fundusze specjalne 4 744,20 2 921,63 

  B.IV  Rozliczenia mi
dzyokresowe 1 243 932,32 1 676 200,13 

  B.IV.1  Ujemna warto	 firmy 0,00 0,00 

  B.IV.2  Inne rozliczenia mi
dzyokresowe 1 243 932,32 1 676 200,13 

  B.IV.2.-(1)  długoterminowe 410 837,71 453 307,95 

  B.IV.2.-(2)  krótkoterminowe 833 094,61 1 222 892,18 

  Pasywa RAZEM 20 425 705,74 21 741 491,10 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.01.2017 – 31.12.2017 

�

 Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) 
01.01.2017 -
31.12.2017 

01.01.2016 -
31.12.2016 

  A  Przychody netto ze sprzeda�y i zrównane z nimi, w tym: 42 928 763,25 24 073 439,06 

  A.(-1)  od jednostek powi�zanych 108 964,42 588 898,02 

  A.I  Przychody netto ze sprzeda�y produktów 34 653 221,13 16 597 111,81 

  A.II 
 Zmiana stanu produktów (zwi
kszenie - w. dodatnia, zmniejszenie - 
w.  ujemna) 

-506 385,68 -268 412,93 

  A.III  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 

  A.IV  Przychody netto ze sprzeda�y towarów i materiałów 8 781 927,80 7 744 740,18 

  B  Koszty działalno�ci operacyjnej 42 514 439,97 24 382 618,41 

  B.I  Amortyzacja 589 151,87 766 635,69 

  B.II  Zu�ycie materiałów i energii 13 779 929,75 6 322 906,35 

  B.III  Usługi obce 13 279 766,94 3 990 942,39 

  B.IV  Podatki i opłaty, w tym: 68 239,16 100 875,96 

  B.IV.-(1)  - podatek akcyzowy 0,00 0,00 

  B.V  Wynagrodzenia 5 154 847,99 4 851 944,14 

  B.VI  Ubezpieczenia społeczne i inne 	wiadczenia, w tym  1 302 458,45 1 142 999,74 

B.VI.-(1) - emerytalne  475 003,23 436 554,38 

  B.VII  Pozostałe koszty rodzajowe 661 558,24 397 307,59 

  B.VIII  Warto	 sprzedanych towarów i materiałów 7 678 487,57 6 809 006,55 

  C  Zysk (strata) ze sprzeda�y (A-B) 414 323,28 -309 179,35 

  D  Pozostałe przychody operacyjne 761 722,69 343 069,30 

  D.I  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 17 073,17 27 876,49 

  D.II  Dotacje 107 072,14 183 173,86 

  D.III  Aktualizacja warto	ci aktywów niefinansowych  10 964,00 41 403,44 

  D.IV Inne przychody operacyjne  626 613,38 90 615,51 

  E  Pozostałe koszty operacyjne 990 249,91 58 435,02 

  E.I  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

  E.II  Aktualizacja warto	ci aktywów niefinansowych 906 494,43 23 591,00 

  E.III  Inne koszty operacyjne 83 755,48 34 844,02 

  F  Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej (C+D-E) 185 796,06 -24 545,07 

  G  Przychody finansowe 11 902,18 323 060,52 

  G.I  Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 258 000,00 

  G.I.a)  a) od jednostek powi�zanych, w tym: 0,00 258 000,00 

  G.I.a) -(1) - w których jednostka posiada zaanga�owanie w kapitale 0,00 258 000,00 
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  G.I.b)    b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00 

  G.I.b) -(1)    - w których jednostka posiada zaanga�owanie w kapitale  0,00 0,00 

   G.II  Odsetki, w tym: 11 902,18 47 687,29 

  G.II.-(1)  - od jednostek powi�zanych 0,00 0,00 

  G.III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 

  G.III.-(1)  - w jednostkach powi�zanych 0,00 0,00 

  G.IV Aktualizacja warto	ci aktywów finansowych 0,00 0,00 

  G.V Inne 0,00 17 373,23 

  H  Koszty finansowe 83 735,64 22 256,40 

  H.I  Odsetki, w tym: 39 074,53 22 256,40 

  H.I.-(1)  - dla jednostek powi�zanych 0,00 0,00 

  H.II  Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 

H.II.-(1) - w jednostkach powi�zanych  0,00 0,00 

  H.III  Aktualizacja warto	ci inwestycji 0,00 0,00 

  H.IV  Inne 44 661,11 0,00 

  I Zysk (strata) brutto (F+G-H) 113 962,60 276 259,05 

  J  Podatek dochodowy 52 411,00 21 062,00 

  K  Pozostałe obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) 0,00 0,00 

  L  Zysk (strata) netto (I-J-K) 61 551,60 255 197,05 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI��NYCH ZA OKRES 01.01.2017 – 31.12.2017r.  
 

A. 
PRZEPŁYWY �RODKÓW PIENI�	NYCH Z DZIAŁALNO�CI 
OPERACYJNEJ 

01.01.2017 - 
31.12.2017 

01.01.2016 - 
31.12.2016 

I. Zysk (strata) netto  61 551,60 255 197,05 

II. Korekty razem 1 893 022,76 -4 561 669,29 

1 Amortyzacja 589 151,87 766 635,69 

2 Zyski (straty) z tytułu ró�nic kursowych  8 247,26 -8 732,96 

3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  25 000,54 -248 456,45 

4 Zysk (strata) z działalno	ci inwestycyjnej  -17 073,17 -27 876,49 

5 Zmiana stanu rezerw 683 494,60 167 274,74 

6 Zmiana stanu zapasów  -8 690,75 98 497,06 

7 Zmiana stanu nale�no	ci 1 755 228,63 -7 582 837,02 

8 
Zmiana stanu zobowi�za� krótkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek  
i kredytów -755 728,53 2 400 592,38 

9 Zmiana stanu rozlicze� mi
dzyokresowych  -386 607,69 -126 766,24 

10 Inne korekty 0,00 0,00 

III. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej ( I + II) 1 954 574,36 -4 306 472,24 

B. 
PRZEPŁYWY �RODKÓW PIENI�	NYCH Z DZIAŁALNO�CI 
INWESTYCYJNEJ 

    

I. Wpływy 17 073,17 297 268,30 

1 
Zbycie warto	ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych              17 073,17               39 268,30  

2 Zbycie inwestycji w nieruchomo	ci oraz warto	ci niematerialne i prawne                             -                                -    

3 Z aktywów finansowych, w tym:  0,00 258 000,00 

a) w jednostkach powi�zanych  0,00 258 000,00 

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

- zbycie aktywów finansowych,                              -                                -    

- dywidendy i udziały w zyskach                             -                                -    

- spłata udzielonych po�yczek długoterminowych                             -                                -    

- odsetki                             -                                -    

- inne wpływy z aktywów finansowych                              -                                -    

4 Inne wpływy inwestycyjne                             -                                -    

II. Wydatki 381 397,55 153 334,21 

1 
Nabycie warto	ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych            381 397,55             153 242,39  

2 Inwestycje w nieruchomo	ci oraz warto	ci niematerialne i prawne                             -                                -    

3 Na aktywa finansowe, w tym:                             -                                -    

a) w jednostkach powi�zanych                              -                                -    

b) w pozostałych jednostkach                             -                                -    

- nabycie aktywów finansowych                             -                                -    

- udzielone po�yczki długoterminowe                              -                                -    

4 Inne wydatki inwestycyjne                             -                         91,82  

III. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej (I-II) -364 324,38 143 934,09 

C. 
PRZEPŁYWY �RODKÓW PIENI�	NYCH Z DZIAŁALNO�CI 
FINANSOWEJ 
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I. Wpływy 0,00 862 710,04 

1 
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych ins. kapitałow. 
oraz dopłat do kapitału                             -                                -    

2 Kredyty i po�yczki                             -               862 710,04  

3 Emisja dłu�nych papierów warto	ciowych                              -                                -    

4 Inne wpływy finansowe                             -                                -    

II. Wydatki 897 835,76 914 600,71 

1 Nabycie udziałów (akcji) własnych                             -                                -    

2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz wła	cicieli                              -               847 494,24  

3 Inne, ni� wypłaty na rzecz wła	cicieli, wydatki z tytułu podziału zysku                             -                                -    

4 Spłaty kredytów i po�yczek            862 710,04                              -    

5 Wykup dłu�nych papierów warto	ciowych                              -                                -    

6 Z tytułu innych zobowi�za� finansowych                             -                                -    

7 Płatno	ci zobowi�za� z tytułu umów leasingu finansowego              10 125,18               57 562,92  

8 Odsetki              25 000,54                 9 543,55  

9 Inne wydatki finansowe     

III. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci finansowej (I-II) -897 835,76 -51 890,67 

D. PRZEPŁYWY PIENI�	NE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III) 692 414,22 -4 214 428,82 

E. 
BILANSOWA ZMIANA STANU �RODKÓW PIENI�	NYCH, W 
TYM 684 166,96 -4 205 695,86 

- zmiana stanu 	rodków pieni
�nych z tytułu ró�nic kursowych -8 247,26 8 732,96 

F. �RODKI PIENI�	NE NA POCZ�TEK OKRESU 719 228,49 4 933 657,31 

G. �RODKI PIENI�	NE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM 1 411 642,71 719 228,49 

- o ograniczonej mo�liwo	ci dysponowania 4 744,20 2 921,63 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
 

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 
01.01.2017 - 
31.12.2017 

01.01.2016 - 
31.12.2016 

I. Kapitał (fundusz) własny na pocz�tek okresu (BO)  10 751 123,00 11 343 420,19 
          
         - zmiany przyj
tych zasad (polityki) rachunkowo	ci 0,00 0,00 

         - korekty bł
dów podstawowych 0,00 0,00 

   I.a. Kapitał (fundusz) własny na pocz�tek okresu (BO), po korektach 10 751 123,00 11 343 420,19 

   1.    Kapitał (fundusz) podstawowy na pocz�tek okresu 529 683,90 529 683,90 

   1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego  0,00 0,00 

     a) zwi
kszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

        - wydania udziałów (emisji akcji)     

        …     

     b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

        - umorzenia udziałów (akcji)     

        …     

   1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 529 683,90 529 683,90 

   2.    Nale�ne wpłaty na kapitał podstawowy na pocz�tek okresu 9 966 242,05 9 957 610,92 

   2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego  255 197,05 8 631,13 

     a) zwi
kszenie (z tytułu)  255 197,05 8 631,13 

         - emisji akcji powy�ej warto	ci nominalnej     

         - podziału zysku (ustawowo)     

         - podziału zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto	) 255 197,05 8 631,13 

         …     

     b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

         - pokrycia straty     

         ...  0,00 0,00 

   2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 10 221 439,10 9 966 242,05 
   3.    Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu - zmiany 
przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci  0,00 0,00 

   3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

     a) zwi
kszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

         … 0,00 0,00 

     b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

         - zbycia 	rodków trwałych     

         …     

   3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 

   4.    Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na pocz�tek okresu 0,00 0,00 

   4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 

     a) zwi
kszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

         …     

     b) zmniejszenie (z tytułu)  0,00 0,00 

         ...      



  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, 
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO�CI W 2017 r. 

 

 

 

AUTOMATYKA – POMIARY – STEROWANIE S.A. (sporz�dzono dnia 16.05.2018) Strona 17 

   4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 

    5.    Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz�tek okresu  255 197,05 856 125,37 

   5.1. Zysk z lat ubiegłych na pocz�tek okresu 255 197,05 856 125,37 

         - zmiany przyj
tych zasad (polityki) rachunkowo	ci     

          - korekty bł
dów      

   5.2. Zysk z lat ubiegłych na pocz�tek okresu, po korektach 255 197,05 856 125,37 

     a) zwi
kszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

         - podziału zysku z lat ubiegłych     

         ...      

     b) zmniejszenie (z tytułu) 255 197,05 856 125,37 

         - z tytułu podziału zysku za rok 2015/2014 na wypłat
 dywidendy 0,00 847 494,24 

         - z tytułu podziału zysku za rok 2015/2014 na kapitał zapasowy 255 197,05 8 631,13 

         ...  0,00 0,00 

   5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 

   5.4. Strata z lat ubiegłych na pocz�tek okresu,  0,00 0,00 

         - zmiany przyj
tych zasad (polityki) rachunkowo	ci     

         - korekty bł
dów  0,00 0,00 

   5.5. Strata z lat ubiegłych na pocz�tek okresu, po korektach 0,00 0,00 

     a) zwi
kszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

         - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00 

         ...      

     b)  zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

         ...  0,00 0,00 

   5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 

   5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu  0,00 0,00 

   6.    Wynik netto 61 551,60 255 197,05 

     a) zysk netto  61 551,60 255 197,05 

     b) strata netto 0,00 0,00 

     c) odpisy z zysku 0,00 0,00 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 10 812 674,60 10 751 123,00 

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty) 10 812 674,60 10 751 123,00 
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INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SPÓŁKA AKCYJNA W BIAŁYMSTOKU ZA 
OKRES 01.01.2017 - 31.12.2017 R. 
 
 

I. 

 

1. Szczegółowy zakres zmian warto�ci grup rodzajowych �rodków trwałych, warto�ci  
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych uj�to w zał�cznikach: 

− Wybrane aktywa trwałe – warto�� pocz�tkowa -  zał�cznik Nr 1 

− Wybrane aktywa trwałe - umorzenie oraz warto�� netto - zał�cznik Nr  2.  
 

2. Spółka nie dokonywała odpisów aktualizuj�cych warto�� aktywów trwałych. 
 

3. Spółka nie prowadziła prac rozwojowych. Spółka nie nabywała innego przedsi�biorstwa.  
 

4. Spółka nie posiada gruntów  u�ytkowanych wieczy�cie. 
 
5. Spółka nie posiada nieamortyzowanych lub nieumarzanych �rodków trwałych, u�ywanych na 

podstawie umów najmu, dzier�awy i innych umów, w tym leasingu. 
 
6. Spółka posiada udziały wykazane w bilansie w Inwestycjach długoterminowych w jednostkach 

powi�zanych w warto�ci 1.988.806,00 zł. Ł�czna liczba udziałów wynosi 215 a warto�� nominalna 
ka�dego udziału 500,00 zł. Spółka posiada prawa do dywidendy. 
Innych papierów warto�ciowych lub praw, w tym �wiadectw udziałowych, zamiennych papierów 
warto�ciowych, warrantów i opcji Spółka nie posiada. 
 

7. Odpisy aktualizuj�ce nale�no�ci: 

 

Lp. Nazwa 
Stan na 

31.12.2016r. Utworzenie 
Wykorzystanie    
i rozwi�zanie 

Stan na 
31.12.2017r. 

 
1. 

Odpisy aktualizuj�ce nale�no�ci z 
tytułu dostaw i usług 

329.706,16 895.061,68 0,00 1.224.767,84 

 
8. Kapitał podstawowy składa si� z akcji o warto�ci nominalnej 0,10 zł.  

Kwota 508.500,00 zł dotyczy akcji serii A. W tym 3.399.412 stanowi� akcje imienne 
uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, �e na ka�d� akcj� przypadaj� 2 głosy na Walnym 
Zgromadzeniu, pozostałe 1.685.588 akcji s� to akcje zwykłe na okaziciela.  
Kwota 6.452,90 zł pochodzi z emisji serii B i dotyczy akcji zwykłych na okaziciela.  
Kwota 14.731 zł pochodzi z emisji serii C pierwszej i drugiej transzy i dotyczy emisji akcji w ramach 
programu motywacyjnego dla pracowników spółki. S�  to akcje zwykłe na okaziciela. 
 

9. Informacje dotycz�ce kapitału zapasowego zawiera zestawienie zmian w kapitale własnym. 
 
10. Wypracowany zysk netto za okres 01.01.2017r. - 31.12.2017r. w wysoko�ci 61.551,60 zł 

proponuje si� przeznaczy� na kapitał zapasowy. 
 

11.Rezerwy  - zmiany w ci�gu okresu sprawozdawczego:   

 

Lp. Rezerwy na: Stan na 
31.12.2016r. 

Utworzenie Wykorzystanie Rozwi�zanie Stan na 
31.12.2017r. 

1. Podatek dochodowy odroczony 267.891,00 252.006,00 140.050,00 0,00 379.847,00 
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2. 

Rezerwa na �wiadczenia 
emerytalne i podobne: 

- długoterminowa 
- krótkoterminowa 

600.063,00 
331.012,00 
269.051,00 

85.183,00 
47.439,00 
37.744,00 

 
38.752,00 

0,00 
38.752,00 

 

0,00 
0,00 
0,00 

646.494,00 
378.451,00 
268.043,00 

3. 

Rezerwy na naprawy 

gwarancyjne 
442.025,00 342.692,00 0,00 277.204,00 507.513,00 

 
4. 

Rezerwa na premi� kwartaln� 
Zarz�du za 2017r.  oraz 
roczn� nagrod� Dyrekcji 

(krótkoterminowa) 

0,00 59.899,00 0,00 0,00 59.899,00 

 
5. 

Rezerwa na przewidywane 
straty 

173.500,00 212.815,00 173.500,00 0,00 212.815,00 

 
6. 

Rezerwa na nagrod� za IV kw. 
2017r. dla pracowników 

0,00 160.405,60 0,00 0,00 160.405,60 

 
7. 

Rezerwa na przewidywane 
koszty na umowie 884 

0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 

 
Razem 1.483.479,00 1.313.000,60 352.302,00 277.204,00 2.166.973,60 

 
 

12. Na dzie� 31.12.2017r nie wyst�puj� w Spółce zobowi�zania długoterminowe. 
 

13. Na dzie� 31.12.2017r. wyst�puj� nast�puj�ce zobowi�zania zabezpieczone na maj�tku Spółki:   
 

Rodzaj 
zabezpieczenia 

 
Zobowi�zanie 

 
Zabezpieczenie 

W tym na 
aktywach trwałych 

 
Hipoteka (linia gwarancyjna) 

 
6 000 000,00 zł 

 
9 000 000,00 zł 

 
9 000 000,00 zł 

Hipoteka (kredyt w rachunku 
bie��cym) 

 
2 000 000,00 zł 

 
3 000 000,00 zł 

 
3 000 000,00 zł 

 
14. Wykaz  istotnych pozycji czynnych i biernych rozlicze� mi�dzyokresowych: 

 

Lp. Tytuły 31.12.2017 r. 31.12.2016 r. 

 
1. 

 
Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe:                     
- aktywa z tytułu odroczonego podatku  dochodowego 
- inne rozliczenia mi�dzyokresowe 

 
911.724,71 
886.753,00 
24.971,71 

 

 
835.183,22 
809.973,00 
25.210,22 

 

 
2. 

 
Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe: 
- Opłacona prenumerata czasopism 
- Ubezpieczenia maj�tkowe i osobowe 
- Opłacone koszty serwisu technicznego  i   dzier�awy 
oprogramowania 
- Podatek VAT naliczony podlegaj�cy   odliczeniu   w 
nast�pnym okresie   sprawozdawczym 
- Z tytułu długoterminowych umów o usługi                                                               
- Inne krótkoterminowe rozliczenia  mi�dzyokresowe 

 
1.500.306,29 

2.579,49 
37.816,50 
16.053,81 

 
 

106.390,08 
1.327.617,82 

9.848,59 

 
1.622.507,90 

2.701,10 
33.247,43 
13.617,55 

 
 

249.535,92 
1.320.015,14 

3.390,76 
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3. 
 
 

Rozliczenia mi�dzyokresowe bierne: 
• długoterminowe         
- Otrzymana dotacja 
• krótkoterminowe 
- Otrzymana dotacja 
- Rozliczenie umów długoterminowych 
- Ulga na złe długi 

 
1.243.932,32 

410.837,71 
410.837,71 
833.094,61 
42.470,24 

766.802,37 
23.822,00 

 
1.676.200,13 

453.307,95 
453.307,95 

1.222.892,18 
85.562,84 

1.136.950,34 
379,00 

 
15. Na dzie� 31.12.2017r. wyst�puj� nast�puj�ce składniki bilansu wykazywane w wi�cej ni� jedna 

pozycji:   

 
Nazwa składnika aktywów lub 

pasywów 
Ł�czna kwota W tym kwota przypadaj�ca na 

cz��� długoterminow� 

Nale�no�ci od pozostałych 
jednostek 

9.972.108,88 11.481,45 

Inne rozliczenia mi�dzyokresowe 1.525.278,00 24.971,71 

 
 
16. Zobowi�zania warunkowe (ewidencja pozabilansowa): 

 

Lp. Zobowi�zania warunkowe 
Kwota zobowi�zania 

31.12.2017 r. 31.12.2016 r. 
 

1. 
 

Gwarancje bankowe z tytułu nale�ytego wykonania umów 
2.977.788,05 4.416.478,50 

 
2. 

Por�czenia wekslowe z tytułu zrealizowanych umów i 
otrzymanych dotacji 431.255,91 460.995,60 

 Razem 3.409.043,96 4.877.474,10 

   
W realizacji umowy 777 w której zleceniodawc� jest BIPROKWAS Kraków Sp. z o.o., a 
płatnikiem jest CENZIN Sp. z o.o. powstało opó�nienie z powodu Zleceniodawcy. Ostatnio 
zapowiadany termin przekazania instalacji do eksploatacji opiewa na II kwartał 2017. Zarz�d 
informuje, �e Istnieje znikome ryzyko zapłaty kar z tego tytułu, poparte zapisami umowy i 
powodami opó�nie� (informacja ta została ju� zawarta w sprawozdaniu finansowanym na 
31.12.2015r.i na 31.12.2016r.).  
 
W realizacji umowy 864, w której zleceniodawc� jest AWBUD SA, a inwestorem Zakład 
Separacji Popiołów Siekierki Sp. z o.o. na kwot� : �rednia liczba siedmiocyfrowa zł powstały 
opó�nienia z powodu Zleceniodawcy. W trakcie realizacji umowy zaistniał spór dotycz�cy 
zakresu prac i oczekiwanego przez APS SA zwi�kszenia warto�ci umowy w zwi�zku ze 
znacznym wydłu�eniem terminu realizacji zadania inwestycyjnego z powodu Zleceniodawcy. W 
dniu 31.01.2018  APS S.A. skutecznie odst�piła od niewykonanej cz��ci Umowy nr 864 na 
wykonanie prac bran�y elektrycznej i AKPiA z powodów Zleceniodawcy - Generalnego 
Wykonawcy Awbud S.A., Inwestorem był Zakład Separacji Popiołu Siekierki Sp. z o.o.. APS 
S.A. przypomina, i� w dniu 02.11.2017 Inwestor ZSPS Sp. z o.o. odst�pił od niewykonanej 
cz��ci kontraktu 14-IN-01 z powodów Wykonawcy (lider konsorcjum Awbud S.A.) APS S.A, był 
zatwierdzonym przez Inwestora podwykonawc� robót budowlanych. Przedłu�ony czas realizacji 
umowy nr 864 o 8 miesi�cy (tj. od dnia 01.03.2017 do dnia wstrzymania prac przez Awbud S.A. 
i do dnia odst�pienia od kontraktu z AWBUD S.A. przez Inwestora) wynikaj�cy ze znacznego 
wydłu�enia terminu realizacji zadania inwestycyjnego z powodu Zleceniodawcy jak te� ze 
znacznych opó�nie� w przekazywaniu frontów prac przez Zleceniodawc� w stosunku do 
terminów okre�lonych w Umowie skutkowała konieczno�ci� zatrudnienia na budowie Zakładu 
Separacji Popiołu Siekierki istotnych sił APS S.A. jak te� firmy z Grupy Kapitałowej - Elrem Sp. 
z o.o., a tym samym realizowane w tym okresie istotne kontrakty przez firmy z Grupy 
Kapitałowej musiały by� realizowane z wi�kszym wykorzystaniem firm podwykonawczych co 
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skutkowało ponoszeniem istotnych kosztów, w porównaniu do sytuacji gdyby Awbud S.A. 
dotrzymał terminów realizacji zadania zadeklarowanych w umowie.  

Zarz�d APS S.A stoi na stanowisku , �e istnieje znikome ryzyko zapłaty kar z tytułu wykonywania 
tej umowy co jest poparte zapisami umowy i rzeczywistymi powodami opó�nie�. 
 

17. Spółka nie posiada składników aktywów nieb�d�cych instrumentami finansowymi, które s� 
wycenione według warto�ci godziwej. 

 

II. 
 

1. Struktur� rzeczow� i terytorialn� przychodów netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów 
przedstawia tabela. 

 

Przychody netto ze 
sprzeda�y Sprzeda� ogółem Sprzeda� 

ogółem 

Rok 2017 2016 

Usługi 34.653.221,13 16.597.111,81 

Towary i materiały 8.781.927,80 7.744.740,18 

Razem 43.435.148,93 24.341.851,99 

Przychody netto ze 
sprzeda�y 

Sprzeda� za 
granic� 

Sprzeda� za 
granic� 

W tym do 
pa�stw UE 

 
W tym do 

pa�stw UE 

Rok 2017 2016 2017 2016 

Usługi 2.524.600,45 1.115.772,02 1.750.491,17 580.283,71 

Towary i materiały 1.028.522,05  629.851,34 577.609,66 474.807,96 

Razem 3.553.122,50 1.745.623,36 2.328.100,83 1.055.091,67 

 
1a. Przychody z niezako�czonych na dzie� bilansowy długoterminowych usług zostały ustalone w 

wysoko�ci poniesionych kosztów, których pokrycie w przyszło�ci przez zamawiaj�cego jest 
prawdopodobne za wyj�tkiem 2 umów, które zostały wycenione metod� udziału kosztów 
poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach 
wykonania usługi.  

 Ponadto umowa 864 decyzj� Zarz�du Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. została wyceniona 
na podstawie wska�nika udziału przychodów pozostałych do zafakturowania (Inwestorowi)  w 
cało�ci przewidzianych umow� przychodów. Zafakturowana cz��� kosztów została uj�ta w roku 
2017r. a koszty niezafakturowane zostały przeniesione do roku 2018. 

 

Lp. 
UJAWNIENIA DOTYCZ�CE KONTRAKTÓW 

DŁUGOTERMINOWYCH 
 

3331.12.2017r. 31.12.2016r. 

I.  Kontrakty długoterminowe ł�cznie 

1 
Ł�czne przychody z kontraktów rozpoznane w rachunku zysków i 
strat 

 
29 087 319,50 10 114 152,28 

2 Ł�czne koszty kontraktów rozpoznane w rachunku zysków i strat  27 777 581,72 8 990 490,59 

3 
Ł�czna mar�a na kontraktach rozpoznana w rachunku zysków i 
strat 

 
1 309 737,78 1 123 661,69 

4 Ł�czne przychody zafakturowane  28 709 568,85 10 699 351,35 

5 Ł�czne koszty poniesione  27 777 581,72 8 990 490,59 

6 Rezerwa na przewidywan� strat�  212 815,00 173 500,00 

II.  Kontrakty niezako�czone ł�cznie 
1 Przychody rozpoznane w rachunku zysków i strat z 

niezako�czonych kontraktów  

 

7 023 404,20 8 808 836,78 
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2 Koszty rozpoznane w rachunku zysków i strat niezako�czonych 
kontraktów 

 

6 164 091,43 8 201 979,53 

3 Mar�a rozpoznana w rachunku zysków i strat z kontraktów 
niezako�czonych 

 

859 312,77 606 857,25 

4 Przychody zafakturowane z kontraktów niezako�czonych  6 269 358,25 8 779 421,48 

5 Koszty poniesione kontraktów niezako�czonych  6 164 091,43 8 201 979,53 

6 Rezerwa na przewidywan� strat� z kontraktów niezako�czonych  212 815,00 173 500,00 

III.  Kontrakty niezako�czone rozliczone metod� zysku zerowego 
1 Przychody rozpoznane w rachunku zysków i strat z 

niezako�czonych kontraktów  

 

5 741 887,08 5 369 578,83 

2 Koszty rozpoznane w rachunku zysków i strat niezako�czonych 
kontraktów 

 

5 741 887,08 5  369 578,83 

3 Mar�a rozpoznana w rachunku zysków i strat z kontraktów 
niezako�czonych 

 

0,00 0,00 

4 Przychody zafakturowane z kontraktów niezako�czonych  4 899 040,00 4 653 465,00 

5 Koszty poniesione kontraktów niezako�czonych  5 741 887,08 5 369 578,83 

6 Rezerwa na przewidywan� strat� z kontraktów niezako�czonych  212 815,00 173 500,00 

 
1b. Na zmian� stanu produktów wykazan� w rachunku zysków i strat w wysoko�ci  
 (-) 506.385,68 zł składa si�: 

- kwota (-) 200.000,00 zł utworzenie rezerwy na przewidywane koszty, 
- kwota (-) 220.304,60 zł utworzenie rezerwy na wynagrodzenia, 
- kwota (-) 342.692,00 zł utworzenie rezerwy na naprawy gwarancyjne, 
- kwota (+) 277.204,00 zł  rozwi�zanie rezerw na naprawy gwarancyjne, 
- kwota (-) 50.141,00 zł utworzenie rezerw na �wiadczenia pracownicze, 
- kwota (+) 38.752,00 zł rozwi�zanie rezerw na �wiadczenia pracownicze, 
- kwota (-) 212.815,00 zł utworzenie rezerwy na przewidywane straty, 
- kwota (+) 173.500,00 zł rozwi�zanie rezerwy na przewidywane straty, 
- kwota (+) 17.007,88 zł zmiana dotycz�ca robót w toku, 
- kwota (+) 13.103,04 zł zmiana dotycz�ca kosztów rozlicznych w czasie (RMKC). 

 
2. Spółka sporz�dza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym wobec czego dane o 

kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych znajduj� si� w 
rachunku zysków i strat. 

3. Spółka nie tworzyła odpisów aktualizuj�cych �rodki trwałe. 
 

4. W okresie 01.01.2017 - 31.12.2017r. Spółka utworzyła odpis aktualizuj�cy warto�� zapasów, które 
utraciły swoj� warto�� u�ytkow� lub przydatno�� na kwot�: 

 

Lp. Nazwa Stan na 
31.12.2016r. 

 
Utworzenie 

Wykorzystanie i 
rozwi�zanie 

Stan na 
31.12.2017r. 

1. 
Odpisy aktualizuj�ce 
warto�� zapasów 

67.273,00 16.544,00 10.964,00 72.853,00 

 
5. W okresie 01.01.2017 - 31.12.2017r. nie zaniechano produkcji �adnego rodzaju działalno�ci. Nie 

przewiduje si� te� tego w nast�pnym roku obrotowym. 
 

6.  Główne pozycje dotycz�ce podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym za okres 
01.01.2017 - 31.12.2017r. przedstawiaj� si� nast�puj�co: 

 

• Przychody ogółem : sprzeda� usług, towarów, przychody operacyjne i 
finansowe  oraz zyski nadzwyczajne wynosz� 

44.241.991,63  zł 
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� Przychody nie podlegaj�ce opodatkowaniu wynosz�:                1.086.213,27 
 

zł 

 -  pozostałe przychody operacyjne zwi�zane z rozwi�zaniem   
    rezerw  na nale�no�ci uprzednio nie zaliczonych do KUP 10.964,00 zł 
 -  ró�nice kursowe bilansowe (wycena bilansowa)  (-) 3.797,51 zł 
 -  wystawiona nota obci��eniowa    570.686,00   zł 
 -  rozliczenie przychodów bilansowych z tytułu dotacji proporcjonalnie 

do amortyzacji 
107.072,14 zł 

 -  przychody bilansowe dotycz�ce długoterminowych umów o   usługi 
niezako�czonych na dzie� bilansowy 

377.750,65 zł 

 -  kary 2.100,00 zł 
 
 

-  nale�ne odszkodowania. 21.437,99 zł 
 

� Przychody podatkowe – otrzymana dotacja do kosztów:                21.509,30 
 

zł 

    

• Razem przychody podatkowe 43.177.287,66 zł 
    

• Poniesione koszty w tym koszt własny sprzedanych towarów 
i usług, pozostałe  koszty operacyjne i  finansowe oraz straty 
nadzwyczajne wynosz� ogółem: 

44.128.029,03 zł 
 
 

• Koszty nie stanowi�ce kosztów uzyskania przychodów z tego: 3.007.928,30 zł 

- Amortyzacja niepodatkowa 157.058,08 zł 
- Odpisy aktualizuj�ce na nale�no�ci i 

zapasy
 
Stow. Ksi�g 

856.505,32 zł 

- Koszty reprezentacji 14.339,00 zł 
- Darowizny i kary umowne 10.458,00 zł 
- Koszty odsetek bilansowych 14.013,96 zł 
- Rezerwy aktuarialne 22.481,04 zł 
- Koszty opłat leasingowych ( rachunkowo leasing finansowy ) (-) 10.243,54  zł 
- Koszty dotycz�ce umów o usługi długoterminowe bez przychodów 1.213.858,04 zł 
- Koszty pokryte dotacj�   21.509,30 zł 
- Podatek VAT nie podlegaj�cy odliczeniu 859,16 zł 
- Rezerwa na �wiadczenia pracownicze 50.141,00 zł 
- Ró�nice kursowe 4.327,97 zł 
- Niewypłacone wynagrodzenie  Zarz�du  3.000,00 zł 
- Niewypłacone inne �wiadczenia  na rzecz pracowników 4.047,05 zł 
- Nieopłacone składki ZUS  145.102,07 zł 

- Utworzenie rezerwy na przewidywane straty 212.815,00  zł 

- Utworzenie rezerwy na premi� Zarz�du 11.823,00  zł 

- Utworzenie rezerwy na nagrod� Dyrekcji 48.076,00  zł 

- Utworzenie rezerwy na nagrod� za IV kw. pracowników 160.405,60  zł 

- Utworzenie rezerw na naprawy gwarancyjne 65.488,00 zł 

- Inne koszty bilansowe   1.864,25 zł 
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• Koszty stanowi�ce koszty uzyskania przychodów 43.061.466,08 zł 

• Dochód- strata 115.821,58 zł 

• Dochody wolne i odliczenia 25.109,30 zł 

• Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 90.712,28 zł 

• Podatek dochodowy (19%) 17.235,00 zł 

 
Ró�nica mi�dzy wykazanymi powy�ej przychodami – 44.241.991,63, a przychodami w 

rachunku zysków i strat – 44.208.773,80 zł wynosi 33.217,83 zł. Kwota ta wynika z dodatnich 
ró�nic kursowych.  

Zgodnie z ustaw� o rachunkowo	ci ró�nice kursowe wykazuje si
 po ich skompensowaniu, a saldo 

wykazywane jest odpowiednio w przychodach lub kosztach finansowych. Wobec powy�szego  o kwot
 

33.217,83 zł stanowi�c� inne przychody finansowe pomniejszono w rachunku zysków i strat ujemne 

ró�nice kursowe w wysoko	ci 77.878,94 zł a ró�nic
 wykazano w pozycji H.IV Inne koszty finansowe  

44.661,11 zł .  

W wyniku tych operacji automatycznie zmniejszeniu o kwot
 33.217,83 zł uległy równie� koszty wykazane 

w rachunku zysków i strat. 

 

7. Spółka nie ponosiła kosztów zwi�zanych z wytworzeniem �rodków trwałych w budowie. 
 

8. Nie wyst�piły towary i produkty, których cen� nabycia lub koszt wytworzenia powi�kszono o  
odsetki i ró�nice kursowe. 
 

9. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe. 
 

Lp. Nakłady Poniesione  
w  2017 r. 

Planowane na 2018 rok 

1. 
 

Warto�ci niematerialne i prawne (w tym w 
budowie) 

3.900,00 3.000,00 

2. 	rodki trwałe ( w tym w budowie): 
- w tym dotycz�ce ochrony �rodowiska 

372.965,03 
0,00 

396.000,00 
0,00 

4. Inwestycje w nieruchomo�ci i prawa 0,00 0,00 

 Razem: 376.865,03 399.000,00 
 

10. Nie wyst�puj� pozycje kosztów lub przychodów o nadzwyczajnej warto�ci lub incydentalne. 
 

• Koszty stanowi�ce koszty uzyskania przychodów  z lat ubiegłych z tego: 1.941.365,35 zł 

- Rozwi�zanie rezerwy na nagrody jubileuszowe wypłacone w 2017r. 38.752,00 zł 

- 	wiadczenia na rzecz pracowników wypłacone w 2017 r. 3.037,45  zł 

- Wynagrodzenie  Zarz�du wypłacone w 2017 r. 6.000,00 zł 
- Składki ZUS wypłacone w 2017 r. 156.440,69 zł 
- Rozwi�zanie rezerwy na strat� 173.500,00 zł 

- Inne  (-) 1.293,98 zł 
- Koszty dotycz�ce umów długoterminowych z 2015r i 2016r. 1.513.792,43 zł 
- Amortyzacja podatkowa niebilansowa za 2017r. 51.136,76 zł 
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II b.  
 W sprawozdaniu za 2017r. zostały wykazane nast�puj�ce instrumenty finansowe: 

1. Aktywa dost�pne do sprzeda�y: 
- Udziały w „ELREM” Sp. z o.o. w Białymstoku - ilo�� udziałów 215 (100%).  

Udziały zostały wycenione w cenie nabycia 1 988 806,00 zł.                          Udziałów nie 
wyceniano w warto�ci godziwej ze wzgl�du na brak aktywnego rynku. 

2. Po�yczki i nale�no�ci własne: 
 – lokaty terminowe w bankach: 

Lp. Termin lokaty Stopa 
% 

Warto�� 
nominalna 

Odsetki nale�ne za 
cały okres lokaty 

1. Brak lokat na dzie� 31.12.2017r.    

 

III.  
Do wyceny nale�no�ci i aktywów wyra�onych w walutach obcych zastosowano �redni kurs NBP 
Tabela nr 251/A/2017r. z dnia 29.12.2017 r.: dolar ameryka�ski – 3,4813 zł, euro – 4,1709 zł. W 
roku ubiegłym był to �redni kurs NBP zgodnie z Tabel� nr 252/A/2016 z dnia 30.12.2016r.: dolar 
ameryka�ski – 4,1793 zł, euro – 4,4240 zł. 

 

IV.   
            Struktura �rodków pieni��nych przyj�tych do rachunku przepływów pieni��nych. 
 

Lp. �rodki pieni��ne 31.12.2017 r. 31.12.2016 r. 

 
1. 

W kasie i na rachunkach: 
  - �rodki pieni��ne w kasie 
  - �rodki pieni��ne na rachunku bie��cym 
  - �rodki pieni��ne na rachunku ZF	S 
  - �rodki pieni��ne na rachunku walutowym     
  - �rodki pieni��ne na rachunku dotacja                               

1.410.121,12 
6.642,48 

1.259.924,92 
4.744,20 

138.809,52 
0,00 

725.954,16 
1.417,61 

842,86 
2.921,63 

720.772,06 
0,00 

 
2. 

Inne �rodki pieni��ne: 
  - lokaty do 3 m-cy  
  - odsetki naliczone  

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 �rodki pieni��ne wykazane w bilansie 1.410.121,12 725.954,16 

3. Wycena dewiz w banku – ró�nice kursowe (+) 1.521,59 (-) 6.725,67  

 �rodki pieni��ne do rachunku przepływów 
pieni��nych 

1.411.642,71 719.228,49 

4. 
W tym o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania: 
- �rodki pieni��ne na rachunku  (ZF	S) 

4.744,20 
4.744,20 

2.921,63 
2.921,63 

   

V.   
 

1. W okresie 01.01.2017-31.12.2017 Spółka nie zawierała umów nieuwzgl�dnionych w bilansie a 
maj�cych wpływ na sytuacj� maj�tkow�, finansow� i wynik finansowy. 
 

2. W okresie 01.01.2017-31.12.2017 nie zostały zawarte przez Spółk� istotne transakcje na innych 
warunkach ni� rynkowe ze stronami powi�zanymi. 
 

3. Przeci�tne zatrudnienie przedstawiało si� jak ni�ej: 

Lp. Rodzaj stanowiska 2017 rok 2016 rok 

1. Stanowiska robotnicze i pokrewne 22 24 
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2. Stanowiska nierobotnicze 61 53 

 Razem 83 77 

 
4. Wynagrodzenie ł�cznie z wynagrodzeniem z  zysku wypłacone członkom Zarz�du i  

organom nadzoruj�cym Spółk� wynosi: 
 

Lp. Nazwa organu 2017 rok 2016 rok 

1. 
Zarz�d 

- w tym premia roczna od zysku 
234.000,00 zł 

  0,00 zł 
320.080,00 zł 
  97.295,00 zł 

2. Rada Nadzorcza 79.800,00 zł   75.600,00 zł 

 Razem 313.800,00zł 395.680,00 zł 

 
5. W roku bie��cym i w roku poprzednim nie udzielano zaliczek, kredytów, po�yczek i �wiadcze� o 

podobnym charakterze osobom wchodz�cym w skład organów zarz�dzaj�cych, nadzoruj�cych i 
administruj�cych. 
 

6. Wynagrodzenie biegłego rewidenta nale�ne za badanie sprawozdania finansowego za 2017r. 
wynosi 8.500,00 zł (netto) w tym 2.550,00 zł (netto) zaliczka wpłacona w 2017r. 
Za badanie sprawozdania finansowego za 2016 r. wynagrodzenie biegłego rewidenta wyniosło 
9.000,00 zł. 
 

VI. 
 

1. W sprawozdaniu finansowym za bie��cy rok obrotowy nie s� uj�te �adne znacz�ce zdarzenia 
dotycz�ce lat ubiegłych. 

 
2. Dnia 8 lutego 2018r. z rachunku bie��cego została pobrana na podstawie gwarancji bankowej 

kwota 550.000,00 zł tytułem niewła�ciwego wykonania umowy na rzecz AWBUD S.A. Z uwagi na 
brak podstaw do wystawienia ��dania wypłaty gwarancji bankowej, oraz z uwagi na ewidentne 
nieprawidłowo�ci towarzysz�ce tej operacji bankowej Zarz�d Automatyka-Pomiary- Sterowanie 
S.A. opieraj�c si� na opiniach prawnych, po rozwa�eniu ryzyka odzyskania nieprawidłowo zaj�tej 
kwoty gwarancji, podj�ł decyzj� o nie tworzeniu rezerwy z tego tytułu. 
 

Dnia 25 stycznia 2018r. wpłyn�ła Nota Ksi�gowa wystawiona przez AWBUD S.A. na kwot� 
2.964.500,00 zł tytułem kary za rzekome opó�nienia w realizacji umowy. Zarz�d Automatyka-
Pomiary-Sterowanie S.A., opieraj�c si� na opiniach prawnych wskazuj�cych na brak podstaw 
prawnych do wystawienia noty ksi�gowej, bior�c pod uwag� i� ��danie  AWBUD S.A.  jest 
całkowicie bezpodstawne i nie znajduje jakiegokolwiek uzasadnienia w zapisach umowy jak te� nie 
znajduje jakiegokolwiek  uzasadnienia w faktycznych powodach opó�nie� w realizacji kontraktu 
przez AWBUD, po rozwa�eniu ryzyka zasadno�ci roszcze�, podj�ł decyzj� o nie ujmowaniu noty 
w ksi�gach rachunkowych i o nie tworzeniu rezerwy z tego tytułu. 

 
3. W okresie 01.01.2017 - 31.12.2017 Spółka nie dokonywała zmian zasad (polityki) rachunkowo�ci, 

w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporz�dzania sprawozdania finansowego. 
 

4. Informacje liczbowe zapewniaj�ce porównywalno�� danych sprawozdania finansowego za rok 
poprzedzaj�cy ze sprawozdaniem za rok obrotowy – nie dotyczy.  
 

VII. 
 

1. Nie były realizowane wspólne przedsi�wzi�cia, które nie podlegaj� konsolidacji. 
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2. Stan nale�no�ci i zobowi�za� z „ELREM” Sp. z o.o. na dzie� 31.12.2017 r. wynosi: 
-  nale�no�ci          -          1.726,19 zł 
-  zobowi�zania     -       391.500,00 zł. 
 

3. Spółka tworzy grup� kapitałow�. W listopadzie 2015r. Spółka dokonała zakupu udziałów Zakładu 
Remontowo-Usługowego Instalacji i Urz�dze� Elektroenergetycznych  „ELREM” Sp. z o.o. i stała 
si� 100% wła�cicielem.  
Spółka „ELREM” posiada siedzib� w Białymstoku przy ul. Bitwy Białostockiej 4A. 
 

4. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994r. o rachunkowo�ci jednostka nie ma 
obowi�zku sporz�dzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Obowi�zek taki wynika 
z przepisów Regulaminu alternatywnego systemu obrotu Giełdy Papierów Warto�ciowych. 

 

Lp. Wska	niki ekonomiczno-finansowe jednostki 
powi�zanej „ELREM” Sp. z o.o.: 31.12.2017 31.12.2016 

1. Warto�� przychodów netto: 

− ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów 

− przychodów finansowych 

7.385.611,22 
7.385.188,10 

423,12 

4 639 334,68 
4 639 261,35 

73,33 

2. Wynik finansowy netto 153.157,78 64 610,14 

3. Kapitał własny: 
             - kapitał podstawowy 
             - kapitał zapasowy 

2.690.159,94 
107.500,00 

2.582.659,94 

2 625 549,80 
107 500,00 

2 518 049,80 

4. Warto�� aktywów trwałych 2.483.754,78 2 606 612,53 

5. Przeci�tne roczne zatrudnienie 39 37 

   
5. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporz�dzane jest przez Automatyka-Pomiary-

Sterowanie S.A . 
 

6. Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. posiada udziały tylko w „ELREM” Sp. z o.o. 
 

 
 

VIII. 
W okresie sprawozdawczym nie nast�piło poł�czenie Spółki z �adn� inn� jednostk�. 

 

IX. 
W �wietle posiadanych przez Zarz�d informacji nie wyst�puje niepewno�� co do mo�liwo�ci 
kontynuowania działalno�ci przez Spółk�. 

 

X.         
Na dzie� sporz�dzania sprawozdania finansowego nie s� znane �adne inne informacje ni� 
wymienione powy�ej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłyn�� na ocen� sytuacji 
maj�tkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki. 
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Zał�cznik nr 1  
Wybrane aktywa trwałe – warto�� pocz�tkowa Automatyka-Pomiary- Sterowanie Spółka S.A. za 2017 r. 

  

Nazwa grupy składników aktywów trwałych Stan na 01.I.2017 

Przychody Rozchody 

Stan na 31.XII.2017 Lp.   Likwidacja 

            

I Warto�ci niematerialne i prawne         

  Inne warto	ci niematerialne i prawne 961 444,37 3 900,00 0,00 965 344,37 

  Inne warto	ci niematerialne i prawne w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Razem Warto�ci niematerialne i prawne 961 444,37 3 900,00 0,00 965 344,37 

II �rodki trwałe         

1 Grunty 311 646,09 0,00 0,00 311 646,09 

2 Budynki, lokale i obiekty in�ynierii l�dowej i wodnej 3 099 775,10 0,00 0,00 3 099 775,10 

3 Urz�dzenia techniczne i maszyny 1 377 244,79 56 519,96 0,00 1 433 764,75 

4 �rodki transportu 1 906 623,14 311 893,07 134 249,16 2 084 267,05 

5 Inne 	rodki trwałe 417 993,59 4 552,00 0,00 422 545,59 

  Razem �rodki trwałe 7 113 282,71 372 965,03 134 249,16 7 351 998,58 

6 �rodki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Razem rzeczowe aktywa trwałe 7 113 282,71 372 965,03 134 249,16 7 351 998,58 

III Inwestycje długoterminowe         

  długoterminowe aktywa finansowe:         

  w jednostkach powi�zanych, udziały, akcje 1 988 806,00 0,00 0,00 1 988 806,00 

  w pozostałych jednostkach  0,00 0,00 0,00 0,00 

  Razem aktywa trwałe 10 063 533,08 376 865,03 134 249,16 10 306 148,95 
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Zał�cznik nr 2  
Wybrane aktywa trwałe – umorzenie Automatyka-Pomiary- Sterowanie Spółka S.A. za 2017 r. 

  

Nazwa grupy składników aktywów trwałych 
Stan na 

01.I.2017 r. 

Zwi�kszenie              Zmniejszenia 
Stan na  

31.XII.2017 r. 
(netto) 

Aktywa trwałe 
Stan na  

01.I.2017r. 
(netto) 

Aktywa trwałe  
Stan na 

31.XII.2017 r.  
(netto) 

Lp. Amortyzacja  Sprzeda� Inne 

    Likwidacja zmniejszenia 

I Warto�ci niematerialne i prawne               

  Inne warto	ci niematerialne i prawne 923 435,79 38 821,08 0,00 0,00 962 256,87 38 008,58 3 087,50 

  
Inne warto	ci niematerialne i prawne w 
budowie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Razem Warto�ci niematerialne i prawne 923 435,79 38 821,08 0,00 0,00 962 256,87 38 008,58 3 087,50 

II �rodki trwałe               

1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311 646,09 311 646,09 

2 
Budynki, lokale i obiekty in�ynierii l�dowej i 
wodnej 

823 868,79 76 637,45 0,00 0,00 900 506,24 2 275 906,31 2 199 268,86 

3 Urz�dzenia techniczne i maszyny 1 089 525,65 138 659,21 0,00 0,00 1 228 184,86 287 719,14 205 579,89 

4 �rodki transportu 1 260 643,08 327 743,75 134 249,16 0,00 1 454 137,67 645 980,06 630 129,38 

5 Inne 	rodki trwałe 399 169,87 7 290,38 0,00 0,00 406 460,25 18 823,72 16 085,34 

  Razem �rodki trwałe 3 573 207,39 550 330,79 134 249,16 0,00 3 989 289,02 3 540 075,32 3 362 709,56 

6 �rodki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Razem rzeczowe aktywa trwałe 3 573 207,39 550 330,79 134 249,16 0,00 3 989 289,02 3 540 075,32 3 362 709,56 

III Inwestycje długoterminowe               

  Długoterminowe aktywa finansowe            

  w jednostkach powi�zanych, udziały, akcje          1 988 806,00 1 988 806,00 

  w pozostałych jednostkach           0,00 0,00 

  Razem aktywa trwałe 4 496 643,18 589 151,87 134 249,16 0,00 4 951 545,89 5 566 889,90 5 354 603,06 
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Zał�cznik nr 3  
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

Lp. Tytuł ujemnych ró�nic przej�ciowych 
 Kwota ró�nicy przej�ciowej Aktywa z 

tytułu 
podatku na 
31.12.2016r. 

 Kwota ró�nicy przej�ciowej Aktywa 
z tytułu 

podatku na 
31.12.2017r. 

stan na 
31.12.2016r. 

stawka 
podatku 

stan na 
31.12.2017r. 

stawka 
podatku 

1 Odniesionych na wynik finansowy  4 263 017,47   809 973,32 4 667 118,69   886 752,54 
  Odpis aktualizuj�cy zapasy 67 273,00 19,00% 12 781,87 72 853,00 19,00% 13 842,07 
  Nieopłacone składki ZUS 156 440,69 19,00% 29 723,73 145 102,07 19,00% 27 569,39 
  Rezerwa na premi
 zarz�du 0,00 19,00% 0,00 208 481,60 19,00% 39 611,50 
  �wiadczenia wypłacone w roku nast
pnym 3 037,45 19,00% 577,12 4 047,05 19,00% 768,94 
  Rezerwa na 	wiadczenia pracownicze 600 063,00 19,00% 114 011,97 646 494,00 19,00% 122 833,86 
  Rezerwa na naprawy gwarancyjne 442 025,00 19,00% 83 984,75 507 513,00 19,00% 96 427,47 

  Przychody bilansowe dotycz�ce kontraktów długoterminowych 1 136 950,34 19,00% 216 020,56 766 802,37 19,00% 145 692,45 

  Niewypłacone wynagrodzenie zarz�du 6 000,00 19,00% 1 140,00 14 823,00 19,00% 2 816,37 
  Bilansowe ujemne ró�nice kursowe 5 600,07 19,00% 1 064,01 1 845,89 19,00% 350,72 
  Odpis na ZF�S - 	rodki nie przekazane w r.b. 0,00 19,00% 0,00 0,00 19,00% 0,00 
  Koszty niepodatkowe ( przychody w roku nast
pnym) 1 513 792,43 19,00% 287 620,56 1 213 858,00 19,00% 230 633,02 
  Odpis aktualizuj�cy nale�no	ci 157 590,99 19,00% 29 942,29 872 483,71 19,00% 165 771,90 
  Rezerwa na przewidywane starty 173 500,00 19,00% 32 965,00 212 815,00 19,00% 40 434,85 
  Rezerwa na zas�dzone odszkodowanie dla pracownika 0,00 19,00% 0,00 0,00 19,00% 0,00 
  Przychody podatkowe ró�ne od bilansowych FKS  0,00 19,00% 0,00 0,00 19,00% 0,00 
  Inne 744,50 19,00% 141,46 0,00 19,00% 0,00 

2 Odniesionych na kapitał własny 0,00   0,00 0,00   0,00 

  RAZEM (warto�� brutto) X X 809 973,32 X X 886 752,54 

  Odpis aktualizuj�cy warto�� aktywów z tyt. podatku odroczonego     809 973,00     886 753,00 
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Zmiany w stanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

 

Lp. Tytuł Aktywa razem 

1 Stan na pocz�tek roku obrotowego 809 973,00 

2 Zwi�kszenia (tytuły) 296 111,00 

a w korespondencji z wynikiem finansowym 296 111,00 

b inne  0,00 

3 Zmniejszenia (tytuły) 219 331,00 

a w korespondencji z wynikiem finansowym 219 331,00 

4 Stan na koniec roku obrotowego 886 753,00 

 
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy. 

 

Lp. 
Tytuł dodatnich 

ró�nic przej�ciowych 

 Kwota ró�nicy 
przej�ciowej Rezerwa  

z tytułu 
podatku na 
31.12.2016r. 

 Kwota ró�nicy 
przej�ciowej Rezerwa  

z tytułu 
podatku na 
31.12.2017r. stan na 

31.12.2016r. 
stawka 

podatku 
stan na 

31.12.2017r. 
stawka 

podatku 

1 
Odniesionych na 
wynik finansowy 

1 409 953,34   267 891,13 1 999 196,81   379 847,39 

  
Naliczone odsetki od 
lokat 

0,00 19,00% 0,00 0,00 19,00% 0,00 

  
Naliczone odsetki od 
nale�no	ci 

0,00 19,00% 0,00 0,00 19,00% 0,00 

  
Bilansowe dodatnie 
ró�nice kursowe 

7 025,42 19,00% 1 334,83 773,62 19,00% 146,99 

  
Przychody bilansowe 
dotycz�ce kontraktów 
długoterminowych 

1 320 015,14 19,00% 250 802,88 1 327 617,82 19,00% 252 247,39 

 
Przychody bilansowe 
podatkowo rozliczane 
w roku nast
pnym 

2 000,00 19,00% 380,00 570 686,00 19,00% 108 430,34 

  
Ró�nica mi
dzy 
amortyzacj� bilansow� 
i podatkow� 

79 618,80 19,00% 15 127,57 100 994,53 19,00% 19 188,96 

 Inne 1 293,98 19,00% 245,86 -875,16 19,00% -166,28 

2 
Odniesionych na 
kapitał własny 

0,00   0,00 0,00   0,00 

RAZEM X X 267 891,13 X X 379 847,39 
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Zmiany w stanie rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

 

Lp. Tytuł Rezerwa razem 

1 Stan na pocz�tek roku obrotowego (BO) 267 891,00 

2 Zwi�kszenia (tytuły) 252 006,00 

a w korespondencji z wynikiem finansowym 252 006,00 

b inne 0,00 

3 Zmniejszenia (tytuły) 140 050,00 

a w korespondencji z wynikiem finansowym 140 050,00 

b w korespondencji z kapitałami 0,00 

4 Stan na koniec roku obrotowego (BZ) 379 847,00 
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PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 
 

 
Nazwa (firma):   Automatyka – Pomiary – Sterowanie Spółka Akcyjna 
Kraj:     Polska 
Siedziba:    Białystok 
Forma prawna:    Spółka Akcyjna 
Adres siedziby:   ul. A. Mickiewicza 95 F, 15-257 Białystok 
Telefon:    + 48 85 748 34 00 
Faks:     + 48 85 748 34 19 
Adres poczty elektronicznej:  aps@aps.pl 
Adres strony internetowej:  www.aps.pl 
NIP:     542-00-13-354 
REGON:    050141167 
KRS:    0000298380 
Kapitał zakładowy:  529 683,90 złotych   
 
 
 
Podstawow� działalno	ci� gospodarcz� prowadzon� przez Spółk
 s� usługi i handel powi�zane 

z Automatyk� Przemysłow�. W praktyce gospodarczej spółki s� to usługi projektowania, 

programowania, wykonawstwa, remontów, serwisu i eksploatacji układów automatyki, sterowania, 

pomiarów i zabezpiecze�, urz�dze� elektrycznych i procesów technologicznych oraz sprzeda� urz�dze� 

automatyki przemysłowej. Z uwagi na powy�szy zakres działania gospodarczego, nasze zlecenia 

charakteryzuje najwy�szy stopie� innowacyjno	ci, stymulowany ci�głym rozwojem technicznym i 

technologicznym instalacji naszych klientów. 
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DANE O OSOBACH ZARZ�DZAJ�CYCH I NADZORUJ�CYCH AUTOMATYKA – 
POMIARY – STEROWANIE S.A. 
 

 

Na dzie� składania sprawozdania zarz�du z działalno	ci w 2017 roku w skład Zarz�du Spółki wchodz� 

nast
puj�ce osoby: 

 

Prezes Zarz�du – Bogusław Kajetan Ł�cki  

Wiceprezes Zarz�du – Jerzy Busłowski  

 

Kadencja Zarz�du trwa 5 lat, mandat członka zarz�du wygasa z dniem zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za 2017 r. 

 

 

W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodz� nast
puj�ce osoby: 

Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej – Łukasz Kozak 

Wiceprzewodnicz�cy Rady Nadzorczej – Arkadiusz Popławski  

Sekretarz Rady Nadzorczej – Paweł Goli
ski  

Członek Rady Nadzorczej – Ewa Red�ko  

Członek Rady Nadzorczej – Radosław Włostowski 

 

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, mandat członka rady nadzorczej wygasa 

z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. 
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INFORMACJA O ZDARZENIACH ISTOTNIE WPŁYWAJ�CYCH NA DZIAŁALNO�	 
JEDNOSTKI, JAKIE NAST�PIŁY W ROKU OBROTOWYM 2017,  
A TAK�E PO JEGO ZAKO�CZENIU, DO DNIA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO 

 
Podstawow� działalno	ci� gospodarcz� prowadzon� przez Spółk
 s� usługi powi�zane 
z Automatyk� Przemysłow� i handel – głównie elementami automatyki. Poni�ej przedstawiamy wyci�g 
ze zdarze� z udziałem naszej spółki. Zamierzony przez zarz�d cel: zwi
kszenie aktywno	ci Spółki, jako 
Generalny Wykonawca, staramy si
 konsekwentnie wdra�a w nasz� praktyk
 gospodarcz�. 
 
- W dniach 14-17.03.2017 r. firma Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. uczestniczyła w 
kolejnej XXIII edycji Mi�dzynarodowych Targów Automatyki i Pomiarów – AUTOMATICON 
2017, które odbyły si� w Hali EXPO XXI przy ul. Pr�dzy
skiego w Warszawie. Podczas targów 
APS S.A. zaprezentowała bogat� ofert� usług automatyki i elektryki dla przemysłu, a tak�e 
nowo�ci w zakresie sprzedawanych urz�dze
,  
- W dniach 23-28 kwietnia 2017 r. firma Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. 
uczestniczyła w targach Hannover Messe 2017. Ofert� spółki prezentowali�my wspólnie z 
firmami z Podlaskiego Klastra Obróbki Metali, 
- W kwietniu 2017 roku zako
czyły si� zaj�cia fakultatywne, w zakresie obsługi 
oprogramowania EPLAN Electric P8, dla zainteresowanych studentów Politechniki Białystok. 
Tego typu działalno�� spółka traktuje jako wkład w rozwój współpracy przemysłu z nauk�.  
- W kwietniu 2017 spółka otrzymała tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2016 
województwa podlaskiego. 
- W maju 2017, podczas dziesi�tego finału rankingu INNOWACJE, spółka została 
uhonorowana tytułem INNOWATOR DZIESI�CIOLECIA, jako firma wspieraj�ca 
nowatorskie podej�cie do biznesu. 
- W czerwcu 2017 roku spółka uzyskała tytuł SREBRNY PARTNER firmy ASTOR w 
zakresie systemy sterowania, zaawansowane systemy sterowania GE Automation & controls, 
systemy wizualizacji i SCADA w technologii klasycznej.  
- W sierpniu 2017 roku firma rozstrzygn�ła kolejn� edycj� konkursu „Wygraj sta� – 
konkurs na najlepsz� prac� dyplomow�”. Laureat konkursu napisał prac� pt.: "Automatyzacja 
i wizualizacja procesu przemysłowego przy wykorzystaniu sterowników programowalnych S7-
1200 firmy Siemens". Nagrod� w konkursie był 3-miesi�czny płatny sta� w firmie. 
- W dniach 12-14 wrze�nia 2017 spółka prezentowała ofert� na Mi�dzynarodowych 
Energetycznych Targach Bielskich - ENERGETAB 2017 wyjazd został dofinansowany w 
ramach realizacji projektu „Inteligentna "Super fabryka" - Wzrost mi�dzynarodowej 
konkurencyjno�ci Klastra Obróbki Metali”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 poddziałanie 2.3.3 Umi�dzynarodowienie Krajowych 
Klastrów Kluczowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
- W dniu 5 wrze�nia Automatyka–Pomiary–Sterowanie S.A. wraz z SIEMENS Sp. z o.o. 
zorganizowała szkolenie - STEROWNIKI PLC S7-1200 z komunikacj� do urz�dze
 
peryferyjnych SIRIUS I SINAMICS 
- W dniu 25 wrze�nia Automatyka–Pomiary–Sterowanie S.A. wraz z SIEMENS Sp. z o.o. 
zorganizowała szkolenie - Sterowniki S7-1200 funkcje safety i nowo�ci w TIA PORTAL V14. 
- W listopadzie 2017 roku spółka zdobyła III miejsce w konkursie „NAJLEPSZY 
PRACODAWCA 2016” Podlaskiej Złotej Setki Przedsi�biorstw w kategorii ROZWÓJ 
PRACOWNIKA w konkursie Najlepszy Pracodawca 2016.  
- W dniach 12-13.10.2017 odbyła si� II edycja konferencji pt.: "Nowoczesne instalacje 
ochrony �rodowiska dla energetyki i przemysłu - przegl�d technologii odsiarczania" której 
organizatorem była firma RAFAKO S.A. Drugiego dnia konferencji uczestnicy mogli zwiedza� 
Elektrociepłowni� Białystok, gdzie RAFAKO S.A. zrealizowało IOS dla kotłów K7 i K8. APS 
S.A., jako wykonawca bran�y AKPiA elektrycznej i systemu sterowania i nadzoru w formule „ 
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pod klucz” tzn. od projektu do uruchomienia, było współuczestnikiem konferencji. 
Specjalistyczna konferencja skierowana była głównie do sektora tzw. �redniej energetyki i 
energetyki przemysłowej. Przedsi�wzi�cie cieszyło si� du�ym zainteresowaniem ze strony 
uczestników. 
- W dniu 26.10.2017 Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. wraz z firm� SIEMENS Sp. z 
o.o. zorganizowała szkolenie – LOGO! 8 w sieci KNX.  
- W dniu 10.11.2017 Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. wraz z firm� ASKOM 
zorganizowała szkolenie – Asix Energy rozwi�zanie dla monitorowania mediów energetycznych. 
- W dniach 14–17.11.2017 roku spółka prezentowała ofert� podczas mi�dzynarodowych 
targów ELMIA SUBCONTRACTOR w Jonköping w Szwecji. Wyjazd został dofinasowany w 
ramach projektu Inteligentna „Super fabryka” – Wzrost mi�dzynarodowej konkurencyjno�ci 
Klastra Obróbki Metali, realizowanego w ramach Poddziałania 2.3.3 Umi�dzynarodowienie 
Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 
współfinansowanego ze �rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
- W dniu 16.11.2017 Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. wraz z firm� ASTOR 
zorganizowała szkolenie – Robotyzacja w przemy�le. 
- W listopadzie 2017 roku rozpocz�li�my w Spółce prace, maj�ce na celu dostosowanie 
procedur Systemu Zarz�dzania Jako�ci� do normy ISO 9001:2015. W wyniku współpracy 
pracowników z poszczególnych działów z audytorami, wprowadzono zmiany i zaktualizowano 
funkcjonuj�ce w Spółce procedury. 
- W dniach 6-7.12.2017 Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. wraz z firm� ABB 
zorganizowała szkolenie z falowników ACS380/580/880-01. 
- W dniach 20-23 marca 2018 firma APS zaprezentowała swoj� ofert� podczas 
Mi�dzynarodowych Targów Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON 2018 w Warszawie. 
Wyjazd został dofinasowany w ramach projektu Inteligentna „Super fabryka” – Wzrost 
mi�dzynarodowej konkurencyjno�ci Klastra Obróbki Metali, realizowanego w ramach 
Poddziałania 2.3.3 Umi�dzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze �rodków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
- 20 marca 2018 APS zaprezentowała ofert� dotycz�c� praktyk i sta�y dla studentów 
podczas Targów Praktyk i Sta�y na Politechnice Białostockiej. 
- W marcu 2018 – razem z firm� ABB, spółka zorganizowała szkolenie wewn�trzne na 
temat  „Przegl�d i dobór falowników”.  
- W dniach 16 – 19 kwietnia 2018 roku Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. 
zaprezentowała swoj� ofert� podczas Mi�dzynarodowych Targów Urz�dze
 i Wyrobów 
Elektrycznych, Automatyzacji Obiektów i Techniki O�wietleniowej ELEKTRO w MOSKWIE 
(FEDERACJA ROSYJSKA) w Centrum Wystawienniczym EXPOCENTR. Wyjazd został 
dofinasowany w ramach projektu Inteligentna „Super fabryka” – Wzrost mi�dzynarodowej 
konkurencyjno�ci Klastra Obróbki Metali, realizowanego w ramach Poddziałania 2.3.3 
Umi�dzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze �rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 
- W dniach 23-25 kwietnia 2018 roku Automatyka–Pomiary-Sterowanie S.A. uczestniczyła 
w misji gospodarczej dla podlaskich przedsi�biorców do Hannoweru. Wyjazd na misj� 
zorganizowany został przy współpracy z Podlask� Fundacj� Rozwoju Regionalnego. Jej 
uczestnicy zwiedzili targi Hannover Messe, wzi�li udział w spotkaniach kooperacyjnych B2B i 
odwiedzili niemieckie podmioty w ich siedzibach - wszystko po to, �eby nawi�za� nowe kontakty 
biznesowe. Wyjazd ten odbył si� w ramach projektu Enterprise Europe Network, 
współfinansowanego ze �rodków Unii Europejskiej. 
- W dniu 09.05.2018 odbyło si� Zwyczajne Zgromadzenie Udziałowców ELREM Sp. z o.o., 
na którym Jarosław Skorulski, (dotychczasowy Prezes Spółki), został powołany na stanowisko 
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Prezesa Zarz�du na 5 letni� kadencj� (lata: 2018 – 2022), osi�gni�ty za 2017 rok zysk w kwocie 
153 157,78 PLN został przeznaczony na kapitał zapasowy.  
- W 2017 roku Spółka zrealizowała mnóstwo kontraktów. Realizowała umowy m. in. na: 
-Impec AS – Norwegia – wykonanie automatyki maszyn 2AJF, Trimet 2, SU-III. 
-PGNiG TERMIKA SA – remont układów AKPiA i instalacji elektrycznych na kotłach K-14, K-
15, turbozespołach TZ-9, Tz-10 i instalacji deNOx w EC Siekierki w Warszawie. 
-FORTUM POWER AND HEAT POLSKA Sp. z o.o. – modernizacja układu AKPiA w 
Kotłowni Pankiewicza w Cz�stochowie. 
-PEPEES S.A. - przegl�d układów AKPiA, elektrycznych i systemu sterowania kotła OR16/40 
Nr K-5. 
-Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S.A. - odtworzenie turbozespołu TZ1 w EC 
Białystok - prace elektryczne i AKPiA. 
-RINDIPOL S.A. – modernizacja systemu sterowania i nadzoru kotła OR16 w Rindipol S.A. 
oddział w Hajnówce. 
-Grupa Azoty S.A. – wykonanie kompletnej instalacji AKP i instalacji zasilania w energi� 
elektryczn� aparatów i urz�dze
 kotła K5 ECII na terenie Grupy Azoty. 
-NAWEC Sp. z o.o. - modernizacja układu uzupełniania wody sieciowej na zasilaniu par� 
odgazowywaczy 1QS I 3QS W Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. w EC w Białymstoku. 
-BMH Technology OY - prace elektryczne w Fortum Zabrze. 
-Grupa Azoty AUTOMATYKA Sp. z o.o. -  wykonanie projektów oraz wł�czenie sygnałów do 
systemu sterowania i nadzoru. 
-LOOS Centrum Sp. z o.o. - dostawa i monta� systemu wizualizacji kotłowni oraz w�zła 
cieplnego w SM Mlekovita. 
-Rafako S.A.- instalacja odsiarczania spalin na K7 i K8 w ENEA Wytwarzanie Segment Ciepło - 
EC Białystok kompleksowe prace w zakresie elektryki , AKPiA , systemu sterowania i nadzoru.  
-Rafako S.A. – Instalacja odsiarczania spalin w IP Kwidzy
 kompleksowe prace w zakresie 
elektryki.  
-Erbud Industry Sp. z o.o.- Instalacja odazotowania spalin ( SCR) dwóch kotłów Benson OP 206 
w El. Pomorzany – Etap 1  

 
Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. jest partnerem ABB Sp. a o.o.  

- Authorized value provider of ABB Drives and Controls 
 w zakresie sprzeda�y i wsparcia technicznego nap�dów ACS 

 
Automatyka-Pomiary-Sterowanie SA jest partnerem SIEMENS Sp. z o.o. 

 - Siemens Solution Partner Automation 
 w zakresie wprowadzania na rynek produktów i systemów  

Siemens Industry Automation and Drive Technologies,  
w zakresie rozwi�za
 na bazie produktów i systemów SIMATIC. 

 
Wyniki pracy  AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. oceniamy pozytywnie, 

w tym roku pokonywali�my problemy skomplikowane pod wzgl�dem technicznym, 
kooperacyjnym, organizacyjnym – zdaniem Zarz�du zdali�my egzamin - pomy�lnie prowadz�c 
zlecone przez KLIENTÓW kontrakty.  
Kolejny raz uzyskane wyniki nie odzwierciedlaj� ogromnego zaanga�owania naszej kadry w 
dobr� realizacj� inwestycji, nie daj� tak�e satysfakcji finansowej, gdy� s� poni�ej warto�ci 
oczekiwanych, – dlatego tym bardziej DZI�KUJEMY PRACOWNIKOM za wykazane 
po�wi�cenie, SERDECZNIE DZI�KUJEMY Waszym RODZINOM za zrozumienie wielu 
wyrzecze
. 
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INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM ROZWOJU SPÓŁKI 
  

Firma nasza d��y do utrzymania  znacz�cej pozycji, jako projektant i wykonawca systemów 
automatyki przemysłowej na terenie Polski. Czynimy starania by zdoby bran�owe uznanie w	ród 
krajowych i mi
dzynarodowych koncernów, co prowadzi ma do osi�gni
cia zało�onego celu: 
prowadzenia du�ych, skomplikowanych technologicznie kontraktów. 

Spółka intensyfikuje działania marketingowe, celem pozyskania du�ych zlece�, jako Generalny 
Wykonawca, zlece� ze znacz�cym udziałem usług automatyki przemysłowej: 

1. Projektowania 
2. Wdra�ania  
3. Produkcji prefabrykatów w tym: 

           Produkcji rozdzielni   i szaf sterowniczych 
W ramach działalno	ci rozwijamy nadal nast
puj�ce kierunki handlowe: 
1. Aparatura Kontrolno-Pomiarowa 
2. Przetwornice cz
stotliwo	ci 
3. Sterowniki i systemy wizualizacji 
4. Aparatura ł�czeniowa 	redniego i niskiego napi
cia 
 Spółka d��y do pozyskiwania kontraktów od dotychczasowych jak te� nowych 

partnerów zagranicznych, ze szczególnym ukierunkowaniem tej współpracy na produkcj
  szaf 
sterowniczych i zasilaj�cych, sprzedawanych do krajów UE jak te� poza ten  obszar. 

 Dostrzegaj�c mo�liwo	ci rozwoju firmy w obszarze robotyki spółka prowadzi działania 
w celu pozyskania zlece� oraz rozwoju kompetencji w tym obszarze. 

Zarz�d kontynuuje polityk
 organicznego rozwoju spółki, systematycznie rozwijaj�c 
kompetencje pracowników. 
 

INFORMACJA O WA�NIEJSZYCH OSI�GNI�CIACH W DZIEDZINIE BADA� I ROZWOJU 
  
Automatyka – Pomiary - Sterowanie S.A. nie prowadzi działalno	ci badawczej. Jeste	my firm� 
usługow� i podstawowym zadaniem Spółki jest 	ledzi na bie��co wdro�enia 
i plany rozwojowe głównych producentów aparatury, armatury i osprz
tu stosowanych 
w automatyce. Z uwagi na niepowtarzalno	 realizowanych zlece�, ka�de z nich znamionuje si
 
oryginalnymi rozwi�zaniami spełniaj�cymi wymagania technologiczne i techniczne danego klienta. 
Dlatego jeste	my otwarci na szkolenia bran�owe producentów, zapewnili	my dost
p do Internetu 
wszystkim pracownikom, delegujemy pracowników naszej spółki na targi bran�owe obejmuj�ce 
swym zakresem specjalno	 automatyki przemysłowej. Nawi�zujemy równie� partnerskie stosunki ze 
znacz�cymi w automatyce przemysłowej producentami i dystrybutorami korzystaj�c z ich wsparcia 
technicznego i reklamy. Utrzymujemy dobre relacje z kadr� Politechniki Białystok, staramy si
 
poznawa aktualne problemy badawcze naukowców. 
 
INFORMACJA O AKTUALNEJ I PRZEWIDYWANEJ SYTUACJI FINANSOWEJ   
 
 Podstawow� działalno	ci� gospodarcz� prowadzon� przez Spółk
 s� usługi projektowania 
i programowania systemów sterowania i nadzoru procesów technologicznych, modernizacji 
i wykonawstwa inwestycji obiektów przemysłowych. Z powodzeniem prowadzimy handel elementami 
automatyki przemysłowej i elektryki. Dzi
ki utworzeniu grupy kapitałowej zwi
kszyli	my kompetencje 
o modernizacje i wykonawstwo układów zasilania obiektów przemysłowych.  
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 Spółka w 2018 roku zamierza kontynuowa doskonalenie organizacji pracy poł�czonych 
kapitałowo podmiotów, aby zdefiniowa i wykorzysta elementy synergii nie niwecz�c indywidualnych 
osi�gni
 obu spółek. 
Aktualna, dobra sytuacja finansowa nie odbiega od sytuacji lat ubiegłych. 
Spółka wykorzystuje do prowadzenia działalno	ci gospodarczej 	rodki własne, wspomagaj�c si
 
kredytem obrotowym korzysta z gwarancji bankowych przy zabezpieczeniu dobrej jako	ci robót 
wi
kszych kontraktów. Badanie ryzyka utraty płynno	ci finansowej jest prowadzone na bie��co. Spółka 
wykupuje polisy ubezpieczeniowe maj�tku i OC prowadzonej działalno	ci w niezb
dnym zakresie. 
 
INFORMACJA O NABYCIU AKCJI WŁASNYCH, A W SZCZEGÓLNO�CI CELU ICH 
NABYCIA, LICZBIE I WARTO�CI NOMINALNEJ, ZE WSKAZANIEM, JAK� CZ��	 
KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO REPREZENTUJ�, CENIE NABYCIA ORAZ CENIE 
SPRZEDA�Y TYCH AKCJI W PRZYPADKU ICH ZBYCIA 
 
 
 AUTOMATYKA – POMIARY – STEROWANIE S.A. w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017 nie 
dokonywała transakcji nabycia akcji własnych. 
 
INFORMACJA O POSIADANYCH PRZEZ JEDNOSTK� ODDZIAŁACH 
 

 
AUTOMATYKA – POMIARY – STEROWANIE S.A. w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017 

nie posiadała oddziałów. 
 

INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE: 
 
 
a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóce
 przepływów �rodków pieni��nych oraz 

utraty płynno�ci finansowej, na jakie nara�ona jest jednostka, 
 
W rozpatrywanym okresie spółka nie stosowała instrumentów finansowych  

w powy�szym zakresie.  
 
 

b) przyj�tych przez jednostk� celach i metodach zarz�dzania ryzykiem finansowym, ł�cznie 
z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których 
stosowana jest rachunkowo�� zabezpiecze
. 

 
W rozpatrywanym okresie spółka nie stosowała rachunkowo	ci zabezpiecze� w powy�szym 

zakresie. W ramach sporz�dzania oferty uwzgl
dniane jest ryzyko zmiany kursu waluty w jakiej 
wyceniane s� składowe oferty i dotyczy to okresu rozpatrywania ofert przez Inwestora. 
            W przypadku realizacji kontraktu, spółka jest przygotowana na zawarcie zabezpiecze� typu 
„forward” eliminuj�ce ryzyko zmiany kursu – dotyczy to okresu pomi
dzy zawarciem umowy na 
dostaw
 dewizow� a terminem jej płatno	ci. Zabezpieczenia tego typu dotycz� transakcji  
powy�ej 50 000 EUR.  
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INFORMACJA O STOSOWANIU ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH 
NA NEWCONNECT 
 

Spółka AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. prowadzi działania zmierzaj�ce do 
wypełniania zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect. 
Na bie��co publikujemy raporty i aktualizujemy informacje umieszczane na naszej stronie internetowej 
w celu przybli�enia inwestorom profilu działania naszej spółki.  
 

 

Tre�� wymagania Deklaracja Uwagi 

1. Spółka powinna prowadzi przejrzyst� i efektywn� polityk
 
informacyjn�, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z 
u�yciem nowoczesnych technologii, zapewniaj�cych szybko	, 
bezpiecze�stwo oraz szeroki dost
p do informacji. Spółka korzystaj�c 
w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewni 
odpowiedni� komunikacj
 z inwestorami i analitykami, umo�liwia 
transmitowanie obrad walnego zgromadzenia  
z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowa przebieg obrad 
i upublicznia go na stronie internetowej. 

TAK  

2. Spółka powinna zapewni efektywny dost
p do informacji 
niezb
dnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej 
funkcjonowania. 

TAK  

3. Spółka prowadzi korporacyjn� stron
 internetow� 
i zamieszcza na niej wymienione w zasadach dobrych praktyk 
informacje. 

TAK 
 

Spółka zamieszcza stosowne 
informacje  
w przypadku ich zaistnienia. 

4. Spółka prowadzi korporacyjn� stron
 internetow�, według wyboru 
emitenta, w j
zyku polskim lub angielskim. Raporty bie��ce i okresowe 
powinny by zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym 
samym j
zyku,  
w którym nast
puje ich publikacja zgodnie z przepisami 
obowi�zuj�cymi emitenta. 

TAK  

5. Spółka powinna prowadzi polityk
 informacyjn� ze szczególnym 
uwzgl
dnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu 
Spółka, poza swoj� stron� korporacyjn� powinna wykorzystywa 
indywidualn� dla danej spółki sekcj
 relacji inwestorskich znajduj�c� 
na stronie ww.GPWInfoStrefa.pl. 

TAK  

6. Emitent powinien utrzymywa bie��ce kontakty  
z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umo�liwienia 
mu prawidłowego wykonywania swoich obowi�zków wobec emitenta. 
Spółka powinna wyznaczy osob
 odpowiedzialn� za kontakty z 
Autoryzowanym Doradc� 

TAK 
Aktualnie spółka nie korzysta  
z usług Autoryzowanego 
Doradcy 

7. W przypadku, gdy w spółce nast�pi zdarzenie, które w ocenie 
emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez 
Autoryzowanego Doradc
 swoich obowi�zków, emitent niezwłocznie 
powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradc
. 

TAK 
Aktualnie spółka nie korzysta 
z usług Autoryzowanego 
Doradcy 
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8. Emitent powinien zapewni Autoryzowanemu Doradcy dost
p do 
wszelkich dokumentów i informacji niezb
dnych do wykonywania 
obowi�zków Autoryzowanego Doradcy. TAK 

Aktualnie spółka nie korzysta 
z usług Autoryzowanego 
Doradcy 

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 
9.1. informacj
 na temat ł�cznej wysoko	ci wynagrodze� wszystkich 
członków zarz�du i rady nadzorczej, 
9.2. informacj
 na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy 
otrzymywanego od emitenta z tytułu 	wiadczenia wobec emitenta usług 
w ka�dym zakresie. 

TAK  

10. Członkowie zarz�du i rady nadzorczej powinni uczestniczy w 
obradach walnego zgromadzenia w składzie umo�liwiaj�cym 
udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie 
walnego zgromadzenia. 

TAK  

11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy 
Autoryzowanego Doradcy, powinien organizowa publicznie dost
pne 
spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. NIE 

Aktualnie spółka nie korzysta 
z usług Autoryzowanego 
Doradcy 

12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji  
z prawem poboru powinna precyzowa cen
 emisyjn� albo mechanizm 
jej ustalenia lub zobowi�za organ do tego upowa�niony do ustalenia 
jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umo�liwiaj�cym 
podj
cie decyzji inwestycyjnej. 

TAK 
Spółka zamieszcza stosowne 
informacje w przypadku ich 
zaistnienia. 

13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewnia zachowanie 
niezb
dnego odst
pu czasowego pomi
dzy decyzjami powoduj�cymi 
okre	lone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane s� 
prawa akcjonariuszy wynikaj�ce z tych zdarze� korporacyjnych. 

TAK  

14. Dzie� ustalenia praw do dywidendy oraz dzie� wypłaty dywidendy 
powinny by tak ustalone, aby czas przypadaj�cy pomi
dzy nimi był 
mo�liwie najkrótszy, a w ka�dym przypadku nie dłu�szy ni� 15 dni 
roboczych. Ustalenie dłu�szego okresu pomi
dzy tymi terminami 
wymaga szczegółowego uzasadnienia. 

TAK  

15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy 
warunkowej mo�e zawiera tylko takie warunki, których ewentualne 
ziszczenie nast�pi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. TAK 

Spółka zamieszcza stosowne 
informacje  
w przypadku ich zaistnienia. 

16. Emitent publikuje raporty miesi
czne, w terminie 14 dni od 
zako�czenia miesi�ca.  NIE 

Spółka publikuje raporty 
kwartalne 

17. Publikowane przez Emitentów raporty półroczne powinny 
obejmowa co najmniej: 
• bilans, 
• rachunek zysków i strat, 
• dane porównywalne za półrocze roku poprzedniego 
• komentarz Zarz�du na temat czynników i zdarze�, które miały 

wpływ na osi�gni
te wyniki finansowe, 
• informacje na temat aktywno	ci emitenta w obszarze bada� i 

rozwoju, w tym w zakresie pozyskiwania licencji i patentów. 

TAK  
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OPIS PODSTAWOWYCH ZAGRO�E� I RYZYK 
 

Ryzyko konkurencji/konsolidacji bran�y 

Na rynku, na którym działa Spółka aktywnie uczestnicz� gospodarczo firmy polskie 
i zagraniczne, nie wył�czaj�c koncernów o globalnym zasi
gu działania. Konkurencja wymusza 
działania inwestycyjne oraz ma istotny wpływ na ceny wyrobów. 
Konsolidacja w bran�y mo�e spowodowa umocnienie si
 na rynku innych firm, co mo�e 
z kolei spowodowa ponoszenie dodatkowych kosztów zwi�zanych z utrzymaniem dotychczasowych 
i pozyskaniem nowych klientów. 
Spółka prowadzi działania zwi
kszaj�ce jej przewag
 konkurencyjn�, mi
dzy innymi poprzez wysok� 
jako	 	wiadczonych usług, dzi
ki posiadaniu wieloletniego do	wiadczenia i znajomo	ci bran�y, 
wykwalifikowanej kadrze i ugruntowanej pozycji na rynku. 
 
Ryzyko zwi�zane z przetargami publicznymi 

Spółka realizuje cz
sto projekty, których wykonawca wyłaniany jest w przetargach publicznych 
rozpisywanych przez zamawiaj�cych. Wybór wykonawcy projektu uzale�niony jest od spełnienia 
warunków okre	lonych przez zamawiaj�cego, w	ród których głównym kryterium wyboru jest 
oferowana cena. Decyzje komisji przetargowych mog� by tak�e oprotestowane przez innych 
uczestników przetargów, w zwi�zku z tym termin podpisania ostatecznej umowy z zamawiaj�cym mo�e 
zosta wydłu�ony. Zaistniała sytuacja niesie za sob� ryzyko podpisania umowy na niekorzystnych 
warunkach, w zwi�zku z mo�liwo	ci� pogorszenia si
 ogólnej sytuacji makroekonomicznej podczas 
trwania procedur odwoławczych. Spółka nie uzale�nia przychodów 
 z prowadzonej działalno	ci jedynie od projektów realizowanych w ramach przetargów publicznych. 
 
Ryzyko sezonowo�ci sprzeda�y 

Ogół działalno	ci prowadzonej przez Spółk
 charakteryzuje si
 sezonowo	ci�. W cyklu rocznym nale�y 
zaobserwowa zmniejszenie si
 liczby realizowanych projektów w okresie od stycznia do kwietnia, 
natomiast zdecydowany wzrost aktywno	ci Spółki w ka�dym aspekcie działalno	ci mo�na obserwowa 
w okresie od maja do grudnia. Sezonowo	 zwi�zana z prowadzon� działalno	ci� wynika z faktu, �e 
cz
	 projektów realizowanych przez Spółk
 uzale�niona jest od panuj�cych warunków 
atmosferycznych, w zwi�zku z tym w okresie zimowym liczba realizowanych zlece� ulega 
zmniejszeniu. Spółka łagodzi sezonowe wahania sprzeda�y poprzez dywersyfikacj
 działalno	ci 
i prowadzenie we wspomnianym okresie intensywnych prac z zakresu planowania oraz działa� 
handlowych i marketingowych. 
 
Ryzyko regionalnego obszaru działalno�ci 

Regionalny charakter Spółki, brak oddziałów/przedstawicielstw w innych regionach Polski, 
w których mo�e by prowadzona działalno	 klientów Spółki mo�e spotka si
 z obaw� potencjalnych 
Klientów, o to czy w sytuacji wyst�pienia awarii Spółka b
dzie zdolna do szybkiego podj
cia działa� 
zmierzaj�cych do zlikwidowania usterki. W najbli�szym czasie potrzebne jest wzmocnienie wizerunku 
Spółki poza regionem Polski północno-wschodniej, słu��ce zwi
kszeniu rozpoznawalno	ci jego marki 
w	ród potencjalnych klientów. Spółka zapewni zwi
kszenie swej rozpoznawalno	ci poprzez wzmo�one 
działania marketingowe, obecno	 na rynku NewConnect oraz uczestnictwo 
w imprezach i targach bran�owych. 
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Ryzyko uzale�nienia si� od głównych dostawców 

Obecnie prowadzona polityka w zakresie współpracy z dostawcami opiera si
 w głównej mierze na 
długoletnich kontaktach handlowych i wzajemnym zaufaniu. Spółka na bie��co nadzoruje polityk
 
dostaw i współpracy z dostawcami zgodnie z wdro�onymi procedurami, co skutecznie zdywersyfikuje 
i uniezale�nia Spółk
 w zakresie dostaw. 
 
Ryzyko uzale�nienia od głównych odbiorców 

Obecnie prowadzona polityka w zakresie współpracy z odbiorcami opiera si
 na długoletnich 
kontaktach handlowych i zbudowaniu trwałych relacji biznesowych. Udział danego odbiorcy zmienia 
si
 zale�nie od aktualnie realizowanych zlece� – w 2017 roku nie notujemy zdecydowanej przewagi 
któregokolwiek z odbiorców pod wzgl
dem najwi
kszego udziału w przychodach. W celu eliminacji 
wskazanego ryzyka Spółka stara si
 zapewni mo�liwie szeroki portfel klientów strategicznych, tak aby 
nie uzale�nia si
 od jednego lub kilku klientów.  
 
Ryzyko wzrostu kosztów działalno�ci 

Podstawowymi kosztami, jakie ponosz� przedsi
biorstwa działaj�ce w bran�y automatyki, s� 
wynagrodzenia dla pracowników oraz koszty zakupu materiałów. Wzrost konkurencyjno	ci na rynku 
pracy mo�e wymusi na Spółce konieczno	 podwy�szenia wynagrodze� dla swoich pracowników. 
Ponadto mo�na zaobserwowa systematyczny wzrost cen materiałów zakupywanych przez Spółk
 od 
swoich dostawców. Mo�e zatem wyst�pi ryzyko znacznego wzrostu kosztów działalno	ci Spółki, a 
tym samym obni�enia rentowno	ci. Ponadto koszty materiałów takich, jak np. kable, czy te� szyny do 
rozdzielni, które wykorzystywane s� w działalno	ci Spółki, uzale�nione s� od cen surowców na rynkach 
	wiatowych. Gwałtowny wzrost cen surowców na rynkach 	wiatowych mo�e oddziaływa na wzrost 
cen materiałów, co mo�e z kolei przeło�y si
 na zwi
kszenie kosztów działalno	ci Spółki. 
 
Ryzyko odej�cia kluczowych członków kierownictwa i wykwalifikowanego personelu 

Wi
kszo	 pracowników Spółki to osoby z wy�szym, b�d� te� ze 	rednim wykształceniem. S� to 
wykwalifikowani pracownicy, którzy posiadaj� kompleksow� wiedz
 o działalno	ci Spółki. Na rynku 
ro	nie zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowan� kadr
 kierownicz�, posiadaj�c� rzeteln� wiedz
 
techniczn�. Nie mo�na zatem wykluczy wyst�pienia ryzyka utraty cz
	ci kadry kierowniczej. Ponadto 
jako	 	wiadczonych usług przez Spółk
 wi��e si
 z do	wiadczeniem i kwalifikacjami pracowników. 
Utrata ich zwi�zana jest z konieczno	ci� przeszkolenia nowych pracowników 
i zdobycia przez nich stosownych uprawnie�. Wymaga to czasu i zaanga�owania obecnej kadry. Dlatego 
te� nagłe odej	cie ze Spółki kluczowej kadry mo�e znale� odzwierciedlenie w pogorszeniu wyników 
finansowych Spółki i mo�e skutkowa opó�nieniem realizacji zamówionych przez klientów zlece�.  
 
Ryzyko zwi�zane z procesem monta�u 

Spółka oferuje swoim klientom tak�e monta� urz�dze�. Z powy�sz� działalno	ci� wi��e si
 ryzyko 
niedotrzymania terminów wynikaj�cych z faktu, �e wi
kszo	 elementów tych urz�dze� nie jest 
produkowana przez Spółk
, lecz jest zakupywana od dostawców. Terminowo	 dostaw produktów oraz 
	wiadczenia usług przez Spółk
 w du�ej mierze zale�y od przestrzegania terminów dostaw 
poszczególnych materiałów od kontrahentów do Spółki. Spółka posiada szereg dostawców. Ze wzgl
du 
na specyfik
 działalno	ci, opó�nienia w dostawach mog� wpłyn� na wyst�pienie ryzyka opó�nie� w 
terminowym wywi�zywaniu si
 Spółki z umów z odbiorcami. W przypadku wyst�pienia takich 
opó�nie�, przedłu�a si
 termin monta�u urz�dze� u klienta. Sytuacja taka wi��e si
 
z wyst�pieniem ryzyka zapłaty zarówno kar, jak i odszkodowa� klientom, co mo�e negatywnie wpłyn� 
na wizerunek Spółki, jako solidnego i terminowo wywi�zuj�cego si
 ze zobowi�za� partnera. Spółka 
stara si
 zminimalizowa prawdopodobie�stwo wyst�pienia takiej sytuacji poprzez składanie ofert 
zleceniodawcom w momencie posiadania konkretnych ofert od swych podwykonawców, 
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w których okre	lone s� terminy dostaw, a tak�e poprzez d��enie do utrzymywania minimalnych 
zapasów elementów u�ywanych do monta�u. 
 
 
 
 
WYKAZ WSKA
NIKÓW  

 

Lp. Wyszczególnienie I-XII 2017 I-XII 2016 

1. Suma bilansowa (w tys. zł) 20 425,7 21 741,5 

2. Wynik finansowy netto (tys. zł) 61,6 255,2 
3. Wska�nik płynno�ci bie��cej  2,3 2,0 
   =(aktywa obrotowe)/(zobowi�zania krótkoterminowe)     
       
4. Wska�nik płynno�ci szybkiej 2,1 1,8 
   =(aktywa obrotowe - zapasy)/( zobowi�zania krótkoterminowe)     
        
5. Wska�nik cyklu rotacji nale�no�ci (w dniach) 82  116  

  
 =(	redni stan nale�no	ci z tyt. dostaw i usług x il. 
dni)/(przychody ze sprzeda�y)     

    

    
6. Wska�nik cyklu rotacji zobowi�za
 (w dniach) 42   52  

  
=(	redni stan zobowi�za� z tyt. dostaw i usług x il. dni)/(warto	 
sprzedanych towarów i materiałów + koszt wytworzenia 
sprzedanych produktów)     

        
7. Wska�nik rentowno�ci maj�tku 0,3% 1,3% 
   =(zysk netto)/(	redni stan aktywów)     
        
8. Wska�nik rentowno�ci kapitału własnego  0,6% 2,3% 
   =(zysk netto)/(	redni stan kapitałów)     
        
9. Wska�nik rentowno�ci sprzeda�y   1,0% -1,3% 
   =(zysk ze sprzeda�y)/(przychody ze sprzeda�y)     
        
10. Wska�nik rentowno�ci przychodów ogółem 0,1% 1,0% 
   =(zysk netto)/(przychody ogółem)     
        
11. Wska�nik rentowno�ci zatrudnienia (w ty�. zł) 0,7 3,3 
   =(zysk netto)/(przeci
tny stan zatrudnienia)     
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O	wiadczamy, i� wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe 

 i dane porównywalne sporz�dzone zostały zgodnie z przepisami obowi�zuj�cymi Spółk
 oraz �e 

odzwierciedlaj� w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj
 maj�tkow� i finansow� Spółki oraz 

wynik finansowy, oraz �e sprawozdanie z działalno	ci Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji 

AUTOMATYKA – POMIARY – STEROWANIE S.A., w tym opis podstawowych zagro�e� i ryzyk. 

   

O	wiadczamy, i� podmiot uprawniony do badania sprawozda� finansowych, dokonuj�cy 

badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz �e 

podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonuj�cy badania tego sprawozdania, spełniali warunki do 

wyra�enia bezstronnej i niezale�nej opinii o badaniu, zgodnie z wła	ciwymi przepisami prawa 

krajowego. 

 
 
 
Zarz�d Automatyka – Pomiary-Sterowanie S.A.: 
 
  

Bogusław Kajetan Ł�cki, 

  

Jerzy Busłowski, 
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SPRAWOZDANIE NIEZALEZNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

DLA RADY NADZORCZEJ I AKCJONARIUSZY 

 

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE  S.A.  

BIAŁYSTOK, UL ADAMA MICKIEWICZA 95 F 

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 

Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego Automatyka-Pomiary-Sterowanie 

S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 95 F, na które składa się: 

a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r. wykazującego po stronie  

aktywów i pasywów sumę  20 425 705,74 zł 

b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.  

wykazujący zysk netto w wysokości   61 551,60 zł 

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.  

wykazujące zwiększenie kapitału własnego o    61 551,60 zł 

d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do  31.12.2017 r.  

wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o 692 414,22 zł 

e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe 

informacje i objaśnienia. 

Odpowiedzialność kierownika jednostki i członków Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe 

Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 

rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) („ustawa o rachunkowości”), 

wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa a także 

umową Spółki. Kierownik jednostki jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za 

niezbędną dla sporządzenia sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia 

spowodowanego oszustwem lub błędem. 

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej  Spółki 

są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie 

o rachunkowości. 
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Odpowiedzialność biegłego rewidenta 

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz 

sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie 

przepisami ustawy o rachunkowości  i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości. 

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 

1) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) („ustawa o biegłych rewidentach”),  

2) Krajowych Standardów Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych 

uchwałą nr 2041/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2018 r. 

 

Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania 

w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego 

zniekształcenia.  

Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot  i ujawnień 

w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od oceny 

ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem. 

Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie 

dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez jednostkę sprawozdania finansowego, w celu 

zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii na temat 

skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad 

(polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez kierownika jednostki wartości szacunkowych, jak 

również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.   

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej jednostki ani efektywności lub 

skuteczności prowadzenia spraw jednostki przez kierownika jednostki  obecnie lub w przyszłości. 

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią 

podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania. 

Opinia  

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe: 

a) przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2017 r., jak też 

jej wynik finansowy za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., zgodnie z mającymi zastosowanie 

przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,  

b) zostało sporządzone, na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, 

prowadzonych ksiąg rachunkowych, oraz 

c) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostki przepisami prawa i postanowieniami statutu 

Spółki. 
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Uzupełniające objaśnienie 

Spółka ujawniła w sprawozdaniu finansowym informację o tym, iż 8 lutego 2018 r. z jej rachunku bieżącego, na 

podstawie gwarancji bankowej, została pobrana kwota 550 000,00 zł tytułem niewłaściwego wykonania umowy 

na rzecz AWBUD S.A. Zarząd spółki stoi na stanowisku, iż nie było podstaw do realizacji powyższej gwarancji. 

Ponadto w sprawozdaniu finansowym ujawniono, że AWBUD S.A. w styczniu 2018 r. obciążył Spółkę kwotą 

2 964 500,00 zł tytułem kary za opóźnienia w realizacji umowy. Zarząd Spółki uznaje powyższe żądanie za 

bezpodstawne.  

Spółka zamierza podjąć wszelkie możliwe kroki prawne zmierzające do odzyskania pobranej z rachunku 

bankowego kwoty gwarancji. Zwracamy uwagę, że będzie się to prawdopodobnie wiązało z postępowaniem 

sądowym, którego wynik i czas rozstrzygnięcia jest trudny do przewidzenia. Skutki tych zdarzeń mogą 

w przyszłości obciążyć koszty działalności podmiotu. 

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji  

Opinia na temat sprawozdania z działalności 

Nasza opinia o sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z działalności.   

Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej są odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania 

z działalności zgodnie z przepisami prawa.  

Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach było wydanie opinii, czy 

sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa oraz, że jest ono zgodne 

z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Naszym obowiązkiem było także złożenie 

oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania 

finansowego stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotne zniekształcenia oraz wskazanie, na czym 

polega każde takie istotne zniekształcenie.   

Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami  

i jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, oświadczamy, iż 

w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego, nie 

stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.  

PODPISY 

 Katarzyna Bielawiec 

 nr ewidencyjny 11303 

 

 

KLUCZOWY BIEGŁY REWIDENT   
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WPISANĄ NA LISTĘ FIRM AUDYTORSKICH POD NUMEREM 3515  

    

Białystok, dnia 21 maja 2018 roku 


