Nota 8a
Należności ogółem (długoterminowe i krótkoterminowe) - należności sporne,
przeterminowane i wątpliwe
Należności przeterminowane:

2012

2011
1 470

1 763

676

393

676

393

794

1 370

794

1 370

794

1 370

Należności przeterminowane objęte odpisami aktualizujacymi (brutto), w tym:
- z tytułu dostaw, robót i usług
Należności przeterminowane nieobjęte odpisami aktualizujacymi(brutto), w tym:
- z tytułu dostaw, robót i usług
Należności przeterminowane razem (brutto)

Nota 11a
Odpisy aktualizujące wg stanu na dzień:
- na należności
- na środki trwałe w budowie
- na zapasy
- na rozliczenia międzyokresowe kosztów
- na zaliczki na środki trwałe
Razem

31.12.2012
676
121
2 585
184
0
3 566

31.12.2011
393
121
2 505
0
20
3 039

Nota 22a
Wartość księgową na jedną akcję obliczono jako relację wartości kapitału własnego na dzień bilansowy do łącznej liczby
zarejestrowanych w dniu bilansowym akcji.
Rozwodnioną wartość księgową na jedną akcję w roku 2011 obliczono jako relację wartości kapitału własnego na dzień bilansowy do
liczby akcji zarejestrowanych w dniu bilansowym powiększonej o akcje II transzy Programu Motywacyjnego 2010-2012, które spółka
wyemitowała w związku ze spełnieniem warunków Programu Motywacyjnego dla roku 2011.
Rozwodnioną wartość księgową na jedną akcję w roku 2012 obliczono jako relację wartości kapitału własnego na dzień bilansowy do
liczby akcji zarejestrowanych w dniu bilansowym powiększonej o akcje III transzy Programu Motywacyjnego 2010-2012, które spółka
wyemituje w związku ze spełnieniem warunków Programu Motywacyjnego dla roku 2012.

Nota 31a

W dniu 10.08.2012r. Spółka zbyła za pośrednictwem Mercurius Dom Maklerski sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie
zawartej z nim Umowy o oferowanie 187.153 akcje zwykłe imienne serii: „A” o wartości nominalnej 10,00 zł każda, stanowiące łącznie
53,47% kapitału zakładowego Spółki pod firmą Biazet S.A. z siedzibą w Białymstoku, o wartości ewidencyjnej w księgach
rachunkowych Spółki wynoszącej 37.939.185,60zł na rzecz piętnastu nabywców, za łączną cenę 39.831.877,44zł. Dodatkowo Spółka
poniosła koszty obsługi transakcji sprzedaży w wysokości 52.000,00zł. Sprzedane akcje Spółka nabyła w dniu 13.04.2012r. w drodze
ich kupna od Skarbu Państwa (141.154 akcje) oraz w dniu 10.08.2012r. od firmy Transport – Logistyka - Spedycja S.A. z siedzibą w
Białymstoku (45.999 akcje). W wyniku przeprowadzenia transakcji Spółka uzyskała zysk brutto w wysokości 1.840.691,84zł. Spółka
otrzymała całe wynagrodzenie za sprzedane akcje w dniu 10.08.2012r.

Dodatkowo umowy zbycia akcji nabytych od Skarbu Państwa (141.154 akcje) przewidują, iż w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2015
r., nabywcy zrealizują zysk ze zbycia części lub całości akcji, cena nabycia zostanie podwyższona o kwotę stanowiącą 25% różnicy
pomiędzy przychodem ze zbycia akcji powiększonym o otrzymane dywidendy od dnia zakupu akcji do dnia sprzedaży, a ceną nabycia.
Nabywcy zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania Spółki o zajściu któregokolwiek ze zdarzeń określonych powyżej i zapłaty
podwyższonej ceny nabycia w ciągu 30 dni od daty zajścia zdarzenia. Dodatkowo nabywcy do dnia 29 lutego 2016 r. zobowiązali się
przekazać Spółce oświadczenie o nie zajściu powyższych zdarzeń. W przypadku niedotrzymania przez nabywców powyższego
zobowiązania, Spółka po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do wykonania tego obowiązku w terminie 30 dni, ma prawo żądać od
nabywców zapłaty kary umownej w wysokości 25% ceny nabycia.

Pomiędzy Spółką i osobami nią zarządzającymi lub nadzorującymi, a nabywcami i osobami nimi zarządzającymi istnieją
następujące powiązania: do grona nabywców w sposób bezpośredni lub pośredni należą członkowie Rady Nadzorczej
Spółki: Anatol Timoszuk, Piotr Laskowski, Zenon Mierzejewski oraz Artur Laskowski, a część nabywających akcje Biazet
osób fizycznych i wspólników spółek komandytowo-akcyjnych jest wspólnikiem podmiotów, będących znaczącymi
akcjonariuszami Spółki na dzień publikacji niniejszego raportu lub podmiotów od nich zależnych.

Nota 37a
Sposób podziału zysku (pokrycia straty) za prezentowane lata obrotowe przedstawia się następująco:

- zysk 2012 roku – w kwocie opublikowanej 25.060 tys. zł. Zarząd proponuje przeznaczyć na wypłatę dywidendy i zwiększenie kapitału
zapasowego. Rekomendowana wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję to 2,10zł.
- zysk 2011 roku – w kwocie opublikowanej 22.583 tys. zł. przeznaczono na wypłatę dywidendy w wysokości 22.499 tys. zł. i na
zwiększenie kapitału zapasowego w wysokości 84 tys. zł.

Nota 38a
Zysk na jedną akcję zwykłą obliczono jako relację wartości zysku netto na dzień bilansowy do średniej ważonej liczby akcji zwykłych
zarejestrowanych w tym okresie.

Rozwodniony zysk na jedną akcję w 2011 roku obliczono jako relację wartości zysku na dzień bilansowy do rozwodnionej średniej
ważonej liczby akcji zwykłych, wyliczonej poprzez powiększenie średniej ważonej liczby zarejestrowanych akcji zwykłych o akcje II
transzy Programu Motywacyjnego 2010-2012, które spółka wyemitowała w związku ze spełnieniem warunków Programu
Motywacyjnego dla roku 2011.

Rozwodniony zysk na jedną akcję w 2012 roku obliczono jako relację wartości zysku na dzień bilansowy do rozwodnionej średniej
ważonej liczby akcji zwykłych, wyliczonej poprzez powiększenie średniej ważonej liczby zarejestrowanych akcji zwykłych o akcje III
transzy Programu Motywacyjnego 2010-2012, które spółka wyemituje w związku ze spełnieniem warunków Programu Motywacyjnego
dla roku 2012.

Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych

Przez środki pieniężne rozumie się gotówkę krajową w kasie i krajowe środki pieniężne na rachunkach bankowych jak też zagraniczne
środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz lokaty z terminem wymagalności do trzech miesięcy wraz z naliczonymi odsetkami.
Struktura środków pieniężnych
Środki pieniężne w kasach
- na początek okresu
- na koniec okresu
Środki pieniężne w banku
- na początek okresu
- na koniec okresu
Inne środki pieniężne
- na początek okresu
- na koniec okresu
Środki pieniężne razem
- na początek okresu
- na koniec okresu

2012

2011
18
26

26
18

280
14 208

239
280

20 382
4 939

9 882
20 382

20 680
19 173

10 147
20 680

Pozostałe korekty, pozostałe wpływy i pozostałe wydatki, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów i
wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach.
Tytuł
Pozostałe korekty dzialalności oeracyjnej, w tym:
Wycena programu motywacyjnego
Dotacja rozliczona z wynikiem
Pozostałe pozycje dzialalności inwestycyjnej, w tym:
Pozostałe wpływy - spłata pożyczki krótkoterminowej
Pozostałe wydatki - zaliczki na zakup środków trwałych
Pozostałe wydatki - udzielone pożyczki krótkoterminowe
Pozostałe wydatki - koszty zbycia rzeczowych aktywów trwałych
Pozostałe wydatki - koszty zbycia finansowych aktywów trwałych
Pozostale pozycje dzialalności finansowej, w tym:
Pozostałe wpływy - otrzymane dotacje

2012

2011
2 230
2 230
0
-266
0
-208
0
-6
-52
5 381
5 381

2 180
2 208
-28
395
2 690
-273
-2 000
-11
-11
5 519
5 519

Różnice pomiędzy bilansowymi zmianami stanu oraz zmianami stanu wykazanymi w
rachunku przepływow pieniężnych
6. Zmiana stanu zapasów
bilansowa zmiana stanu zapasów
odzyski z likwidacji środkow trwalych
7. Zmiana stanu należności
bilansowa zmiana stanu należności
zmiana stanu należności inwestycyjnych
8. Zmiana stanu zobwiązań krotkoterminowych
bilansowa zmiana stanu
zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych
wartość środków trwałych finansowanych z ZFRON
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
otrzymane dofinansowanie do środków trwałych

2012

2011
-3 287
-3 287
0
921
933
-12
5 989
3 187
2 802
0
-810
4 571
-5 381

-2 921
-2 938
17
-1 920
-1 933
13
1 234
3 875
-2 870
229
-742
4 749
-5 491

Dodatkowe noty objaśniające (tys. zł.)
Nota 39. Instrumenty finansowe (instrumenty terminowe i pochodne)

Emitent w okresie prezentowanych informacji finansowych zidentyfikował następujące instrumenty finansowe:
aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności – szczegółowe informacje na temat tych instrumentów zaprezentowano
w notach: 9b, 9c

–

pożyczki udzielone i należności własne – szczegółowe informacje na temat tych instrumentów zaprezentowano w notach 4c,4k,
4q, 9a, 9d

–

–

zobowiązania finansowe – kredyty – szczegółowe informacje na temat tych instrumentów zaprezentowano w notach 19d

Za prezentowane okresy sprawozdawcze Emitent nie stosował instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem zmiany stopy
procentowej i ryzykiem walutowym. Zawierana duża liczba transakcji eksportowych i importowych, które dotychczas w dłuższym
okresie bilansowały się, powodowała, że można było stosować naturalne zabezpieczanie się przed zmianami kursów walut.

W latach 2011-2012 nie zawierano żadnych nowych instrumentów zabezpieczających. Na koniec 2012 r. nie istnieją otwarte
instrumenty pochodne. Gwałtowne i nieprzewidywalne wahania kursów walut w okresie kryzysu finansowego i gospodarczego
zwiększają ryzyko zawierania instrumentów pochodnych, stąd też Spółka obecnie nie wykorzystuje instrumentów pochodnych
bilansując wpływy i wydatki w walucie w sposób naturalny (wpływy w walucie przeznacza na zakupy importowe, wydatki inwestycyjne,
obsługę kredytów walutowych).

Nota 40. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych
gwarancjach i poręczeniach
Na dzień 31 grudnia 2012 roku Emitent posiadał pozycje pozabilansowe:
1.

Wynikające z ustanowionych zabezpieczeń związanych z zawartymi umowami kredytowymi.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Spółka dysponowała:
a)

kredytem walutowym w rachunku bieżącym w wysokości 1.000 tys. EUR.

Podstawę udzielenia kredytu stanowi umowa zawarta w dniu 21 grudnia 2010 roku z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie,
zmieniona aneksem nr 1 z dnia 10 kwietnia 2012 i aneksem nr 2 z 14 grudnia 2012roku. Na mocy podpisanych aneksów kwotę kredytu
podwyższono z dniem 2 stycznia 2013 roku do 1.500 tys. EUR. i wydłużono okres kredytowania do 14 stycznia 2015 roku.
Zabezpieczeniem kredytu są:
o pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania rachunkami bieżącymi,
o oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
o hipoteka na rzecz banku do kwoty 18.295,9 tys. zł. na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ulicy 27 Lipca 64B (wartość
księgowa netto nieruchomości 9.024 tys. zł.),
o weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową,
o cesja praw z polisy ubezpieczeniowej.
a)

kredytem inwestycyjnym w wysokości 4.819,3 tys. zł.

Podstawę udzielenia kredytu stanowi umowa zawarta w dniu 10 kwietnia 2012 roku z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w
Warszawie, zmieniona aneksem nr 1 z dnia 10 kwietnia 2012 roku i aneksem nr 2 z dnia 14 grudnia 2012 roku. Kredytu w wysokości
25.000 tys. zł. udzielono na finansowanie zakupu akcji Biazet S.A. Ustalony okres kredytowania to 10 kwietnia 2012 – 30 kwietnia 2019
roku. W trakcie roku 2012 w związku ze zbyciem zakupionych akcji kredyt spłacono do kwoty 4.819,3 tys. zł. Termin spłaty pozostałych
rat kapitałowych przypada na lata 2018 i 2019.
Zabezpieczeniem kredytu są:

o pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania rachunkami bieżącymi,
o oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
o hipoteka na rzecz banku do kwoty 18.295,9 tys. zł. na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ulicy 27 Lipca 64B (wartość
księgowa netto nieruchomości 9.024 tys. zł.),
o weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową,
o cesja praw z polisy ubezpieczeniowej.
Ustanowiona na rzecz Deutsche Bank PBC hipoteka stanowi zabezpieczenie obu kredytów wymienionych w punktach a i b.
a)

kredytem złotowym w rachunku bankowym w wysokości 12.000 tys. zł.

Podstawę udzielenia kredytu stanowi umowa zawarta w dniu 19 kwietnia 2012 roku z ING Bankiem Śląskim z siedzibą w Katowicach.
Limit udzielonego kredytu stanowi kwota 12.000 tys. zł. Okres kredytowania od dnia 19 kwietnia 2012 roku do 18 kwietnia 2015 roku.
Zabezpieczeniem kredytu są:
o zastaw rejestrowy na zapasach materiałów i półwyrobów do kwoty 18.000tys.zł.,
o cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ,
o oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
Na dzień 31 grudnia 2012 roku spółka nie korzystała z kredytów walutowego i złotowego w rachunkach bieżących.

2.

Wynikające z ustanowionych zabezpieczeń związanych z zawartymi umowami na zakup produktów i usług

Ustanowionymi z tytułu zawartych umów zabezpieczeniami są:
o blokada środków na rachunku bankowym w wysokości 4 tys. zł.
o weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

Nota 41. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności
budynków i budowli

Emitent nie posiada zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa
własności budynków i budowli.
Nota 42. Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidzianej do zaniechania w
następnym okresie

W prezentowanym okresie sprawozdawczym nie nastąpiło zjawisko zaniechania określonego rodzaju działalności
gospodarczej lub przewidywanej do zaniechania w następnych okresach.

Nota 43. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby
W roku 2012 Emitent poniósł koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby w wysokości 804
tys. zł.

Nota 44. Poniesione nakłady inwestycyjne
Poniesione nakłady inwestycyjne
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym
- dotyczące ochrony środowiska
2. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym
- dotyczące ochrony środowiska
- grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- urządzenia techniczne i maszyny
- środki transportu
- pozostałe środki trwałe
Poniesione nakłady inwestycyjne razem

2012

2011
238
9 926
1 445
7 695
157
629

351
18 423
10 331
6 937
608
547

10 164

18 774

Emitent ze względu na prowadzony profil działalności w prezentowanym okresie nie ponosił bezpośrednich nakładów na ochronę
środowiska, ani też nie planuje takich nakładów w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego. Prowadzony przez jednostkę
proces inwestycyjny, w tym zakup nowych urządzeń i technologii wywierających mniej szkodliwy wpływ na środowisko przyczynia się
pośrednio do ochrony środowiska.
Emitent szacuje, że nakłady inwestycyjne w najbliższych 12 miesiącach od dnia bilansowego będą kształtowały na poziomie ok.10 mln
zł. Głównym kierunkiem inwestowania w 2013 r. będą nakłady związane z budową budynku produkcyjno-magazynowego na
nieruchomości położonej przy ul. 27 Lipca oraz realizacją projektu „Rozwój potencjału badawczego-rozwojowego podstawą wzrostu
innowacyjności AC S.A.” dofinansowywanego z funduszy Unii Europejskiej.

Nota 45.1. Informacje o transakcjach Emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczącymi przeniesienia praw i zobowiązań
W prezentowanym okresie sprawozdawczym Emitent dokonał na rzecz podmiotów powiązanych zbycia aktywów finansowych.
Szczegółowy opis transakcji zawiera nota 31a.

Nota 45.2. Dane liczbowe dotyczące jednostek powiązanych
Przychody i koszty od jednostek powiązanych
1. Przychody ze sprzedaży usług
- BOS Investments Laskowski Piotr i Wspólnicy Sp. k

2012

2011
1
1

1
1

Nota 46. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach niepodlegających konsolidacji

W okresie sprawozdawczym Emitent nie brał udziału w żadnych wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegałyby konsolidacji.
Nota 47. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
Przeciętne zatrudnienie bezpośrednio u Emitenta na podstawie umów o pracę z podziałem na grupy zawodowe przedstawiało się w
następujący sposób:
Wyszczególnienie
Pracownicy bezpośrednio produkcyjni
Pracownicy pośrednio produkcyjni
Badania i rozwój, kontrola jakości, serwis
Pracownicy nieprodukcyjni
Razem

2012
199
39
61
76
375

2011
206
49
56
75
386

Spółka dodatkowo w prezentowanych latach zatrudniała poprzez agencję pracy tymczasowej (średnio w ciągu roku) w 2011 roku
90osób i w 2012 roku 92 osoby.

Nota 48. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych,
odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących Emitenta w przedsiębiorstwie Emitenta, bez względu na to, czy
były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku
Wynagrodzenia wypłacone oraz należne Członkom Zarządu AC S.A. za rok 2012 w kwotach brutto łącznie z ZUS pracodawcy (w tys.
zł)
2012
2011
408
375
Katarzyna Rutkowska (17.12.2007 -31.12.2012)*
55
308
Józef Tyborowski (01.08.2008-16.03.2012)
57
311
Mariusz Łosiewicz (01.12.2009-16.03.2012)

*Kwoty wynagrodzeń wykazane w roku 2012 obejmują dodatkowe wynagrodzenie za IV kwartał 2012 r. wypłacone w styczniu 2013 r.
W 2012 r. trzem Członkom Zarządu została wypłacona nagroda roczna za wyniki 2011 roku w wysokości po 202,8 tys. zł.
W związku z realizacją celu na rok 2011, w dniu 1 marca 2012 roku zostały objęte akcje Transzy 2011 Trzyletniego Programu
Motywacyjnego 2010-2012 w wysokości po 31.000 akcji dla każdego Członka Zarządu.
Szacowana nagroda roczna za wyniki roku 2012 należna Członkowi Zarządu do wypłaty w 2013r. zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej
z dnia 27.04.2010 r. wynosi ok. 200 tys. zł.

W ramach Trzyletniego Programu Motywacyjnego 2010-2012 skierowanego do kluczowych dla Spółki osób przyjętego uchwałą
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12.05.2010r. i uprawniającego po spełnieniu warunków określonych przez Radę
Nadzorczą w regulaminie programu, do objęcia akcji Spółki serii B Członkowi Zarządu Spółki w związku z osiągnięciem założonego
celu w ramach transzy 2012 przysługuje prawo do objęcia warrantów subskrypcyjnych w ilości 35.000 sztuk.
Każdy warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia jednej Akcji po cenie emisyjnej 3,375zł

Wynagrodzenia wypłacone oraz należne Członkom Rady Nadzorczej w AC S.A (w tys. zł)
2012
Piotr Laskowski (17.12.2007-31.12.2012)
Artur Jarosław Laskowski (17.12.2007-31.12.2012)
Anatol Timoszuk (8.09.2008-31.12.2012)
Tomasz Marek Krysztofiak (29.11.2010-31.12.2012)
Zenon Andrzej Mierzejewski (8.09.2008-31.12.2011)

2011
48
24
36
24
24

45
24
39
24
24

Nota 49. Informacje o wysokości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń osobom zarządzającym i
nadzorującym Emitenta

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Emitent nie posiadał wierzytelności względem osób nadzorujących z tytułu niespłaconych zaliczek,
kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń osobom zarządzającym i nadzorującym Emitenta.
Nota 50. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący
okres
Nie dotyczy Emitenta.

Nota 51. Informacja o transakcjach z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego
Umowę na przegląd sprawozdania półrocznego oraz badanie sprawozdania rocznego za 2011 r. zawarto 27 lipca 2011 r. (zmiana
aneksem z dnia 16 lutego 2012r.) z terminem przeglądu do 15 sierpnia 2011 r. oraz badania rocznego do 22 lutego 2012 r. Umowę na
usługi audytorskie w związku z przygotowaniem prospektu emisyjnego zawarto dnia 12.10.2010 r. Umowę na przegląd sprawozdania
półrocznego oraz badanie sprawozdania rocznego za 2012 r. zawarto 18 maja 2012 r. (zmiana aneksem z dnia 4 lutego 2013r.) z
terminem przeglądu do 15 sierpnia 2012 r. oraz badania rocznego do 5 marca 2013 r.
Wynagrodzenie biegłego rewidenta z tytułu:
badania sprawozdania finansowego
Inne usługi poświadczające*
usługi doradztwa podatkowego
pozostałe usługi

2012

2011
19
9
-

*Inne usługi poświadczające dotyczą przeglądu sprawozdania półrocznego, jak też usług związanych z przygotowaniem prospektu
emisyjnego.
Nota 52. Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym
Nie wystąpiły.

27
47
-

Nota 53. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a Emitentem.

AC Spółka Akcyjna w Białymstoku powstała w wyniku przekształcenia spółki AC – Wytwórnia Części Samochodowych sp. z o.o. w
Białymstoku w spółkę akcyjną. W dniu 6 grudnia 2007 roku wspólnicy spółki AC – Wytwórnia Części Samochodowych sp. z o.o. podjęli
uchwałę w sprawie przekształcenia AC – Wytwórnia Części Samochodowych sp. z o.o. w spółkę akcyjną pod nazwą AC Spółka
Akcyjna. Akcje w przekształconej Spółce Akcyjnej przyznano dotychczasowym wspólnikom Spółki przekształcanej w stosunku do
wartości posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym, tj. za 1 udział o wartości 100 złotych przyznana została 1 akcja o
wartości nominalnej 100 złotych każda. W dniu 17 grudnia 2007 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział Gospodarczy zarejestrował
spółkę AC Spółka Akcyjna w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000294978.
Nota 54. Sprawozdanie finansowe i porównywalne informacje finansowe skorygowane wskaźnikiem inflacji
Nie wystąpiła konieczność przeliczenia sprawozdań finansowych o wskaźnik inflacji, ponieważ skumulowana średnioroczna stopa
inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności Emitenta nie osiągnęła wartości 100 %.
Nota 55. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w historycznych informacjach finansowych za
rok 2011, a uprzednio sporządzonym i opublikowanym sprawozdaniem finansowym
Nie dotyczy

Nota 56. Informacja o zmianie stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania
finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ
wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność
W roku 2012 nie miały miejsca zmiany polityki rachunkowości.

Nota 57. Informacja o dokonanych korektach błędów podstawowych, ich przyczynach, tytułach oraz wpływie wywołanych tym
skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność
Emitent nie dokonywał korekt błędów podstawowych.
Nota 58. Informacja o występowaniu niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności
Nie dotyczy.

Nota 59. Informacja o sprawozdaniu finansowym sporządzonym za okres, w ciągu, którego nastąpiło połączenie spółek
Nie dotyczy

Nota 60. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach
podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie oraz wpływ
na wynik finansowy
Nie dotyczy.
Nota 61. Informacja o podstawie prawnej niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Nie dotyczy

