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Szanowni Państwo
W imieniu Zarządu Zastal SA mam przyjemność przekazać Państwu raport roczny
przedstawiający sytuacje Spółki oraz jej działalność w roku 2006.
W roku 2006 spółka Zastal zakończyła spłatę zobowiązań powstałych z tytułu udzielonych
poręczeń za zobowiązania podmiotu zależnego. Dokonanie spłaty zobowiązań było możliwe
dzięki pozyskaniu długoterminowego kredytu w kwocie 2 mln zł.
Przyśpieszenie spłaty wynegocjowanych z wierzycielami porozumień umożliwiło częściową
redukcję zobowiązań oraz zmniejszyło obciążenie spółki wielkością rocznej spłaty.
Rok 2006 to także duży wzrost sprzedaży Zakładu Konstrukcji Stalowych stanowiącego
produkcyjną część struktury Zastal S.A. Szybko rosnąca sprzedaż produkcji metalowej
wskazuje na znaczny potencjał tej branży, co w niedalekiej przyszłości zgodnie z wcześniej
przejętymi założeniami będzie stanowić podstawę działalności Zastal S.A. Jednakże dalszy
rozwój tej działalności wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych.
Uwolnienie się spółki w roku 2006 z obciążeń finansowych w postaci zobowiązań z tytułu
udzielonych poręczeń jak i pozyskanie z końcem 2006 roku dodatkowych środków
finansowych ze sprzedaży niewykorzystywanego majątku, pozwoli spółce w roku 2007 na
realizację ambitnego planu inwestycyjnego.
W roku 2006 kontynuowano także działania zmierzające do zwiększenia atrakcyjności
wydzierżawianego majątku. Ograniczane w ostatnich latach do minimum nakłady na majątek
z powodu ciążących na spółce zobowiązań, nie pozwalały na zapewnienie właściwego
poziomu odtworzenia jak i modernizacji majątku trwałego. Przyjęta przez spółkę strategia
zagospodarowania majątku nieruchomego pod nazwą „Park Przemysłowy Zastal” przewiduje
zwiększanie co roku nakładów na majątek, celem lepszego dostosowania wydzierżawianego
majątku do oczekiwań kontrahentów.

W imieniu Zarządu Zastal S.A. pragnę zapewnić, że dołożymy wszelkich starań aby
doprowadzić do odbudowy oraz wzrostu potencjału gospodarczego spółki w latach
następnych.

Adam Leżański

Prezes Zarządu

DEBET
Biuro Usług Finansowo – Księgowych Spółka z o.o.
65- 062 Zielona Góra, ul.Plac Pocztowy 7, tel.(068) 324-36-29

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu
ZASTAL S.A. w Zielonej Górze

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego jednostki ZASTAL S.A.,
z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 4a, na które składa się:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2006r., który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumę

25.326.862,51 zł,

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2006r.
do 31.12.2006r.wykazujący zysk netto

2.534.522,23 zł,

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy
od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. wykazujące zwiększenie
kapitału własnego o kwotę

2.534.522,23 zł,

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy
od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. wykazujący zwiększenie
stanu środków pieniężnych o kwotę

3.494.450,18 zł,

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności
tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących
podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76,
poz.694, z późniejszymi zmianami),

2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę
Biegłych Rewidentów w Polsce.
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby
uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu.
W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez
jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie –
w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których
wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu, jak i całościową ocenę sprawozdania
finansowego.
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.
Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia
słowne:
a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji
majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2006 roku, jak też wyniku
finansowego tej Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2006r. do dnia 31.12.2006r.,
b) sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi
w powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa
i postanowieniami statutu jednostki.
Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust.2 ustawy
o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania
finansowego, są z nim zgodne.
Biegły rewident
Nr ewid. 543/1228
PREZES ZARZĄDU
Mgr Stanisław Gauza
Zygmunt Cugeher

Zielona Góra, 02 kwietnia 2007 r.

Biegły rew. 972/5995

Biuro Usług Finansowo- Księgowych
„DEBET” Sp. z o.o.
65- 958 Zielona Góra, pl. Pocztowy 7
tel./fax (068) 325 06 22, tel.324 36 29
Podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych pod nr 267
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Zastal Spółka Akcyjna
Ul. Sulechowska 4a
65-119 Zielona Góra
NIP 929-009-38-06

OŚWIADCZENIE
DLA AUDYTORA BADAJĄCEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE
I.

W związku z postanowieniami wynikającymi z art. 67 ustawy o
rachunkowości i umową o badanie sprawozdania finansowego za rok 2005
wykonując ich postanowienia, oświadczamy co następuje:

1.

Uznajemy naszą odpowiedzialność za prawidłowość, kompletność i rzetelność
sprawozdania finansowego przedstawionego do badania.

2.

Stwierdzamy, że według naszej wiedzy i najlepszej wiary, sprawozdanie
finansowe, o którym zostanie wydana opinia jest wolne od istotnych błędów i
przeoczeń.

3.

Potwierdzamy kompletność udostępnionych do badania ksiąg rachunkowych
(handlowych) i sprawozdania finansowego.

4.

Oświadczamy, że przestrzegaliśmy według naszej wiedzy i najlepszej wiary
przepisów prawa i dotrzymywaliśmy warunków zawartych umów, istotnych z
punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej (statutowej) oraz jej
kontynuacji.

5.

Potwierdzamy prawidłowość i terminowość obliczenia oraz zadeklarowania
zobowiązań podatkowych, celnych, ubezpieczeń i innych świadczeń publicznoprawnych.

6.

Potwierdzamy kompletność ujęcia w księgach rachunkowych (handlowych) i
sprawozdaniu finansowym, zdarzeń, które mogą rzutować na przyszłą sytuację
majątkową i finansową naszej jednostki (dotyczy: zastawów, poręczeń, zobowiązań
warunkowych i innych zdarzeń – niepotrzebne skreślić).

7.

Stwierdzamy kompletność identyfikacji i prawidłowość wyceny zapasów
nadmiernych i nie wykazujących ruchu.

8.

Oświadczamy, że jesteśmy w posiadaniu tytułów prawnych do wszystkich
aktywów.

9.

Stwierdzamy kompletność udostępnionych do badania umów dotyczących
kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych.

10.

Stwierdzamy kompletność spraw przygotowanych do postępowania sądowego oraz
znajdujących się w toku postępowania – udostępnionych do badania.

11.

Potwierdzamy kompletność ujawnionych do badania zdarzeń po dacie
sprawozdania finansowego, mogących mieć wpływ na trafność formułowanych
opinii i ustaleń raportu z badania sprawozdania finansowego.

12.

W odniesieniu do udziałów posiadanych przez jednostkę w innych spółkach
oświadczamy co nastepuje:
Informacja o udziałach w innych spółkach została umieszczona w „Informacji
dodatkowej” na stronie 4,16,21. Zostały wycenione zgodnie z ustawą o
rachunkowości czyli według cen nabycia pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej
utraty ich wartości. Wartość bilansowa jest wielkością realną.

II.

Ponadto oświadczamy, że :

1.

Organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe jednostki jest:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

2.

Organem uprawnionym do wyboru biegłego rewidenta, zgodnie z art. 66.4 ustawy o
rachunkowości jest:
Rada Nadzorcza.

3.

Oświadczamy, że podmiot audytorski został wybrany do przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego naszej jednostki za rok obrotowy, stosownie do
wymagań wynikających z ustawy o rachunkowości.

4.

Zobowiązujemy się pisemnie powiadomić audytora o zdarzeniach zaistniałych po
dacie złożenia niniejszego oświadczenia, jeżeli będą one miały istotny wpływ na
sprawozdanie finansowe poddane badaniu przez biegłego.

Zielona Góra 02.04.2007r.
WICEPREZES ZARZĄDU
mgr. inż. Miron Czwojda

PREZES ZARZĄDU
mgr. Adam Leżański

DEBET
Biuro Usług Finansowo – Księgowych Spółka z o.o.
65-062 Zielona Góra,ul. Plac Pocztowy 7, tel. 068 324 36 29

RAPORT
uzupełniający opinię biegłego rewidenta
z badania sprawozdania finansowego jednostki
działającej pod firmą ZASTAL S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 4a
za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006

A. USTALENIA OGÓLNE
1. Informacje identyfikujące Spółkę.
1.1. Nazwa i siedziba Spółki.
Badana jednostka występuje pod nazwą ZASTAL S.A. Siedzibą Spółki jest Zielona Góra,
ul. Sulechowska 4a.
1.2. Przedmiot działalności.
Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności niezabronionej
przez obowiązujące prawo, wytypowanej i zarekomendowanej przez Zarząd
i zatwierdzonej przez właściwe władze Spółki.
Podstawowy przedmiot działalności to usługi najmu i produkcja konstrukcji stalowych.
2. Podstawa prawna działalności.
2.1. Akt zawiązania jednostki.
Podstawą działania Spółki jest Postanowienie Sądu rejonowego w Zielonej Górze Wydział
Gospodarczy z dnia 14.10.1992r. o wpisie do rejestru handlowego Dział B Nr rejestru 777
Syg. Akt Ns- Rej. H 694/92 oraz Statut Spółki sporządzony w formie aktu notarialnego z dnia
15.11.1990r. przed notariuszem PBN w Zielonej Górze Nr A 7882/1990 i zmiana Statutu
Spółki z dnia 15.11.1990r. Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 25.08.1992r. sporządzonej w formie aktu notarialnego Kancelarii Notarialnej
notariusza Aleksandry Romanowskiej w Zielonej Górze Rep. A. Nr 7503/1992.
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2.2. Rejestracja Spółki.
Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
67681 w dniu 25.10.2002r.
Uprzednio Spółka była wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej
Górze pod nr RHB.777.
W systemie identyfikacji podmiotów gospodarczych REGON jednostka otrzymała
statystyczny numer identyfikacyjny 006104350.
Spółka dokonała zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie VAT w Urzędzie Skarbowym
w Zielonej Górze i otrzymała numer identyfikacyjny (NIP) 929-009-38-06.
2.3. Kapitał podstawowy.
Kapitał podstawowy Spółki na dzień 31.12.2006r. wynosi 20.499.539,00 zł i dzieli się na
20.499.539 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda. W okresie
badanym kapitał podstawowy nie uległ zmianie.
Struktura akcjonariuszy posiadających 5 % i więcej głosów na WZA wg stanu na dzień
31.12.2006r. przedstawia się następująco:
Nazwa podmiotu

Kapitał Spółka z o.o.
Piaszczyński Józef
Agencja Ochrony GAMA Sp. z o.o.

Ilość akcji
[szt.]

Udział w kapitale akcyjnym
[%]

1.451.230
4.098.805
4.021.139

7,08
19,99
19,62

2.4. Zarząd jednostki.
Skład Zarządu Spółki w okresie badanym przedstawiał się następująco:
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

- Adam Leżański
- Miron Czwojda

Funkcję Głównego Księgowego w okresie sprawozdawczym sprawowała Pani
Regina Pawliczak.
3. Identyfikacja audytora.
Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone przez Biuro Usług Finansowo Księgowych „ DEBET” Spółka z o.o., ul. Plac Pocztowy 7, 65-062 Zielona Góra, wpisane na
listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 267.
Badanie przeprowadzili biegli rewidenci Zygmunt Cugeher - jako biegły kierujący, numer
w ewidencji KIBR 543/1228 oraz Jan Bogusz - jako biegły badający, numer w ewidencji
KIBR 5960.
Audytor stwierdza, że zarówno podmiot uprawniony jak i biegli rewidenci przeprowadzający
badanie pozostają niezależni od badanej jednostki.

Biuro Usług Finansowo – Księgowych „DEBET” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
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4. Informacje o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy.
Sprawozdanie Spółki za rok poprzedzający tj. 2005, obejmujące:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
22.662.737,13 zł;
- bilans, w którym suma bilansowa wynosi
2.231.812,98 zł;
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie
2.231.812,98 zł;
kapitału o kwotę
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący
959.176,67 zł;
- zmniejszenie stanu środków o kwotę
- dodatkowe informacje i objaśnienia,
zostało zatwierdzone uchwałą nr 2/2006 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy ZASTAL S.A. w dniu 28 czerwca 2006 roku.
Sprawozdanie finansowe za rok 2005 zostało zbadane przez Biuro Usług Finansowo Księgowych „DEBET” Spółka z o. o., ul. Plac Pocztowy 7, 65-062 Zielona Góra i uzyskało
opinię bez zastrzeżeń.
Bilans zamknięcia za rok 2005 został wprowadzony do ksiąg rachunkowych jako bilans
otwarcia na dzień 01.01.2006r.
Zysk netto za 2005 rok (poprzedzający rok obrotowy) w wysokości 2.231.812,98 zł uchwałą
ZWZA nr 5/2006 z dnia 28 czerwca 2006r. przeznaczony został w całości na pokrycie straty
z roku 2002.
Sprawozdanie finansowe za 2005 rok zostało złożone do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze,
Wydział VIII Gospodarczy KRS w dniu 09.08.2006r.
Sprawozdanie finansowe zostało przesłane do Wydziału Wydawnictw i Poligrafii
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie w dniu
07.07.2006r. w celu ogłoszenia w Monitorze Polskim, edycja B.
5. Zakres Prac.
Firma audytorska Biuro Usług Finansowo – Księgowych „DEBET” Spółka z o.o. w Zielonej
Górze powołana została do zbadania sprawozdania finansowego ZASTAL S.A. za 2006 rok
uchwałą Rady Nadzorczej ZASTAL S.A. z dnia 30 października 2006r.
Na podstawie umowy z dnia 07 listopada 2006r. przeprowadziliśmy w dniach od 12.03.2007r.
do 02.04.2007r. badanie sprawozdania finansowego Spółki, na które składa się:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2006r., który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumę
25.326.862,51zł;
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy do dnia 01.01.2006r. do dnia
31.12.2006r. wykazujący zysk netto
2.534.522,23 zł;
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia
01.01.2006r. do dnia 31.12.2006r. wykazujące zwiększenie kapitału
własnego o kwotę
2.534.522,23 zł;
5) rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od dnia
01.01.2006r. do dnia 31.12.2006r. wykazujący zwiększenie stanu
środków pieniężnych o kwotę
3.494.450,18 zł;
6) dodatkowe informacje i objaśnienia,
oraz księgi rachunkowe i dokumentację finansowo- księgową za rok 2006, na podstawie
których sprawozdanie to sporządzono.
Biuro Usług Finansowo – Księgowych „DEBET” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
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Badaniem objęto również sprawozdanie Zarządu z działalności gospodarczej za 2006 rok
w zakresie zgodności wykazanych w nim danych ze sprawozdaniem finansowym.
Nie stanowiło przedmiotu badania wykrycie i wyjaśnienie zdarzeń podlegających ściganiu,
np. nadużyć, oraz innych nieprawidłowości, jakie wystąpiły poza systemem rachunkowości.
W trakcie badania sprawozdania finansowego Spółka udostępniła nam wszelkie dokumenty
i informacje do przeprowadzenia badania oraz przygotowania raportu i wydania opinii.

B. ANALIZA SYTUACJI EKONOMICZNO – FINANSOWEJ
Suma bilansowa wzrosła w ciągu 2006 roku o 2.664.125,38 zł, tj. o 11,76 %. Wzrost był
wynikiem różnokierunkowych zmian w aktywach trwałych i obrotowych. Aktywa trwałe
zmniejszyły się o 1.396.775,35 zł, tj. o 8,02 %, przy wzroście aktywów obrotowych
o 4.060.900,73 zł, tj. o 77,32 %.
Aktywa trwałe zmniejszyły się wskutek umorzenia i sprzedaży środków trwałych.
Aktywa obrotowe wzrosły w wyniku:
- zwiększenia zapasów;
- zwiększenia stanu należności krótkoterminowych;
- zwiększenia inwestycji krótkoterminowych, w tym głównie środków pieniężnych
i innych aktywów pieniężnych.
Udział aktywów trwałych w aktywach na koniec 2006 roku wyniósł 63,23 %, przy 76,83 %
w roku poprzedzającym.
Majątek obrotowy zwiększył swój udział w aktywach z 23,17 % na koniec 2005 roku do
36,77 % na koniec 2006 roku.
Zmiany w aktywach zostały pokryte w przeważającej części (ponad 95 %) wzrostem
kapitałów własnych o 2.534.522,23 zł z tytułu zysku okresu sprawozdawczego.
Spółka w znacznym stopniu (71,52 %) finansuje się kapitałem własnym.
Udział kapitału obcego w finansowaniu Spółki wynosi 28,48 %, z tego udział kredytów
wynosi 7,43 %.
Skrócony rachunek zysków i strat za rok obrotowy i poprzedni przedstawia się następująco:
POZYCJA
Przychody netto ze sprzedaży
Koszt sprzedanych produktów, towarów
i materiałów
Zysk brutto ze sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) ze sprzedaży
Saldo pozostałych przychodów i kosztów
operacyjnych

2006

2005

DYNAMIKA [%]
2006:2005

8.045.184,31

6.741.292,85

119,34

6.477.381,29
1.567.803,02
1.237.927,86
329.875,16

5.021.931,27
1.719.361,58
1.265.489,10
453.872,48

128,98
91,19
97,82
72,68

2.534.414,16

1.671.197,98

151,65

184.330,29

335.004,43

55,02

Zysk brutto

3.048.619,61

2.460.074,89

123,92

Zysk netto

2.534.522,23

2.231.812,98

113,56

Saldo przychodów i kosztów finansowych
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Przyrost wyniku finansowego netto jest głównie skutkiem znaczącego wzrostu dodatniego
salda pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, co zostało spowodowane
osiągnięciem zysku ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych.
Sytuację finansowo – ekonomiczną jednostki ilustrują poniższe wskaźniki:

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Nazwa wskaźnika i jego wzór
Rentowność majątku w %
wynik finansowy netto
suma aktywów
Rentowność kapitału własnego w %
wynik finansowy netto
kapitał własny
Rentowność netto sprzedaży w %
.
wynik finansowy netto
sprzedaż produktów i towarów
Wskaźnik płynności bieżącej (I)
aktywa obrotowe
.
zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik płynności szybkiej (II)
aktywa obrotowe – zapasy – krótkoterminowe
RMK
.
zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik płynności (III)
inwestycje krótkoterminowe .
zobowiązania krótkoterminowe
Szybkość obrotu zapasami w dniach
średni stan zapasów x 365 dni
sprzedaż produktów i towarów
Szybkość obrotu należnościami w dniach
średni stan należności z tyt. dostaw i usług
x 365 dni
.
sprzedaż produktów i towarów
Stopień spłaty zobowiązań w dniach
średni stan zobowiązań z tyt. dostaw i usług
x 365 dni
.
sprzedaż produktów i towarów
Sfinansowanie majątku kapitałem własnym
w%
kapitał własny
aktywa
Złota reguła bilansowania w %
kapitał własny+ rezerwy długoterminowe
aktywa trwałe
Złota reguła finansowania w %
kapitał własny
kapitał obcy
Wartość księgowa na jedną akcję
kapitał własny
.
ogólna ilość wyemitowanych akcji
Zysk na jedną akcję
zysk netto
.
ogólna ilość wyemitowanych akcji

2004

2005

2006

Wielkość
pożądana

14,65

9,85

10,01

5–8

26,27

14,33

13,99

15 – 25

25,53

19,28

22,52

3–8

2,88

2,67

5,53

1,2 – 2,0

2,88

2,66

5,51

1,0

0,67

0,18

2,31

0,1 – 0,2

0,2

2

9

wskaźnik
malejący

36

40

40

wskaźnik
malejący

10

11

11

wskaźnik
malejący

55,78

68,74

71,52

35 – 50

81,78

95,03

114,51

100 – 150

126,16

219,95

250,93

pow.100

0,65

0,76

0,88

wskaźnik
rosnący

0,17

0,11

0,12

wskaźnik
rosnący
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W latach objętych analizą Spółka uzyskała dodatnie wyniki z działalności na poziomie zysku
brutto jak i zysku netto. Z tego względu wszystkie wskaźniki rentowności przyjmują
wielkości dodatnie.
Wynik finansowy netto, po spadku w roku poprzednim, w roku badanym wzrósł o 13,56 %.
Poziom rentowności netto przychodów w poszczególnych latach analizowanego okresu jest
dość wysoki.
Wskaźniki rentowności majątku i kapitału własnego osiągają również relatywnie wysokie
wartości.
Wszystkie wskaźniki płynności za rok badany są znacznie wyższe od wielkości za rok
poprzedni oraz od uzyskanych w roku 2004. Wskaźnik płynności bieżącej I i wskaźnik
płynności szybkiej II w latach 2005 – 2006 przekraczają wielkości uznawane za pożądane co
jest zjawiskiem pozytywnym.
Wskaźnik płynności natychmiastowej III mieści się w roku 2005 w przedziale uznanym za
optymalny, natomiast w roku 2006 wynosił aż 2,31 co związane było z wysokim stanem
środków pieniężnych na koniec roku.
W roku badanym w porównaniu z rokiem poprzednim nie uległy zmianie wskaźniki
efektywności obrotu. Zarówno cykl rotacji zapasów jak i cykl inkasa należności pozostały
praktycznie na tym samym poziomie. Wydłużenie cyklu rotacji zapasów i należności w roku
2006 w porównaniu z rokiem 2005 jest nieznaczne.
W analizowanym okresie wzrastał udział kapitału własnego w finansowaniu działalności
Spółki, co niewątpliwie jest zjawiskiem pozytywnym. Stopień sfinansowania majątku
kapitałem własnym w roku badanym zwiększył się o 2,78 % w porównaniu z rokiem
poprzednim oraz o 15,74 % w porównaniu do roku 2004.
Na poprawę stabilności struktury finansowania wskazuje również wskaźnik tzw. „ złotej
reguły bilansowania”, w myśl której majątek trwały powinien być w całości sfinansowany
kapitałem własnym oraz rezerwami i zobowiązaniami długoterminowymi.
Wartość tego wskaźnika rośnie w kolejnych latach i w roku badanym mieści się w przedziale
uznawanym za pożądany.
Poprawa wskaźników finansowania następuje głównie dzięki przeznaczaniu wypracowanego
zysku netto na pokrycie straty bilansowej z lat poprzednich a tym samym na zwiększenie
kapitału własnego. Poziom stabilności finansowej Spółki w świetle analizowanych
wskaźników należy uznać za bardzo dobry.
Wskaźniki rynku kapitałowego, to jest wskaźnik wartości księgowej na jedną akcję oraz
wskaźnik zysku na jedną akcję, uległy poprawie w roku badanym w porównaniu z rokiem
poprzednim.

Kontynuacja działalności.
Z przeprowadzonej powyżej analizy wynika, że sytuacja ekonomiczno – finansowa Spółki
jest bardzo dobra. Spółka prowadzi w ostatnich latach działalność z zyskiem, wyposażona
jest w duży kapitał własny, co zapewnia jej stabilność finansowania i płynność finansową.
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W tej sytuacji nie ma podstaw do przyjęcia założenia o zagrożeniu kontynuacji działalności
Spółki.
Zagrożenia takiego nie sygnalizuje również Zarząd Spółki we wprowadzeniu do
sprawozdania finansowego.

C. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
1. Prawidłowość i rzetelność ksiąg rachunkowych.
1.1. Badana jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zasady (politykę)
rachunkowości opracowane na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 29.09.1994r.
o rachunkowości.
Zasady (polityka) rachunkowości zostały wprowadzone w życie aneksem nr 10 z dnia
25.01.2002r. do Zarządzenia Nr 42 Prezesa Zarządu Zastal S.A. z dnia 27.10.1995r.
w sprawie zakładowego planu kont.
Zasady (polityka) rachunkowości zawierają postanowienia odnośnie zakładowego
systemu rachunkowości, których zakres został określony w art.10 znowelizowanej
ustawy o rachunkowości .
Pomocniczo, w charakterze komentarza do zakładowego planu kont badana jednostka
wykorzystuje opracowanie „ Plan kont z komentarzem - Handel. Produkcja. Usługi”
Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. w Gdańsku Oliwie.
1.2. Rachunek kosztów prowadzony jest w oparciu o „ Zasady Rachunku Kosztów”
stanowiące załącznik Nr 4 do Zakładowego Planu Kont. Zasady określają podział
kosztów wg typów działalności i ich rozliczenie, podział przychodów ze sprzedaży,
zasady wyceny bilansowej zapasów oraz sposób zamknięcia „kręgu kosztów”.
1.3. Sposób prowadzenia ksiąg nie budzi zastrzeżeń:
- zostały otwarte prawidłowo,
- prowadzone są zgodnie z zakładowym planem kont,
- są prowadzone z zachowaniem ciągłości bilansowej,
- operacje są udokumentowane w sposób kompletny, wystarczający i przejrzysty,
- księgi prowadzone są rzetelnie, odzwierciedlają przebieg operacji gospodarczych,
pozwalają na prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego, kontrolę
rozliczeń z budżetem i kontrahentami, sporządzanie analiz ekonomicznych.
1.4. Ewidencja prowadzona jest w technice komputerowej z wykorzystaniem następujących
programów:
- System Finansowo- Księgowy „ FK - sieć”,
- Środki Trwałe „EST”,
- Gospodarka Materiałowa,
- Płace,
- Podatek.
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1.5. Obieg dokumentów księgowych reguluje „Instrukcja w sprawie obiegu dokumentów
ZASTAL S.A.”.

2. Działanie systemu kontroli wewnętrznej.
2.1. Formalno - prawne podstawy funkcjonowania kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie
tworzy regulamin organizacyjny określający podział obowiązków i odpowiedzialności
w Spółce.
2.2. Badanie dokumentów wykazało, że kontrola wewnętrzna w badanej jednostce
funkcjonuje w sposób sprawny i konsekwentny.
Dokumenty poddawane są kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej. Kontrola
merytoryczna dokonywana jest przez osoby na stanowiskach kierowniczych
i specjalistycznych. Kontrola formalna i rachunkowa sprawowana jest przez służbę
finansowo- księgową.
2.3. Zdaniem biegłego rewidenta kontrola wewnętrzna zapewnia kompletne ujęcie
i udokumentowanie:
- przychodów oraz rozchodów, dostaw i usług oraz związanych z tym faktur,
- przychodów i rozchodów szeroko rozumianych środków pieniężnych,
- wynagrodzeń za pracę,
- stanu i ruchu majątku trwałego.
2.4. Inwentaryzację składników majątkowych przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi
w Spółce zarządzeniami. Różnice inwentaryzacyjne rozliczono i ujęto w księgach roku
badanego.

3. Rzetelność i prawidłowość ujęcia poszczególnych składników majątku.
3.1. Aktywa trwałe.
3.1.1. Wartości niematerialne i prawne.
Wartość bilansowa wartości niematerialnych i prawnych na koniec
roku poprzedniego wynosiła
11.773,92 zł
Zmiany wartości niematerialnych i prawnych w trakcie roku obrotowego przedstawiały się
następująco:
2.883,36 zł
- umorzenie naliczone w roku
8.890,56 zł
- wartość netto na 31.12.2006r.
Wartość netto stanowi 0,04 % sumy aktywów razem na dzień bilansowy.
Wycena wartości niematerialnych i prawnych dokonana została prawidłowo, tj. według
kosztu nabycia pomniejszonego o dotychczasowe umorzenie, zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt. 1
ustawy o rachunkowości.
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3.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe.
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31.12.2006r.
wynosi
w tym :
1. Środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie

13.795.968.25 zł
13.747.416,86 zł
48.551,39 zł

Środki trwałe wykazywane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonego
o umorzenie.
W okresie badanym nastąpiły poniższe zmiany wartości brutto środków trwałych:
23.898.960,56 zł
- stan na 01.01.2006r.
507.056,49 zł
- przychody ogółem, w tym:
252.599,41 zł
- bezpośrednio z zakupu
722,95 zł
- korekta wyceny/ rozliczeń
253.734,13 zł
- z rozliczenia zadań inwestycyjnych
1.348.842,70 zł
- rozchody ogółem, w tym:
1.137.551,90 zł
- sprzedaż
211.290,80 zł
- likwidacja
23.057.174,35 zł
- stan na dzień 31.12.2006r.
Zmiana stanu umorzeń środków trwałych w badanym okresie:
- stan na 01.01.2006r.
- zwiększenia ogółem, w tym:
- amortyzacja za okres
- przemieszczenia
- zmniejszenia ogółem, w tym:
- sprzedaż
- likwidacja
- przemieszczenia
- stan na 31.12.2006r.

9.294.253,27 zł
490.605,71 zł
476.079,05 zł
14.526,66 zł
475.101,49 zł
272.065,28 zł
188.509,55 zł
14.526,66 zł
9.309.757,49 zł

Największy przyrost wartości brutto środków trwałych nastąpił wskutek rozliczenia zadań
z zakresu budowy środków trwałych. Nakłady na budowę środków trwałych przyjętych na
stan w 2006 roku w przeważającej mierze miały charakter modernizacyjny.
Nakłady na budowę środków trwałych zostały należycie udokumentowane fakturami
dostawców i wykonawców, a w odniesieniu do zadań realizowanych w całości lub
w części siłami własnymi - rozliczeniami zleceń wewnętrznych.
Przyjęcie środków trwałych z rozliczenia budowy jest właściwie udokumentowane
zwyczajowo przyjętymi dokumentami (OT) i nie budzi zastrzeżeń.
Zmniejszenie wartości brutto środków trwałych było głównie skutkiem sprzedaży zbędnych
gruntów, budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej. Wystąpiła również sprzedaż
zbędnych maszyn i urządzeń. Rozchody środków trwałych są prawidłowo udokumentowane
właściwymi dla tego typu operacji dokumentami (LT). Przychody ze sprzedaży wynikają
z faktur wystawionych dla nabywców.
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Wartość sprzedanych środków trwałych wynika z ewidencji analitycznej środków trwałych.
Rzeczowy majątek trwały amortyzowany jest według metody liniowej. Przy ustaleniu okresu
amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności
środka trwałego.
Środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2006r. obejmują cztery zadania inwestycyjne na
łączną kwotę brutto 67.020,30 zł pomniejszoną o odpisy aktualizujące w wysokości 18.468,91
zł. Wysokość poniesionych nakładów została poddana weryfikacji. Udokumentowanie
i wycena poniesionych nakładów nie budzą zastrzeżeń.
Ograniczenia na rzeczowych aktywach trwałych obejmują:
1) Hipoteka zwykła na rzecz Banku Inicjatyw Społeczno –
Ekonomicznych S.A. w Warszawie w kwocie
2) Hipoteka kaucyjna na rzecz Banku Inicjatyw Społeczno –
Ekonomicznych S.A. w Warszawie do kwoty
3) Hipoteka zwykła na rzecz Banku Millennium S.A. w Warszawie
w kwocie
4) Hipoteka zwykła na rzecz Banku Millennium S.A. w Warszawie
w kwocie
Łączna wartość zabezpieczeń ustanowionych na aktywach trwałych
Spółki wynosi

2.000.000,00 zł
740.000,00 zł
450.000,00 zł
300.000,00 zł
3.490.000,00 zł

Rzeczowe aktywa trwałe stanowią 54,47 % aktywów ogółem na dzień 31.12.2006r.
3.1.3. Należności długoterminowe.
Należności długoterminowe nie występują w Spółce.
3.1.4. Inwestycje długoterminowe.
Wykazane w bilansie inwestycje długoterminowe w kwocie
obejmują:
1) nieruchomości w postaci gruntów przeznaczonych do sprzedaży
o wartości
2) udziały i akcje w jednostkach powiązanych
- na udziały i akcje wycenione według cen
nabycia w kwocie
1.985.000,00 zł
utworzono w latach poprzednich odpisy
aktualizujące w wysokości
50.000,00 zł
3) udziały w pozostałych jednostkach w wysokości
- na udziały w pozostałych jednostkach wg cen
185.094,00 zł
nabycia w kwocie
utworzono w latach poprzednich odpisy
aktualizujące w wysokości
90.000,00 zł
4) inne długoterminowe aktywa finansowe
Pozycja ta obejmuje środki zablokowane na rachunku w Raiffeisen
Bank S.A. wycenione według skorygowanej ceny nabycia.

2.073.840,37 zł

31.036,00 zł
1.935.000,00 zł

95.094,00 zł

12.710,37 zł

Procentowy udział inwestycji długoterminowych w aktywach bilansu zamknięcia wynosi 8,19.
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3.1.5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
Wykazane w bilansie długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 135.716,43 zł
obejmują:
1) aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie
113.567,80 zł
Aktywa utworzone zostały na przejściowe ujemne różnice w wysokości
kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku
dochodowego.
2) inne rozliczenia międzyokresowe w wysokości
22.148,63 zł
Pozycja ta obejmuje naliczone odsetki dotyczące umów leasingowych –
część przypadająca do spłaty po dniu 31.12.2007 roku.
W bilansie zamknięcia długoterminowe rozliczenia międzyokresowe stanowią 0,54 %
aktywów ogółem.
3.2. Aktywa obrotowe.
3.2.1. Zapasy.
Wartość zapasów według stanu na dzień 31.12.2006r. wynosi
339.149,27 zł
i obejmuje
1) materiały w kwocie
187.525,86 zł
Zapasy materiałów wyceniono według cen nabycia.
Zapasy materiałów zostały objęte inwentaryzacją drogą spisu z natury
na dzień 31.12.2006 roku. Różnice inwentaryzacyjne rozliczono
w księgach roku badanego.
Wykazany w bilansie stan materiałów wynika z zapisów w prawidłowo
prowadzonej ewidencji syntetycznej i analitycznej.
Obroty materiałów w badanym okresie zostały udokumentowane
w sposób prawidłowy. Wartość materiałów wykazana w bilansie jest
realna.
2) półprodukty i produkty w toku
151.623,41 zł
Pozycja ta dotyczy produkcji niezakończonej.
Produkcja w toku była objęta spisem z natury na dzień 31.12.2006r.
W bilansie zamknięcia zapasy stanowią 1,34 % aktywów ogółem.
3.2.2. Należności krótkoterminowe.
Wartość należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2006r. wynosi
i obejmuje:
1) należności od jednostek powiązanych
w tym:
• należności z tytułu dostaw i usług w kwocie:
• inne - z tytułu refundacji kosztów wynagrodzeń przewodniczących zakładowych organizacji związkowych w kwocie:
2) należności od pozostałych jednostek
w tym:
• należności z tytułu dostaw i usług w kwocie:
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należności brutto według ewidencji do kont
rozrachunkowych odbiorców i dostawców oraz rozliczenia
zakupu
2.150.941,92 zł
- 1.113.773,12 zł
- odpisy aktualizujące w wysokości
Wykazane w bilansie należności wynikają z ewidencji analitycznej,
prowadzonej według poszczególnych kontrahentów.
Wszystkie należności należą do grupy o okresie spłaty do 12 m-cy.
Spółka dokonała uzgodnienia sald należności handlowych według
stanu na dzień 30.11.2006r.
Zapisy w ewidencji analitycznej wynikają z dowodów źródłowych.
Sposób ewidencji pozwala na precyzyjne określenie tytułów
należności.
Analityka do kont syntetycznych prowadzona jest według podmiotów
i tytułów rozliczeń. Stan należności handlowych można uznać za realny.
4.009.469,91 zł
• inne należności w kwocie:
w tym:
a) czynsze mieszkaniowe
- konto 240
89.824,10 zł
b) pożyczki mieszkaniowe
- konto 246
56.908,00 zł
c) rozrachunki dotyczące aktywów trwałych
- konto 248
184.074,72 zł
d) pozostałe rozrachunki
- konto 249
3.764.998,58 zł
razem należności brutto
4.095.805,40 zł
odpisy aktualizujące należności brutto
- 86.335,49 zł
należności netto do bilansu
4.009.469,91 zł
W omawianej grupie innych należności mieści się należność z tytułu
wpłaty do depozytu na rachunek Komornika Sądu Rejonowego
w Zielonej Górze na zabezpieczenie roszczeń dochodzonych od Spółki.
Zaświadczenie Komornika Sądowego Rewiru V przy Sądzie
Rejonowym w Zielonej Górze potwierdza, że wysokość depozytu
wynosi 3.760.298,74 zł.
Wykazany w bilansie stan należności krótkoterminowych można uznać
za realny.
-

Udział należności krótkoterminowych w aktywach ogółem na dzień 31.12.2006r. wynosi 19,94 %.
3.2.3. Inwestycje krótkoterminowe.
Krótkoterminowe aktywa finansowe wykazane w bilansie w kwocie
obejmują:
• pożyczki udzielone jednostkom powiązanym
Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym przypadają do
spłaty w 2007 roku.
• pożyczki udzielone jednostkom pozostałym
Udzielone pożyczki w innych jednostkach obejmują pożyczki
udzielone akcjonariuszom. Termin spłaty przypada na rok 2007.
• środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, w tym:
1) środki pieniężne w kasie Spółki
Stan gotówki w kasie wynika z ewidencji syntetycznej
i analitycznej. Potwierdzony został inwentaryzacją w dniu
30.12.2006r. i jest zgodny ze stanem wykazanym w ostatnim
raporcie kasowym Nr 134/XII/06.
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Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dokumentacji
obrotu kasowego.
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych
223.124,15 zł
Stan środków na rachunkach bankowych wynika z ewidencji
księgowej. Salda kont w ewidencji Spółki potwierdzone zostały
wyciągami bankowymi i potwierdzeniami sald dokonanymi przez
banki.
3) inne środki pieniężne – lokaty i odsetki naliczone od lokaty
3.314.794,78 zł
Stan lokat pieniężnych został potwierdzony zawiadomieniami
banku. Rozliczenie odsetek od lokat przypadających na rok
2006 jest prawidłowe.
Sposób prowadzenia dokumentacji i ewidencji obrotu
bezgotówkowego należy uznać za prawidłowy. Realność salda
środków pieniężnych nie budzi zastrzeżeń.
Procentowy udział inwestycji krótkoterminowych w aktywach ogółem wynosi 15,39.
3.2.4.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

W pozycji tej ujęto i wykazano pozycje kosztów do rozliczenia w czasie
na łączną kwotę
23.962,43 zł.
Według ewidencji księgowej pozycja ta obejmuje koszty prenumeraty, ubezpieczeń
majątkowych, koszty zakupu usług opłacone z „góry” oraz rozliczone w czasie odsetki od
leasingu finansowego.
Wysokość poniesionych kosztów wynika z dokumentów źródłowych, prawidłowo ujętych
w ewidencji analitycznej.
Procentowy udział krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych w aktywach ogółem
wynosi 0,09.

4. Kompletność, rzetelność i prawidłowość ujęcia pasywów.
4.1. Kapitały własne.
1. Stan kapitału własnego na początek i koniec okresu badanego oraz jego zmiana
w trakcie okresu zostały przedstawione we wzorze sprawozdawczym „Zmiany
w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006” zgodnie
z treścią operacji gospodarczych ujętych w ewidencji księgowej.
2. Kapitał podstawowy składa się z 20 499 539 akcji zwykłych na okaziciela o wartości
nominalnej 1,00 zł za akcję. Wykazana w bilansie wysokość kapitału jest zgodna
z wysokością ujawnioną w rejestrze sądowym.
3. Kapitał zapasowy w wysokości 820.180,15 zł został utworzony z kapitału
z aktualizacji wyceny w części dotyczącej środków trwałych sprzedanych
i zlikwidowanych.
4. Strata z lat ubiegłych w wysokości 15.924.005,53 zł dotyczy straty z roku 2002 do
pokrycia z wyników lat przyszłych.
5. Zysk netto w kwocie 2.534.522,23 zł wynika ze zweryfikowanego rachunku zysków
i strat może zostać przyjęty jako prawidłowy.
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Procentowy udział kapitału własnego w pasywach bilansu wynosi 71,52.
4.2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.
4.2.1. Rezerwy na zobowiązania.
Wykazane w bilansie na dzień 31.12.2006r. rezerwy w kwocie
3.723.452,82 zł
obejmują:
1) rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
54.440,09 zł
Rezerwy zostały utworzone na różnice przejściowe dodatnie wartości
podatkowej i bilansowej aktywów wynikające głównie z
niezrealizowanych odsetek od należności, odsetek od udzielonych
pożyczek, różnicy w wysokości amortyzacji podatkowej i księgowej
oraz wartości środków trwałych w leasingu finansowym.
2) rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
169.012,73 zł
Pozycja bilansowa obejmuje rezerwę na świadczenia emerytalne
wyliczone w arkuszu obliczeniowym, w którym wartość bieżąca
zobowiązania wyliczona została na kwotę 169.012,73 zł.
3) pozostałe rezerwy
3.500.000,00 zł
Pozycja bilansowa obejmuje rezerwy z tytułu poręczeń za Spółkę
zależną Zastal Wagony Sp. z o.o.:
3.500.000,00 zł
- rezerwa krótkoterminowa
Stan rezerw na zobowiązania można uznać za prawidłowy.
Procentowy udział rezerw w pasywach ogółem wynosi 14,70.
4.2.2. Zobowiązania długoterminowe.
Wykazane w bilansie zobowiązania długoterminowe w kwocie
obejmują:
- kredyty i pożyczki w wysokości
Jest to część kredytu długoterminowego udzielonego przez
Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych przypadająca do
spłaty w latach 2008 – 2016.
- inne – obejmujące część zobowiązań z tytułu leasingu
finansowego przypadających do spłaty po roku 2007
w wysokości
Wielkość zobowiązań długoterminowych można uznać za prawidłową.

1.763.068,59 zł
1.677.966,15 zł

85.102,44 zł

Procentowy udział zobowiązań długoterminowych w pasywach bilansu wynosi 6,96.
4.2.3. Zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania krótkoterminowe
31.12.2006r. w łącznej kwocie:
obejmują trzy grupy zobowiązań:

wykazane

w

bilansie

na

dzień

1. Wobec jednostek powiązanych.
- z tytułu zakupu usług w jednostce powiązanej: Agencja
Ochrony GAMA Sp. z o. o. w Zielonej Górze.
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2. Wobec pozostałych jednostek.
1.596.988,75 zł
a) kredyty i pożyczki w kwocie:
203.389,80 zł
Pozycja ta obejmuje przypadającą do spłaty w roku 2007
część
kredytu
długoterminowego.
Pozycja
zgodna
z harmonogramem spłaty kredytu.
b) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie:
234.588,68 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenione zostały zgodnie
z art.28 ust.1 pkt.8 o rachunkowości tj. w kwocie wymagającej
zapłaty. Saldo zobowiązań z tytułu dostaw i usług wynika
z ewidencji analitycznej. Zapisy na kontach zobowiązań oraz
rozliczenia zakupu wynikają z dokumentów źródłowych. Saldo
można uznać za realne.
c) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych
świadczeń w wysokości:
1.055.315,62 zł
Powyższa kwota zobowiązań na koniec okresu wynika następujących
tytułów:
86.095,72 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne
734.226,69 zł
- zobowiązanie z tytułu podatku VAT
28.769,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych
203.431,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych
2.793,21 zł
- zobowiązanie wobec PFRON
Zobowiązania wynikają z dokumentów źródłowych. Nie
stwierdzono nieprawidłowości w naliczeniu zobowiązań ani
niezgodności ewidencji z naliczeniami.
Zobowiązania zostały wycenione w kwotach wymagających
zapłaty.
Kwota zobowiązań jest realna i została prawidłowo wykazana
w sprawozdaniu finansowym.
d) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w kwocie
1.776,57 zł
- dotyczą rozliczenia wynagrodzeń bezosobowych
e) inne zobowiązania w kwocie:
101.918,08 zł
- obejmują zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń na
rzecz spółki „GAMA” oraz rozrachunki z tytułu leasingu
środków trwałych.
3. Fundusze specjalne.
W bilansie wykazano fundusze specjalne w kwocie
62.367,03 zł
Podana w sprawozdaniu kwota funduszów specjalnych obejmuje
wyłącznie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Wzrost funduszu w 2006 roku był głównie wynikiem zarachowania
odpisu na ZFŚS w ciężar kosztów działalności operacyjnej.
Odpis dokonany został zgodnie z zasadami określonymi w ustawie
o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zmniejszenie stanu
funduszu w roku badanym było skutkiem jego wykorzystania na cele
określone w ustawie o ZFŚS. Saldo konta ZFŚS można uznać za realne.
Procentowy udział zobowiązań krótkoterminowych w pasywach ogółem wynosi 6,66.
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4.2.4. Rozliczenia międzyokresowe.
Rozliczenia międzyokresowe wykazane w pasywach bilansu w kwocie 41.755,10 zł obejmują
wartość prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz otrzymane przedpłaty.
Do krótkoterminowych rozliczeń zaliczono wartość prawa wieczystego użytkowania gruntów
przypadająca do umorzenia w 2007 roku w kwocie 1.735,56 zł, natomiast pozostałą część
prawa wieczystego użytkowania gruntów, podlegająca amortyzacji po 2007 roku w kwocie
6.942,65 zł, zaliczono do długoterminowych rozliczeń międzyokresowych. Okres umorzenia
prawa wieczystego użytkowania gruntów ustalono na 10 lat. Przedpłata otrzymana na roboty
w kwocie 33.076,89 zł w całości została zaliczona do rozliczeń krótkoterminowych.
Procentowy udział rozliczeń międzyokresowych w pasywach ogółem wynosi 0,16.

5. Kompletność i prawidłowość ujęcia pozycji kształtujących wynik działalności
gospodarczej.
5.1. Przychody i zyski nadzwyczajne.
5.1.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.
Wykazane w rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2006 do
31.12.2006 sporządzonym w wariancie kalkulacyjnym przychody netto
ze sprzedaży wynoszą:
i obejmują:
- przychody netto ze sprzedaży produktów
- przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

8.045.184,31 zł
8.044.482,81 zł
701,50 zł

Kwota przychodów ze sprzedaży wynika z ewidencji księgowej.
Operacje sprzedaży są prawidłowo udokumentowane. Kompletność zarachowania
przychodów ze sprzedaży w roku badanym nie budzi zastrzeżeń.
Kwota przychodów netto ze sprzedaży od jednostek powiązanych
209.601,94 zł
wynosi:
5.1.2. Pozostałe przychody operacyjne.
Kwota pozostałych przychodów operacyjnych wynosi:
2.849.448,59 zł
i obejmuje:
1) zyski ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2.670.068,93 zł
3.612.612,80 zł
- udokumentowane przychody ze sprzedaży środków trwałych:
942.543,87 zł
- wartość netto sprzedanych środków trwałych:
Przychody ze sprzedaży środków trwałych wynikają z ewidencji
prowadzonej na podstawie prawidłowej dokumentacji.
2) inne przychody operacyjne
179.379,66 zł
- refundacja wynagrodzeń
40.205,67 zł
26.789,63 zł
- otrzymane odszkodowania
36.136,92 zł
- odwrócenie odpisów aktualizujących aktywów obrotowych
61.176,24 zł
- wycofanie z kosztów na zapasy
15.071,20 zł
- pozostałe
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W pozycji „pozostałe” mieszczą się przedawnione i umorzone
zobowiązania, amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów,
zwrot kosztów sądowych i komorniczych.
5.1.3. Przychody finansowe.
Przychody finansowe wykazane w rachunku zysków i strat za rok obrotowy
w kwocie
obejmują:
1) odsetki naliczone i otrzymane
w tym od jednostek powiązanych
2) aktualizacja wartości inwestycji
Pozycja obejmuje kwotę rozwiązanych odpisów aktualizujących od
pożyczek oraz korektę odpisu wartości weksla.
3) dywidendy i udziały w zyskach
4) inne, w tym:
- wartość rozwiązanej rezerwy na poręczenia w kwocie
- rozwiązanie odpisu aktualizującego odsetek od należności w kwocie

359.988,35 zł
65.284,97 zł
14.319,11 zł
821,32 zł

2.132,94 zł
291.749,12 zł
290.835,00 zł
914,12 zł

Ewidencja przychodów finansowych jest szczegółowa i przejrzysta.
Zapisy w ewidencji analitycznej wynikają z prawidłowo udokumentowanych operacji.
5.1.4. Zyski nadzwyczajne.
W roku badanym zyski nadzwyczajne nie wystąpiły.
5.2. Koszty i straty nadzwyczajne.
5.2.1. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów.
Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym co pozwala na
sporządzenie rachunku zysków i strat zarówno w wariancie kalkulacyjnym jak i wariancie
porównawczym.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów za rok obrotowy
wykazane w wariancie kalkulacyjnym wynoszą
i obejmują:
1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

6.477.381,29 zł
6.476.679,73 zł
701,56 zł

Kwota kosztów w wariancie kalkulacyjnym wynika z prawidłowo zarachowanych
i rozliczonych kosztów prostych.
Wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu wynika z prawidłowo prowadzonej
i udokumentowanej ewidencji.

Koszty ogólnego zarządu w roku badanym wynoszą
i wynikają z prawidłowo prowadzonej ewidencji analitycznej.
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W okresie sprawozdawczym zostały poniesione koszty rodzajowe:
1) amortyzacja
2) zużycie materiałów i energii
3) usługi obce
4) podatki i opłaty
5) wynagrodzenia
6) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
7) pozostałe koszty rodzajowe
Razem koszty rodzajowe

478.962,41 zł
1.542.333,81 zł
1.134.211,46 zł
1.872.951,13 zł
2.284.709,59 zł
493.900,30 zł
110.631,41 zł
7.917.700,11 zł

Poniesione w badanym okresie koszty rodzajowe zostały zarachowane prawidłowo oraz do
właściwych okresów sprawozdawczych.
Nie stwierdzono przemieszczenia kosztów pomiędzy okresami sprawozdawczymi,
przemieszczenia nakładów pomiędzy rodzajami działalności ani przypadków pominięcia
w zaewidencjonowaniu kosztów.
Uzgodnienie kosztów działalności operacyjnej:
Wariant porównawczy:
- koszty w układzie rodzajowym
- zmiana stanu produktów (zwiększenie)
- koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby
Razem koszty

7.917.700,11 zł
- 151.623,41 zł
- 51.469,11 zł
7.714.607,59 zł

Razem koszty

6.476.679,73 zł
1.237.927,86 zł
7.714.607,59 zł

Wariant kalkulacyjny:
- koszty wytworzenia sprzedanych produktów
- koszty ogólnego zarządu

5.2.2. Pozostałe koszty operacyjne:
Wykazane w rachunku zysków i strat pozostałe koszty operacyjne
w kwocie
obejmują:
1) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych w kwocie
- obejmuje odpisy tytułu aktualizacji wartości należności
2) inne koszty operacyjne
w tym:
- rezerwy na zobowiązania- odprawy emerytalne
- opłaty sądowe i komornicze
- darowizny
- koszty pośrednictwa
- koszty związane z refundacją wynagrodzeń zw. zawodowych
- pozostałe

315.034,43 zł
59.290,41 zł
255.744,02 zł
42.620,75 zł
23.788,90 zł
17.700,00 zł
100.000,00 zł
30.692,02 zł
40.942,35 zł

Pozostałe koszty operacyjne według ksiąg rachunkowych za 2006 rok wynoszą ogółem
1.257.578,30 zł. Różnica w kwocie 942.543,87 zł dotyczy kosztów zbycia niefinansowych
aktywów trwałych.
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5.2.3. Koszty finansowe.
Wykazane w rachunku zysków i strat koszty finansowe w kwocie
obejmują:
1) odsetki, w tym:
- odsetki od zobowiązań
- odsetki od pożyczek i kredytów
2) inne, w tym:
- odpis aktualizujący odsetek od należności
- pozostałe

175.658,06 zł
154.124,59 zł
21.807,75 zł
132.316,84 zł
21.533,47 zł
20.449,92 zł
1.083,55 zł

Zaewidencjonowane operacje tak przychodów jak i kosztów finansowych zostały prawidłowo
zakwalifikowane do tej grupy. Zarejestrowane kwoty kosztów finansowych wynikają
z prawidłowo udokumentowanych operacji.
5.2.4. Straty nadzwyczajne.
W roku badanym straty nadzwyczajne nie wystąpiły.

5.3. Poprawność przekształcenia wyniku finansowego brutto w wynik netto.
W 2006 roku Spółka wykazała zysk brutto w kwocie 3.048.619,61 zł. Rozliczenie tytułów
różniących podstawę opodatkowania od wyniku finansowego brutto zostało dokonane
zgodnie z obowiązującymi przepisami odnośnie podatku dochodowego od osób prawnych.
Przekształcenie wyniku finansowego brutto w wynik netto przedstawia się następująco:
Tytuł
Zysk brutto
Koszty 2006 roku nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu
Koszty podatkowe nie ujęte w wyniku roku obrotowego
Przychody bilansowe nie zaliczane do przychodów podatkowych
Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku roku obrotowego
Dochód podatkowy
Darowizny do odliczenia
Odliczenie straty podatkowej z lat ubiegłych
Podstawa opodatkowania
Podatek dochodowy wg stawki 19 %
Odliczenia od podatku – podatek od dywidend
Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zysk netto
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kwota w zł
3.048.619,61
314.092,19
- 245.702,89
- 403.542,32
233.498,12
2.946.964,71
- 700,00
- 1.394.586,14
1.551.678,57
294.819,00
90.983,00
- 7.068,63
- 303.192,75
2.534.522,23
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6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzone zostały zgodnie z art. 48 ust.1 ustawy z dnia
29 września 1994r. o rachunkowości i zawierają szczegółowe informacje o istotnych
elementach sprawozdania finansowego oraz innych zdarzeniach wpływających na sytuację
finansową badanej jednostki.
Informacje są zgodne z ewidencją księgową.

7. Rachunek przepływów pieniężnych.
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony został metodą pośrednią zgodnie ze wzorem
określonym w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości. Wielkości finansowe wykazane
w rachunku są powiązane z pozostałymi częściami sprawozdania finansowego i księgami
rachunkowymi.
Rachunek wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych w badanym
okresie o kwotę
w tym:
- przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
- przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
- przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

3.494.450,18 zł
622.182,77 zł
3.361.750,53 zł
- 489.483,12 zł

8. Sprawozdanie z działalności Spółki.
Sprawozdanie z działalności spółki, do sporządzenia którego zobowiązane są spółki prawa
handlowego na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości
i z uwzględnieniem tematyki określonej w tym artykule, zostało sporządzone na podstawie
ewidencji księgowej i jest zgodne z zawartymi w niej danymi.

9. Zobowiązania warunkowe.
Stan zobowiązań warunkowych na koniec okresu wynosi
i obejmuje:
- weksel własny in blanco
- hipoteka umowna zwykła na rzecz jednostek powiązanych
- hipoteka kaucyjna na zabezpieczenie kredytu w BISE

1.495.725,00 zł
5.725,00 zł
750.000,00 zł
740.000,00 zł

10. Zjawiska lub zdarzenia wskazujące na naruszenie prawa.
W trakcie badania nie stwierdzono, żeby w badanej jednostce wystąpiły zjawiska lub
zdarzenia wskazujące na naruszenie prawa.
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D. PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA.
Wyniki badania sprawozdania finansowego za 2006 rok w pełni odzwierciedla opinia.

E. USTALENIA KOŃCOWE.
Raport zawiera 21 stron kolejno numerowanych i zaparafowanych.
Do raportu załączono sprawozdanie finansowe za 2006 rok obejmujące:
1)

wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2)

bilans sporządzony na dzień 31.12.2006r.,

3)

rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.,

4)

zestawienie zmian w kapitale własnym,

5)

rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.,

6)

dodatkowe informacje i objaśnienia.

Biegły Rewident – Kierujący
Nr ewidencyjny 543/1228
Zygmunt Cugeher

Biegły Rewident - Badający
Nr ewidencyjny 5960
Jan Bogusz

PREZES ZARZĄDU
mgr Stanisław Gauza
Biegły rew. 972/5995

BIURO USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

„DEBET” Sp. z o.o.
65-958 Zielona Góra, pl. Pocztowy 7
Tel/fax (068) 325 06 22 tel.324 36 29
Podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych pod nr 267

Zielona Góra, dnia 02 kwietnia 2007r.
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Raport roczny SA-R

2006
(rok bieżący)

Zgodnie z § 37 ust. 1 Załącznika nr 1 do Regulaminu obrotu RPW CeTO przyjętego uchwałą Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej MTSCeTO S.A. z dnia 3 stycznia 2006 r. (z późn. zm.)
od 01.01.2006
od 01.01.2005
30.04.2007 r.

Za rok obrotowy obejmujący okres:
oraz za poprzedni rok obrotowy obejmujący okres:
data przekazania:

do 31.12.2006
do 31.12.2005
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(pełna nazwa emitenta)
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(skrócona nazwa emitenta)

65 - 119
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(kod pocztowy)

(miejscowość)

...........4A.....

SULECHOWSKA

(numer)

(ulica)

......./068/ 32 84 214.........................

........../068/ 32 84 213......................

sekretariat@zastal.pl

(telefon)

(fax)

(e-mail)

.......929- 009- 38- 06.........................

....6104350............................

www.zastal.pl

(NIP)

(REGON)

(www)

Biuro Usług Finansowo - Księgowych DEBET Sp. z o.o.

(Podmiot uprawniony do badania)

================================================================
Raport roczny zawiera :
Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Pismo Prezesa Zarządu
Roczne sprawozdanie finansowe
X Wprowadzenie
X Zestawienie zmian w kapitale własnym
X Bilans
X Rachunek przepływów pieniężnych
X Rachunek zysków i strat
X Dodatkowe informacje i objaśnienia
X Sprawozdanie Zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

X
X
X
X
X

WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto
IV. Zysk (strata) netto
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
IX. Aktywa, razem
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
XI. Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny
XIV. Kapitał zakładowy
XV. Liczba akcji (w szt.)
XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą
(w zł / EUR)
XVIII Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł /
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł / EUR)

w tys. zł
rok bieżący
rok poprzedni

w tys. EUR
rok bieżący
rok poprzedni

8 045

6 741

2 063

1 675

2 864
3 048
2 534
621
3 363
-490
3 494
25 327
7 213
1 763
1 685
18 114
20 500
20 499 539
0,12
-

2 125
2 460
2 232
807
771
-2 537
-959
22 663
7 083
618
1 968
15 580
20 500
20 499 539
0,11
-

735
782
650
162
878
-128
912
6 611
1 883
460
440
4 728
5 351
20 499 539
0,03
-

528
611
555
209
200
-657
-248
5 872
1 835
160
510
4 036
5 311
20 499 539
0,03
-

0,88
-

0,76
-

0,23
-

0,20
-

Raport roczny powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KNF, zgodnie z
przepisami prawa

Zastal SA
(nazwa emitenta)

SA-R 2006
(rok bieżący)

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Zastal SA
Zielona Góra ul.Sulechowska 4a
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze - VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Zielonej Górze
nr KRS 67681
2. Podstawowy przedmiot działałności wg. PKD
70.20.Z Wynajem nieruchomości
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. a porównywalne dane finansowe od 01.01.2005
do 31.12.2005 r.
4. Zarząd składa się z dwóch osób (prezesa i wiceprezesa) a Rada Nadzorcza jest pięcioosobowa.
5. Zastal SA jest jednostką dominującą oraz znaczącym inwestorem i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
6. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę przez
conajmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.
7. W sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych nie wystąpiły korekty wynikające z zastrzeżeń
w opiniach biegłych księgowych ( nie było żadnych zastrzeżeń).
8. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnianiu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o
rachunkowości.
a) Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółka przyjęła następujące
ustalenia:
• Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 3.500 zł. Spółka zalicza bezposrednio w koszty zuzycia materiałów (nie
dotyczy to komputerów) i jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej.
• Do amortyzacji środków trwałych przyjętych na stan przed 2004 rokiem stosuje się stawki przewidziane w wykazie
rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej, a przyjęte na stan od 2004 roku według
przewidywanego okresu użytkowania.
• Odpisów amortyzacyjnych Spółka dokonuje metodą liniową.
• Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
następuje w miesiącu następnym po przyjęciu tych środków, wartości i praw do używania.
b) Rzeczowe aktywa trwałe oraz inwestycje w nieruchomości wycenia się w cenach nabycia , pomniejszonych o odpisy
z tytułu utraty ich wartości.
c) Długoterminowe aktywa finansowe (posiadane udziały) wycenia się według cen nabycia pomniejszone o odpisy z tytułu
trwałej utraty ich wartości.
d) Aktywa finansowe - (udzielone pożyczki, lokaty) wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej
za pomocą efektywnej stopy procentowej.
e) Stany i rozchody, objęte ewidencją ilościowo - wartościową materiałów i towarów, wycenia się:
a) materiały - w cenach zakupu,
b) towary pozostałe - w cenach zakupu,
c) produkty, usługi i produkacja w toku - w cenach wytworzenia.
f) Błędy podstawowe koryguje się wynikowo, czyli wykazuje się w rachunkach zysków i strat jeżeli zgodnie z zasadą
istotności wynosi on nie więcej niż 5% wyniku brutto.
9. Kursy wymiany złotego w stosunku do euro, ustalonych przez NBP (zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia
o prospekcie)
Średni kurs Minimalny kurs Maksymalny kurs Kurs na ostatni
w okresie
w okresie
w okresie
dzień okresu
ROK 2006
3,8991
3,7565
4,1065
3,8312
styczeń
3,8285
3,7750
3,8643
3,8285
luty
3,8006
3,7565
3,8300
3,7726
marzec
3,8456
3,7693
3,9617
3,9357
kwiecień
3,8527
3,8640
3,9870
3,8740
maj
3,8716
3,8194
3,9646
3,9472
czerwiec
3,9002
3,9236
4,1065
4,0434
lipiec
3,9048
3,9117
4,0553
3,9321
sierpień
3,9088
3,8635
3,9513
3,9369
wrzesień
3,9171
3,9426
3,9885
3,9835
październik
3,9141
3,8610
3,9745
3,8871
listopad
3,9052
3,7958
3,8670
3,8166
grudzień
3,8991
3,7900
3,8383
3,8312
Pozycje aktywów i pasywów bilansu za 2006 rok przeliczono wg. kursu z dnia 29.12.2006 roku czyli 3,8312
Pozycje rachunku zysków i strat za 2006 rok przeliczono wg. średniej arytmetycznej kursów euro czyli 3,8991
(suma kursów obowiązująca na ostatni dzień każdego miesiąca, podzielona przez 12 miesięcy (46,7888:12 = 3,8991)
Pozycje rachunku przepływów pieniężnych za 2006 rok przeliczono wg. kursu z dnia 29.12.2006 roku czyli 3,8312
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ROK 2005
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

SA-R 2006

w tys. zł

(rok bieżący)

Średni kurs
w okresie
4,0233
4,0503
3,9811
4,0153
4,0804
4,0885
4,0805
4,0798
4,0760
4,0583
4,0514
4,0381
4,0233

Minimalny kurs
w okresie
3,8223
4,0503
3,9119
3,8839
4,0732
4,1195
4,0178
4,0122
4,0110
3,8911
3,8693
3,8933
3,8223

Maksymalny kurs
w okresie
4,2756
4,1334
4,0583
4,1659
4,2756
4,2709
4,1515
4,1587
4,0792
3,9818
3,9993
4,0264
3,9318

Kurs na ostatni
dzień okresu
3,8598
4,0503
3,9119
4,0837
4,2756
4,1212
4,0401
4,0758
4,0495
3,9166
3,9893
3,9053
3,8598

Pozycje aktywów i pasywów bilansu oraz rachunek przepływów pieniężnych za 2005 rok przeliczono wg. kursu z
dnia 31.12.2005 roku czyli 3,8598
Pozycje rachunek zysku i strat za 2005 rok przeliczono wg. średniej arytmetycznej kursów euro czyli 4,0233. Wyliczenie
średniej arytmetycznej kursów euro za 2005 rok, czyli suma kursów na ostatni dzień miesiąca w całym roku podzielona przez 12
miesięcy (48,2791: 12 = 4,0233 )

2 z 49

Zastal SA
(nazwa emitenta)

SA-R 2006

w tys. zł

(rok bieżący)

BILANS

Nota

2006
rok bieżący

2005
rok poprzedni

Aktywa
I. Aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe
3. Należności długoterminowe
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych
wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe
2.1. Od jednostek powiązanych
2.2. Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem

1
2
3, 8

4

5

6
7, 8

9

10

16 015
9
13 796
-

2 074
31
2 043
1 935
-

17 411
12
14 803
2 179
31
2 148
1 935
-

108
136
114
22
9 312
339
5 052
5
5 047
3 897
3 897
204
155
3 538
24
25 327

213
417
417
5 252
67
4 812
22
4 790
358
358
314
44
15
22 663

18 114
20 500
820
10 184
-15 924
2 534
7 213
3 723
54
169
169
3 500
3 500
1 763
1 763
1 685
25
1 597
63
42
-

15 580
20 500
805
11 004
-18 961
2 232
7 083
4 487
47
147
126
21
4 293
793
3 500
618
618
1 968
52
1 844
72
10
-

Pasywa
I. Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy
5. Kapitał z aktualizacji wyceny
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek powiązanych
3.2. Wobec pozostałych jednostek
3.3. Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe
4.1. Ujemna wartośc firmy
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12
13
14
15
16

17
18

19

20

21
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w tys. zł

(rok bieżący)

4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
Pasywa razem
Wartość księgowa
Liczba akcji (w szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

22
22

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota

1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
...
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
- z tytułu kosztów sądowych i komorniczych
...
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
- ustanowienie hipoteki zwykłej
...
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
- weksel in blanco
- hipoteka umowna kaucyjna
3. Inne (z tytułu)
- wartość gruntów wieczyście użytkowanych
...
Pozycje pozabilansowe, razem

23

23

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w
tym:
- jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży
VII. Pozostałe przychody operacyjne
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
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24
25

26

26
26

27

42
7
35
25 327

10
8
2
22 663

18 114
20 499 539
0,88
-

15 580
20 499 539
0,76
-

2006
rok bieżący

214
-

2005
rok poprzedni

228
-

214
214

228
228

1 496
750
750

3 467
750
750

746
6
740
86
86

2 717
2 518
199
86
86

1 796

3 781

2006
rok bieżący

2005
rok poprzedni

8 045

6 741

210
8 044
1
6 477
264
6 476
1
1 568
1 238
330
2 849
2 670
179
315
59

214
6 727
14
5 022
258
5 008
14
1 719
1 265
454
4 436
511
3 925
2 765
2 596

Zastal SA
(nazwa emitenta)

SA-R 2006

w tys. zł

(rok bieżący)

3. Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
X. Przychody finansowe
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne
XI. Koszty finansowe
1. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto
XV. Podatek dochodowy
a) część bieżąca
b) część odroczona
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

28
29

31

30

31

32
33
34

35
36

38
38

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
...
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
...
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
...
b) zmniejszenia (z tytułu)
...
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256
2 864
360
2
65
14
1
292
176
154
22
3 048
3 048
514
204
310
-

169
2 125
395
94
25
114
187
60
19
41
2 460
2 460
228
228
-

2 534

2 232

2 534
20 499 539
0,12
-

2 232
20 499 539
0,11
-

2006
rok bieżący

2005
rok poprzedni

15 580
-

13 348
-

15 580
20 500
-

13 348
20 500

20 500
-

20 500
-

Zastal SA
(nazwa emitenta)

SA-R 2006

w tys. zł

(rok bieżący)

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
...
b) zmniejszenia (z tytułu)
...
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- zbycie środków trwałych
...
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
...
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
...
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
...
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
...
b) zmniejszenia (z tytułu)
...
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
...
b) zmniejszenia (z tytułu)
...
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
...
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-

-

805
15
820

2 004
-1 199
805

820

805

805
805

2 004
2 004

820
11 004
-820
-

805
11 809

820
820

805
805

10 184
-

11 004
-

-18 961
-

-24 471

-

18 961

24 471

18 961
-

24 471
-
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(nazwa emitenta)
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w tys. zł

(rok bieżący)

b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycie z kapitału zapasowego
- zaokrąglenia
- zaliczenie zysku z roku ubiegłego
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą
praw własności
2. Amortyzacja
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów
8. Zmiana stanu należności
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) metoda pośrednia
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
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3 037
805
2 232
15 924
-15 924
2 534
2 534
18 114

5 510
2 004
3 506
18 961
-18 961
2 232
2 232
15 580

18 114

15 580

2006
rok bieżący

2005
rok poprzedni

2 534
-1 913

2 232
-1 425

479
129
-2 670
-764
-272
-309

450
-24
-817
-1 403
-63
-9

1 191
303
0
621

245
196
807

3 811

1 604

3 681
130
125
125
5
2
1
2
448

1 173
284
175
150
25

344
50
50
50
54
3 363

660
5
5
5
168
771

109
100
1
8
147
833
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w tys. zł

(rok bieżący)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
- o ograniczonej możliwości dysponowania
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2 000

-

2 000

-

2 490
119
32
148
2 191
-490
3 494
3 494
44
3 538
10

2 537

42
5
2 490
-2 537
-959
-959
1 003
44
18
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w tys. zł

(rok bieżący)

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1a
2006
rok bieżący

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

2005
rok poprzedni

9
9
9

a) koszty zakończonych prac rozwojowych
b) wartość firmy
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:
- oprogramowanie komputerowe
d) inne wartości niematerialne i prawne
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne razem

9 z 49

12
12

12

(rok bieżący)

SA-R 2006
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14
-

14
2
3
3
-

5
9

14
-

14
2
3
3
-

5
9

- oprogramowanie
komputerowe

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
c
a
b
koszty zakończonych
wartość firmy
koncesje, patenty, licencje i podobne
prac rozwojowych
wartości, w tym:

a) wartość brutto wartości niematerialnych i
prawnych na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
- zakup
...
c) zmniejszenia (z tytułu)
-100% umorzone przen. na ewid.pozabil.
...
d) wartość brutto wartości niematerialnych i
prawnych na koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na
początek okresu
f) amortyzacja za okres (z tytułu)
-naliczenie roczne
-100% umorzone przen. na ewid.pozabil.
...
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na
koniec okresu
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na
początek okresu
- zwiększenia
- zmniejszenia
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na
koniec okresu
j) wartość netto wartości niematerialnych i
prawnych na koniec okresu

Nota 1 b

Zastal SA
(nazwa emitenta)

d
inne wartości
niematerialne i
prawne

e
zaliczki na wartości
niematerialne i
prawne

9

-

-

5

2
3
3
-

14

-

14
-

Wartości
niematerialne
i prawne, razem

w tys. zł

Zastal SA
(nazwa emitenta)
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w tys. zł

(rok bieżący)

Nota 1c
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

2006
rok bieżący

a) własne
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu,
w tym:
...
Wartości niematerialne i prawne razem

2005
rok poprzedni

9

12

-

9

12

Nota 2a
2006
rok bieżący

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
a) środki trwałe, w tym:
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- urządzenia techniczne i maszyny
- środki transportu
- inne środki trwałe
b) środki trwałe w budowie
c) zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem

13 747
7 556
5 618
488
55
30
49
13 796
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2005
rok poprzedni

14 605
8 411
5 858
237
62
37
198
14 803

(rok bieżący)

SA-R 2006

14 503
215
215

385
224
161
14 333
8 645
70
406
-212
-138
14
8 715
5 618

8 418
-

853
853

7 565
7
2
2
9
7 556

12 z 49

- budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

- grunty ( w tym
prawo użytkowania
wieczystego gruntu)

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-zakup
-leasing
c) zmniejszenia (z tytułu)
-sprzedaż
- likwidacja
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu
f) amortyzacja za okres (z tytułu)
-naliczenie roczne
-sprzedaż
-likwidacja
-przemieszczenia
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

Nota 2b

Zastal SA
(nazwa emitenta)

488

421
-

110
60
50
17
909
491
-70
54
-60
-50
-14

728
291
291

- urządzenia
techniczne i maszyny

55

156
-

211
148
8
8
-

210
1
1

- środki transportu

30

10

1
40
3
7
7
-

-

40
-

- inne środki trwałe

13 747

9 311
-

1 348
1 137
211
18
23 058
9 294
17
477
-272
-188
-

23 899
507
506
1

Środki trwałe,
razem

w tys. zł
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Nota 2c
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA
WŁASNOŚCIOWA)
a) własne
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu,
w tym:
-leasing
...
Środki trwałe bilansowe razem
Nota 2d

w tys. zł

(rok bieżący)

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO

2006
rok bieżący

2005
rok poprzedni

13 594
153

14 547
58

153

58

13 747

14 605

2006
rok bieżący

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w
tym:
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście
...
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem

2005
rok poprzedni

86

86

86

86

86

86

HIPOTEKI ZABEZPIECZAJĄCE ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ
1. Utworzono hipotekę zwykłą na nieruchomości położonej w Zielonej Górze, ul. Źródlana, działka nr 120/19, księga
wieczysta nr 71202 w kwocie 450 tys. zł. na rzecz Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie na zabezpieczenie
kredytu w kwocie 300 tys. zł. udzielonego Zastal Transport Sp. z o.o. na podstawie umowy nr 66406596 z dnia 05
sierpnia 2005 r. Termin spłaty kredytu przypada na dzień 04 sierpnia 2007 r.
2. Ustanowiono hipotekę zwykłą w kwocie 300 tys. zł. na nieruchomości położonej w Zielonej Górze, ul. Źródlana,
działka nr 120/19, księga wieczysta nr 71202, na rzecz Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie na
zabezpieczenie gwarancji w kwocie 200 tys. zł. wystawionej na zlecenie Zastal Transport Sp. z o.o. na podstawie umowy
umowy o udzielenie gwarancji bankowej CR/12870/66480709/05 z dnia 10/08/2005 r. Gwarancja jest ważna do dnia
07 sierpnia 2007 roku.
3. Ustanowiono hipotekę umowną zwykłą do wysokosci 2.000 tys. zł. oraz hipotekę umowną kaucyjną do wysokości
740 tys. zł. na nieruchomosci położonej w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 4a, księga wieczysta KW nr
ZG1E/00070413/5, celem zabezpieczenia wierzytelności Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SA III Oddział
w Warszawie powstałej z tytułu kredytu udzielonego firmie Zastal SA na podstawie umowy kredytu nr
1015063772 z dnia 31 marca 2006 roku z ostatecznym terminem spłaty 31 marzec 2016 roku.

Nota 3a
2006
rok bieżący

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych (z tytułu)
...
- od jednostek współzależnych (z tytułu)
...
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
...
- od znaczącego inwestora (z tytułu)
...
- od jednostki dominującej (z tytułu)
...
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)
...
Należności długoterminowe netto
c) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto

2005
rok poprzedni

-
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-

Zastal SA
(nazwa emitenta)

SA-R 2006

w tys. zł

(rok bieżący)

Nota 3b
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG
TYTUŁÓW)
a) stan na początek okresu
...
b) zwiększenia (z tytułu)
...
c) zmniejszenia (z tytułu)
...
d) stan na koniec okresu
...

2006
rok bieżący

Nota 3c
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
...
b) zmniejszenia (z tytułu)
...
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

2006
rok bieżący

Nota 3d
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
(STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1.w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
...
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem

2006
rok bieżący

jednostka | waluta

2005
rok poprzedni

-

2005
rok poprzedni

-

-

2005
rok poprzedni

-

-

Nota 4a
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)

2006
rok bieżący

a) stan na początek okresu
- grunty
...
b) zwiększenia (z tytułu)
...
c) zmniejszenia (z tytułu)
...
d) stan na koniec okresu
- grunty

2005
rok poprzedni

31
31

31
31

-

-

31
31

Nota 4b
ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
(WG GRUP RODZAJOWYCH)
a) stan na początek okresu
...
b) zwiększenia (z tytułu)
...
c) zmniejszenia (z tytułu)
...
d) stan na koniec okresu
-
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2006
rok bieżący

31
31

2005
rok poprzedni

-

-

-

-

Zastal SA
(nazwa emitenta)

SA-R 2006

w tys. zł

(rok bieżący)

Nota 4c
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA
FINANSOWE
a) w jednostkach zależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
...
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
...
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
...
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
...
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
...
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
...
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
...
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
...
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
...
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
...
f) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
...
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
- lokaty
...
Długoterminowe aktywa finansowe, razem

2006
rok bieżący

Nota 4d
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH
PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W
TYM:
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2005
rok poprzedni

1 735
1 735

1 735
1 735

200
200

200
200

108
95

208
52

13
13

156
5
5

2 043

2 148

2006
rok bieżący

2005
rok poprzedni

Zastal SA
(nazwa emitenta)

SA-R 2006

w tys. zł

(rok bieżący)

a) wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
Nota 4e

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

2006
rok bieżący

a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
...
c) zmniejszenia ( z tytułu)
...
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
...
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

2005
rok poprzedni

-

Nota 4f
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI
WSPÓŁZALEŻNE
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
...
c) zmniejszenia ( z tytułu)
...
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
...
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

2006
rok bieżący

Nota 4g
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI
STOWARZYSZONE
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
...
c) zmniejszenia ( z tytułu)
...
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
...
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

2006
rok bieżący

Nota 4h
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI
ZALEŻNE
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
...
c) zmniejszenia ( z tytułu)
...
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

2006
rok bieżący
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2005
rok poprzedni

-

2005
rok poprzedni

-

2005
rok poprzedni

Zastal SA
(nazwa emitenta)

SA-R 2006

w tys. zł

(rok bieżący)

e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
...
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

-

Nota 4i
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI
WSPÓŁZALEŻNE
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
...
c) zmniejszenia ( z tytułu)
...
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
...
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

2006
rok bieżący

Nota 4j
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI
STOWARZYSZONE
a) ujemna wartość firmy brutto na poczatek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
...
c) zmniejszenia ( z tytułu)
...
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
...
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

2006
rok bieżący

Nota 4k
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW
FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
a) stan na początek okresu
- udziały i akcje
- pożyczki
-lokaty
b) zwiększenia (z tytułu)
-lokata
-udziały
c) zmniejszenia (z tytułu)
- udziały
- pożyczki
d) stan na koniec okresu
- udziały i akcje
- pożyczki
- lokaty

2006
rok bieżący
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2005
rok poprzedni

-

2005
rok poprzedni

-

2 148
1 987
156
5
51
8
43
156
156
2 043
2 030
13

-

2005
rok poprzedni

2 143
1 987
156
5
5
2 148
1 987
156
5

Zastal Transport

Agencja Ochrony

2
3

c

stowarzyszona

działalność
finansowa

Zielona Góra ul.
Sulechowska 4a

zależna

ochrona mienia stowarzyszona

Zastal Transport

Kapitał Sp. z o.o.

Agencja Ochrony
GAMA Sp. z o.o.

8 224
-2 681

2 769

150

500

1735

kapitał
zakładowy

-

-

należne wpłaty
na kapitał
zakładowy
(wartość
ujemna)

13
37

17

kapitał
zapasowy

1017
-5 135

854

zysk (strata) z
lat ubiegłych

279
1309

115

zysk (strata)
netto

50

200

1 735

885
5 406

4 412

122
5 406

1558

- zobowiązania długoterminowe

745
0

2 631

- zobowiązania krótkoterminowe

n
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
jednostki, w tym:

12.12.1991

17.09.1992

17.09.1992
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pełna
wycena
metodą praw
własności
wycena
metodą praw
własności

pozostały kapitał własny, w tym:

7 711
-2 868

kapitał własny jednostki, w tym:

m

(rok bieżący)

SA-R 2006

i

o

364
0

1 985

- należności
długoterminowe

-

-

j

k

l

w tys. zł

364
-

1 985

9 108
2725

7 181

2 304
5

12 783

r
przychody
ze
sprzedaży

p

s

t

-

-

-

-

nieopłacona
otrzymane lub
przez emitenta
należne
wartość udziałów dywidendy od
/ akcji w
jednostki za
jednostce
ostatni rok
obrotowy

33

40

100

aktywa
jednostki,
razem

33

40

100

procent
udział w ogólnej
wskazanie innej
posiadanego
liczbie głosów
niż określona pod
kapitału
na walnym
lit. j) lub k), podstawy
zakładowego zgromadzeniu
kontroli /
współkontroli /
znaczącego wpływu

- należności
krótkoterminowe

-

200

1 735

wartość
bilansowa
udziałów /
akcji

należności jednostki, w tym:

50

d
e
f
g
h
data objęcia
wartość
charakter powiązania
zastosowana
korekty
kontroli /
udziałów / akcji aktualizujące
metoda
(jednostka zależna,
współkontroli / według ceny
współzależna,
konsolidacji /
wartość
uzyskania
nabycia
stowarzyszona, z
wycena metodą
(razem)
znaczącego
wyszczególnieniem
praw własności,
wpływu
powiązań
bądź wskazanie, że
bezpośrednich i
jednostka nie
pośrednich)
podlega konsolidacji
/ wycenie metodą
praw własności

Zielona Góra ul.
Sulechowska 4a

transport

przedmiot
przedsiębiorstwa

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.

nazwa jednostki

a

1 Sp. z o.o.

Lp.

Nota 4m

3 Kapitał Sp z o.o.

2 GAMA Sp. z o.o.

Zielona Góra ul.
Sulechowska 4a

b

siedziba

nazwa (firma) jednostki
ze wskazaniem
formy prawnej

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

a

1 Sp. z o.o.

Lp.

Nota 4l

Zastal SA
(nazwa emitenta)

Zastal SA
(nazwa emitenta)

SA-R 2006

Nota 4n

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

a

L.p.

1
2.

3.
...

w tys. zł

(rok bieżący)

nazwa (firma)
jednostki, ze
wskazaniem
formy prawnej

Kolmex S.A.
Sieć Delko S.A.

Igloofruit

b

siedziba

c

d

e

wartość
przedmiot
bilansowa
przedsię udziałów/ak
biorstwa
cji

f

kapitał własny
jednostki, w tym:
- kapitał
zakładowy

g

h

i

udział w
nieopłacona
% posiadaogólnej
przez
liczbie
nego
emitenta
głosów na
kapitału
wartość
walnym
zakładoudziałów /
wego
zgromadzeakcji
niu

Warszawa

Handel kraj
i zagranica

61

145977

500

12,22

Śrem

Handel kraj
i zagranica

30

8421

4480

0,67

Dębica

Produkcja
mrożonek

4

22170

19150

0,02

otrzymane
lub należne
dywidendy
za ostatni
rok
obrotowy

12,22

0,02

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać
łącznie w pozycji „inne”, o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta
Nota 4o
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I
INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
...
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa
finansowe, razem

jednostka | waluta

Nota 4p
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I
INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG
ZBYWALNOŚCI)
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1)
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
...
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach
pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1)
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
...
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku
regulowanym (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
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2006
rok bieżący

2005
rok poprzedni

2 043

2 148

2 043

2 148

2006
rok bieżący

2005
rok poprzedni

Zastal SA
(nazwa emitenta)

SA-R 2006

w tys. zł

(rok bieżący)

- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1)
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
...
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a) akcje i udziały (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1) pożyczki (wartość bilansowa)
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2) lokata (wartość bilansowa)
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem
Nota 4q
UDZIELONE POŻYCZKI
DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
...
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa
finansowe, razem
Nota 4r

jednostka | waluta

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)

2 043
2 030
2 030
2 170

2 148
1 987
1 987
2 127

-

156
156

13
13
13
2 183
2 043
2 043

156
156
5
5
5
2 288
2 148
2 148

2006
rok bieżący

2005
rok poprzedni

-

156

-

156

2006
rok bieżący

...
Inne inwestycje długoterminowe, razem

2005
rok poprzedni

-

Nota 4s
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH
(WG GRUP RODZAJOWYCH)
a) stan na początek okresu
...
b) zwiększenia (z tytułu)
...
c) zmniejszenia (z tytułu)
...
d) stan na koniec okresu
...

2006
rok bieżący

Nota 4t
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE
(STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
...

2006
rok bieżący
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jednostka | waluta

2005
rok poprzedni

-

-

2005
rok poprzedni

Zastal SA
(nazwa emitenta)

SA-R 2006

w tys. zł

(rok bieżący)

pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem

-

-

Nota 5a
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU
DOCHODOWEGO
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy
-środki trwałe
-należności krótkoterminowe
-zapasy
-zobowiązania krótkoterminowe
-rezerwa na odprawy emerytalne
-rezerwa na premie
-strata podatkowa
b) odniesionych na kapitał własny
...
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
...
2. Zwiększenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z
tytułu)
-postanie różnic przejściowych - środki trwałe (amortyzacja)
-postanie różnic przejściowych - należności krótkoterminowe ( aktualizacja, odpisy)
-postanie różnic przejściowych - zobowiązania długoterm.
-postanie różnic przejściowych - zobowiązania krótkoterminowe
-postanie różnic przejściowych - rezerwa na odprawy emerytalne
-postanie różnic przejściowych - rezerwa na premie
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

2006
rok bieżący

2005
rok poprzedni

417
417
55
26
20
24
4
288

617
617
65
21
0
20
15
496

59
59

43
43

6
16
29
8
-

15

362
97

243
35

55
20
18
4
265
265

10
0
10
15
208
208

114

417

114
14
16
29

417
55
26
20

20
4
4
-

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami
przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z
tytułu)
-odwrócenie się różnic przejściowych - środki trwałe ( amortyzacja)
-odwrócenie się różnic przejściowych - zobowiązania krótkoterminowe
-odwrócenie się różnic przejściowych - zapasy
-odwrócenie się różnic przejściowych - należności krótkoterminowe
-odwrócenie się różnic przejściowych - rezerwa na premię
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
- wykorzystano stratę podatkową z lat ubiegłych
...
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
...
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
...
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami
przejściowymi ( z tytułu)
...
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy
-środki trwałe
-należności krótkoterminowe
-zobowiązania długoterminowe
-zobowiązania krótkoterminowe
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Zastal SA
(nazwa emitenta)

SA-R 2006

w tys. zł

(rok bieżący)

32
23

-rezerwy na odprawy emerytalne
-rezerwa na premie
-strata podatkowa
b) odniesionych na kapitał własny
...
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
...

Nota 5b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

2006
rok bieżący

24
4
288

2005
rok poprzedni

22
22

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
-odsetki dot. leasingów
...
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
...
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

-

22

-

Nota 6a
2006
rok bieżący

ZAPASY

2005
rok poprzedni

187
152

a) materiały
b) półprodukty i produkty w toku
c) produkty gotowe
d) towary
e) zaliczki na dostawy
Zapasy, razem

339

67
67

Nota 7a
2006
rok bieżący

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
a) od jednostek powiązanych
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- inne
- dochodzone na drodze sądowej
b) należności od pozostałych jednostek
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych
świadczeń
- inne
- dochodzone na drodze sądowej
Należności krótkoterminowe netto, razem
c) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności krótkoterminowe brutto, razem
Nota 7b
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK
POWIĄZANYCH
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) inne, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od jednostek zależnych
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2005
rok poprzedni

5
3
3
2
5 047
1 037
1 037
-

21
19
19
2
4 791
708
708
4

4 010
5 052
1 205
6 257

4 077
2
4 812
1 453
6 265

2006
rok bieżący

2005
rok poprzedni

3
2
1
2
1
1
-

19
18
1

2
1
1

Zastal SA
(nazwa emitenta)

SA-R 2006

w tys. zł

(rok bieżący)

- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem
Nota 7c
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-dostaw i usług do 12 miesięcy
-dochodzone na drodze sądowej
- inne
b) zmniejszenia (z tytułu)
-dostaw i usług do 12 miesięcy
-dochodzone na drodze sądowej
-inne
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu
Nota 7d
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
...
pozostałe waluty w tys. zł
Należności krótkoterminowe, razem

jednostka | waluta

Nota 7e
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O
POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
a) do 1 miesiąca
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
e) powyżej 1 roku
f) należności przeterminowane
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)

5
5
2006
rok bieżący

21
21
2005
rok poprzedni

1 453
160
146
5
9
408
57
65
286

17 442
2 589
6
64
2 519
18 578
5 923
1
12 654

1 205

1 453

2006
rok bieżący

2005
rok poprzedni

6 257
-

6 265

6 257

6 265

2006
rok bieżący

254
1 900
2 154
1 114
1 040

2005
rok poprzedni

149

1 604
1 753
1 026
727

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług przedział czasowy spłacania należności związany z normalnym tokiem
sprzedaży wynosi do 1 miesiąca.
Nota 7f
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG,
PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE
SPŁACONE
W OKRESIE:
a) do 1 miesiąca
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
e) powyżej 1 roku
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)

2006
rok bieżący

673
146
31
19
1 031
1 900
1 114
786

2005
rok poprzedni

353
149
23
77
1 002
1 604
1 026
578

Nota 8a
Należności sporne i przeterminowane do których nie dokonano odpisów aktualizujących i
nie wykazano jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"

2005
rok bieżący

786
18

a) z tytułu dostaw i usług
b) czynsze mieszkaniowe
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2004
rok
poprzedni

578
21

Zastal SA
(nazwa emitenta)

SA-R 2006

w tys. zł

(rok bieżący)

13
3
820

c) należności dotyczące sprzedaży środków trwałych
d) pozostałe
Należności przeterminowane razem(brutto)
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12
3
614
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(nazwa emitenta)
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w tys. zł

(rok bieżący)

Nota 9a
2006
rok bieżący

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
a) w jednostkach zależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
...
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
...
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
...
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
...
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
...
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
...
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
...
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
...
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
...
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
...
f) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
...
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-lokata pow.3 m-cy do 12 m-cy
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2005
rok poprzedni

204

314

204

314

155

-

155

Zastal SA
(nazwa emitenta)

SA-R 2006

w tys. zł

(rok bieżący)

...
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem

3 538
223
3 310
5
3 897

Nota 9b
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I
INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
...
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa
finansowe, razem

jednostka | waluta

Nota 9c
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1)
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
...
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach
pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1)
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
...
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku
regulowanym (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1)
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
...
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a) akcje i udziały (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
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2006
rok bieżący

44
44
0
358
2005
rok poprzedni

3 897

358

3 897

358

2006
rok bieżący

3 897

2005
rok poprzedni

358

Zastal SA
(nazwa emitenta)

SA-R 2006

w tys. zł

(rok bieżący)

- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1)udzielone pożyczki ( wartość bilansowa)
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2)lokaty (wartość bilansowa)
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c3)środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (wartość bilansowa)
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem
Nota 9d
UDZIELONE POŻYCZKI
KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
...
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem

jednostka | waluta

Nota 9e
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA
PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
...
pozostałe waluty w tys. zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem
Nota 9f

jednostka | waluta

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)

3 897
359

358
314

359
-

314
-

3 538

44

3 538
3 897
3 897
3 897

44
358
248
110
358

2006
rok bieżący

2005
rok poprzedni

359

314

359

314

2006
rok bieżący

2005
rok poprzedni

3 538

44

3 538

44

2006
rok bieżący

...
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

2005
rok poprzedni

-

Nota 9g
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE
(STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
...
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem

jednostka | waluta

2006
rok bieżący

2005
rok poprzedni

-

-

Nota 10a
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

2006
rok bieżący

2005
rok poprzedni

13
2
6
5
0
11
11

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
-prenumeraty
-ubezpieczenia
-koszty związane z otrzymaniem dotacji
-pozostałe usługi
-energia elektryczna, woda, telefony
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
-naliczone odsetki dot. leasingu
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1
4
7
0
3
-

Zastal SA
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w tys. zł

(rok bieżący)

...
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem

24

15

Nota 11a
Odpisy aktualizujące wartość aktywów

2006
rok bieżący

A.Stan na początek okresu z tytułu:
a) należności krótkoterminowe
- od jednostek powiązanych
- od pozostałych jednostek
b) krótkoterminowe aktywa finansowe - pożyczki
- od jednostek powiązanych
- od pozostałych jednostek
c) długoterminowe aktywa finansowe - udziały, akcje
- od jednostek powiązanych
- od pozostałych jednostek
d) krótkoterminowe aktywa finansowe - udziały, akcje
- od jednostek powiązanych
- od pozostałych jednostek
B. Zwiększenia ( z tytułu)
a) należności krótkoterminowe
- od jednostek powiązanych
upadłość spółki
- od pozostałych jednostek
przeterminowane
b) krótkoterminowe aktywa finansowe - pożyczki
- od jednostek powiązanych
przeterminowane
- od pozostałych jednostek
c) długoterminowe aktywa finansowe - udziały, akcje
- od jednostek powiązanych
- od pozostałych jednostek
straty, brak dywidend
C. Zmniejszenia ( z tytułu)
a) należności krótkoterminowe
- od jednostek powiązanych
zakończenie upadłości
- od pozostałych jednostek
spłata, spisanie
b) krótkoterminowe aktywa finansowe - udziały, akcje
- od jednostek powiązanych
zakończenie likwidacji
- od pozostałych jednostek
brak dywidend, strata
c) krótkoterminowe aktywa finansowe - pożyczki
- od jednostek powiązanych
spłata, spisanie,zakończenie upadłości
- od pozostałych jednostek
D. Stan na koniec okresu z tytułu:

spłata, spisanie

a) długoterminowe aktywa finansowe - udziały, akcje
- od jednostek powiązanych
- od pozostałych jednostek
b) należności krótkoterminowe
- od jednostek powiązanych
- od pozostałych jednostek
c) krótkoterminowe aktywa finansowe - udziały, akcje
- od jednostek powiązanych
- od pozostałych jednostek
d) krótkoterminowe aktywa finansowe - pożyczki
- od jednostek powiązanych
- od pozostałych jednostek

2005
rok poprzedni

1 671
1 453
1 453
78
78
140
50
90
160
160
160
409
408
408
1
1
1 422
140
50
90
1 205
1 205
77
77

Wszystkie odpisy aktualizujące wartość aktywów, odniesiono na wynik finansowy. Nie było bezpośrednich odniesień
na kapitał własny.

28 z 49

20 697
17 442
15 281
2 161
3 115
2 614
501
140
50
90
2 589
2 589
2 490
99
21 615
18 578
17 771
807
3 037
2 614
423
1 671
140
50
90
1 453
1 453
78
78

Zastal SA
(nazwa emitenta)

SA-R 2006

w tys. zł

(rok bieżący)

Nota 12a
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria /
emisja

I
II
III

Rodzaj akcji

Rodzaj
uprzywilejowania
akcji

Rodzaj
ograniczenia
praw do akcji

na okaziciela zwykłe
na okaziciela zwykłe
na okaziciela zwykłe

Wartość serii /
emisji wg
Liczba akcji
wartości
nominalnej

99.539
13.123.079
7.276.921
20.499.539

Liczba akcji razem
Kapitał zakładowy, razem

100
13.123
7.277

Sposób
pokrycia
kapitału

Data
rejestracji

Prawo do
dywidendy (od
daty)

gotówka
17.12.1990 17.12.1990
gotówka
25.10.1991 25.10.1991
kap. zap.i rez. 03.11.1997 03.11.1997

20.500

Nota 12b
akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału
zakładowego Zastal S.A.
1
"Kapitał " Spółka z o.o. Zielona Góra
Piaszczyński Józef
Agencja Ochrony GAMA Sp. z o.o. Zielona Góra

liczba akcji

rodzaj
uprzywilejowania

rodzaj jednostki
2

3

stowarzyszona

zwykłe
zwykłe
zwykłe

stowarzyszona

Wartość nominalna
w tys. zł.

wartość nominalna akcji w zł.

4

5

6

1 451 228

1 451 228,00

1 451

4 098 805

4 098 805,00

4 099

4 021 139

4 021 139,00

4 021

% kapitału zakładowego

% l. głosów na WZA

7
7,08
19,99

8
7,08
19,99
19,62

19,62

Liczba głosów wynikających z %
udziału w kapitale zakładowym i ich
% udział w ogólnej liczbie głosów na
WZA
9

10

1 451 228
4 098 805
4 021 139

7,08
19,99
19,62

Nota 13a
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
Liczba

Wartość wg ceny nabycia

Wartość bilansowa

Cel nabycia

Przeznaczenie

...

Nota 13b

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

Nazwa (firma) jednostki, siedziba

Liczba
4 021 139
1 451 228

Agencja Ochrony GAMA Sp. z o.o. Zielona Góra
Kapitał Sp. z o.o. Zielona Góra

Wartość wg
ceny nabycia
707
1 741

Wartość
bilansowa
7 479
2 699

Nota 14a
2006
rok bieżący

KAPITAŁ ZAPASOWY
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
b) utworzony ustawowo
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą
ustawowo (minimalną) wartość

29 z 49

2005
rok poprzedni

Zastal SA
(nazwa emitenta)

SA-R 2006

w tys. zł

(rok bieżący)

d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników
e) inny (wg rodzaju)
- zbycie środków trwałych
...
Kapitał zapasowy, razem

820
820

805
805

820

805

Nota 15a
2006
rok bieżący

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym:
- z wyceny instrumentów zabezpieczających
c) z tytułu podatku odroczonego
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
e) inny (wg rodzaju)
...
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem

2005
rok poprzedni

10 184

11 004

10 184

11 004

Nota 16a
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
...
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

2006
rok bieżący

2005
rok poprzedni

-

-

Nota 17a
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)

2006
rok bieżący

...
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

2005
rok poprzedni

-

-

Nota 18a
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU
DOCHODOWEGO
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:
a) odniesionej na wynik finansowy
-inne środki pieniężne ( lokaty)
-długoterminowe aktywa finansowe - pożyczki
-należności krótkoterminowe
-krótkoterminowe aktywa finansowe - pożyczki
b) odniesionej na kapitał własny
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)
-powstanie różnic przejściowych - długoterminowe aktywa finansowe - pożyczki
-powstanie różnic przejściowych - krótkoterminowe aktywa finansowe - pożyczki
-powstanie różnic przejściowych - inne długoterminowe aktywa finansowe -lokaty
-powstanie różnic przejściowych - należności krótkoterminowe
-powstanie różnic przejściowych - inne aktywa pieniężne - lokaty
-powstanie różnic przejściowych - środki trwałe
-powstanie różnic przejściowych - długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
-powstanie różnic przejściowych - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

2006
rok bieżący

2005
rok poprzedni

47
47
1
25
21

19
19
0
1
18

51

38

51
0
0
14
1
30
4
2

38
0
21
17

44

10

44
23
21

10
0
0
10

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami
przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z
tytułu)
-odwrócenie się różnic przejściowych - inne środki pieniężne , lokaty
-odwrócenie się różnic przejściowych - długoterminowe aktywa - pożyczki
-odwrócenie się różnic przejściowych - należności krótkoterminowe
-odwrócenie się różnic przejściowych - krótkoterminowe aktywa finansowe - pożyczki
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
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Zastal SA
(nazwa emitenta)

SA-R 2006

w tys. zł

(rok bieżący)

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami
przejściowymi (z tytułu)
...
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem
a) odniesionej na wynik finansowy
-inne długoterminowe aktywa finansowe - lokaty
-należności krótkoterminowe
-innne aktywa pieniężne -lokaty
-krótkoterminowe aktywa finansowe - pożyczki
-długoterminowe aktywa finansowe - pożyczki
-długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
-krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
-środki trwałe
b) odniesionej na kapitał własny
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-

Nota 18b
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA
ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
a) stan na początek okresu
-odprawy emerytalne
…
b) zwiększenia (z tytułu)
-odprawy emerytalne
...
c) wykorzystanie (z tytułu)
...
d) rozwiązanie (z tytułu)
...
e) stan na koniec okresu
-odprawy emerytalne

2006
rok bieżący

Nota 18c
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA
ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
a) stan na początek okresu
-premia dla Zarządu
...
b) zwiększenia (z tytułu)
-premia dla Zarządu
...
c) wykorzystanie (z tytułu)
-premia dla Zarządu ( wypłata)
...
d) rozwiązanie (z tytułu)
...
e) stan na koniec okresu
-premia dla Zarządu

2006
rok bieżący

Nota 18d
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW
DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
a) stan na początek okresu
-poręczenia
...
b) zwiększenia (z tytułu)
-poręczenia
...
c) wykorzystanie (z tytułu)

2006
rok bieżący
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54

47

54
0
16
1
1
4
2
30

47
25
21
1

2005
rok poprzedni

126
126

107
107

43
43

19
19

-

-

169
169

126
126

2005
rok poprzedni

21
21

76
76

-

21
21

21
21

76
76

-

-

21
21

2005
rok poprzedni

793
793

911
911

-

502

118

Zastal SA
(nazwa emitenta)

SA-R 2006

w tys. zł

(rok bieżący)

502

-przeniesiono na zobowiązania
...
d) rozwiązanie (z tytułu)
-poręczenia (zbędne)
...
e) stan na koniec okresu
-poręczenia
...

118

291
291
-

Nota 18e
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW
KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
a) stan na początek okresu
-poręczenia
...
b) zwiększenia (z tytułu)
-poręczenia
...
c) wykorzystanie (z tytułu)
-poręczenia ( spłata)
-przeniesiono na zobowiązania
-poręczenia przeniesienie
d) rozwiązanie (z tytułu)
-poręczenia (zbędne)
...
e) stan na koniec okresu
-poręczenia
...

2006
rok bieżący

793
793

2005
rok poprzedni

3 500
3 500

5 737
5 737

-

-

-

3 500
3 500

1 011
960
51
1 226
1 226
3 500
3 500

Nota 19a
2006
rok bieżący

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
a) wobec jednostek zależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
...
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
...
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
...
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
...
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
...
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
...
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
...
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
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2005
rok poprzedni

Zastal SA
(nazwa emitenta)

SA-R 2006

w tys. zł

(rok bieżący)

...
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
...
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
...
f) wobec pozostałych jednostek
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
...
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-poręczenia
...
Zobowiązania długoterminowe, razem

1 763
1 678

85
-

618
618

1 763

618

Nota 19b
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD
DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
a) powyżej 1 roku do 3 lat
b) powyżej 3 do 5 lat
c) powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem

2006
rok bieżący

Nota 19c
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
(STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
...
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania długoterminowe, razem

2006
rok bieżący
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jednostka | waluta

618

458
441
864
1 763

2005
rok poprzedni

618
618
2005
rok poprzedni

1 763

618

1 763

618

(rok bieżący)

SA-R 2006

Warszawa, ul.
Dubois 5a

2.000

PLN

1678

PLN

WIBOR zmienny
co 3 m-ce plus
marża 3,25%
31.03.2016

spłaty

Termin
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Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

...

Nota 19e
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty
Wartość
Termin
Rynek
Warunki oprocentowania
Gwarancje/ zabezpieczenia
Dodatkowe prawa
finansowe wg rodzaju
nominalna
wykupu
notowań

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

...

Bank Inicjatyw
SpołecznoEkonomicznych S.A.

Nota 19d
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki
Kwota kredytu / pożyczki wg umowy
Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty
Warunki
ze
Siedziba
wskazaniem formy
oprocentowania
w tyś. zł w walucie jednostka
waluta
w tyś. zł w walucie jednostka waluta
prawnej

Zastal SA
(nazwa emitenta)

Inne

weksel in blanco, poręczenie BGK
100 tys. EURO, hipoteka zwykła
2000 tys. zł., hipoteka kaucyjna
740 tys. zł., cesja polisy
ubezpieczeniowej, pełnomocnictwo
do rachunku biezącego
prowadzonego w BISE

Zabezpieczenia

Inne

w tys. zł

Zastal SA
(nazwa emitenta)

SA-R 2006

w tys. zł

(rok bieżący)

Nota 20a
2006
rok bieżący

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
a) wobec jednostek zależnych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
...
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
...
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
...
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
...
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
...
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
...
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
...
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
...
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki, w tym:

2005
rok poprzedni

0
0
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25

52

25
25

52
52

Zastal SA
(nazwa emitenta)

SA-R 2006

w tys. zł

(rok bieżący)

- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
...
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
...
f) wobec pozostałych jednostek
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
...
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
- z tytułu wynagrodzeń
- inne (wg rodzaju)
-środki trwałe
-czynsze mieszkaniowe
-potrącenia z wynagrodzeń
-koszty sądowe
-odszkodowania
-umorzenie akcji II emisji
-kaucja
-z tytuł poręczeń
g) fundusze specjalne (wg tytułów)
-ZFŚS
-Fundusz nagród
Zobowiązania krótkoterminowe, razem

1 597
203
203
-

1 844

235
235

194
194

1 055
2
102
77
0
3
7
15
63
63
1 685

Nota 20b
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
(STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
...
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania krótkoterminowe, razem
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jednostka | waluta

2006
rok bieżący

335
1 315
156
0
2
65
7
14
1 071
72
72
1 968
2005
rok poprzedni

1 685

1 968

1 685

1 968

2.000

w tyś. zł

PLN

w walucie

jednostka

waluta

Kwota kredytu / pożyczki wg umowy

(rok bieżący)

SA-R 2006

203

w tyś. zł

PLN

w walucie jednostka

WIBOR zmienny co 3
m-ce plus marża 3,25%

oprocentowania

Warunki

31.03.2016

spłaty

Termin
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Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

...

Nota 20d
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH
DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty
Wartość
Warunki oprocentowania
Termin wykupu
Gwarancje / zabezpieczenia
Dodatkowe prawa
wartościowe wg rodzaju
nominalna

waluta

Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

...

Bank Inicjatyw Społeczno- Warszawa, ul.
Ekonomicznych S.A.
Dubois 5a

jednostki

Siedziba

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma)

Nota 20c

Zastal SA
(nazwa emitenta)

Inne

weksel in blanco, poręczenie BGK
100 tys. EURO, hipoteka zwykła
2000 tys. zł., hipoteka kaucyjna
740 tys. zł., cesja polisy
ubezpieczeniowej,
pełnomocnictwo do rachunku
biezącego prowadzonego w BISE

Zabezpieczenia

Inne

w tys. zł

Zastal SA
(nazwa emitenta)

SA-R 2006

w tys. zł

(rok bieżący)

Nota 21a
2006
rok bieżący

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY

2005
rok poprzedni

Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
...
b) zmniejszenia (z tytułu)
...
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu
Nota 21b

-

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

2006
rok bieżący

a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
- długoterminowe (wg tytułów)
...
- krótkoterminowe (wg tytułów)
...
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów
- długoterminowe (wg tytułów)
-prawo wieczystego użytkowania gruntów
...
- krótkoterminowe (wg tytułów)
-prawo wieczystego użytkowania gruntów
-przedpłata dot. produktów
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

2005
rok poprzedni

42
7
7

10
8
8

35
2
33
42

2
2
10

Nota 22a
2006
rok bieżący

2005
rok poprzedni

18.113.981,10 15.579.458,87

Wartość księgowa (w zł)
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

20.499.539

20.499.539

0,88

0,76

Sposób oblicznia wartości na jedną akcję. Kapitał własny za 2006 rok, który wyniósł 18.113.981,10 zł. został
podzielony przez ilość akcji zwykłych tj. 20.499.539 sztuk. Po przedzieleniu otrzymano wartość księgową na
na jedną akcję zwykłą w wysokości 0,88 złotych.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH
Nota 23a
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu),
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
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2006
rok bieżący

2005
rok poprzedni

Zastal SA
(nazwa emitenta)

SA-R 2006

w tys. zł

(rok bieżący)

- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
...
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem

-

Nota 23b
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK
POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu),
- ustanowienie hipoteki zwykłej
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
...
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych,

2006
rok bieżący

2005
rok poprzedni

750
750
750

750
750
750

750

750

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Nota 24a
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA
- RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
-usługi najmu
- w tym: od jednostek powiązanych
-składy celne
- w tym: od jednostek powiązanych
-konstrukcje stalowe
- w tym: od jednostek powiązanych
- media (woda,prąd, telefony, internet, ogrzewanie)
- w tym: od jednostek powiązanych
- usługi związane z utrzymaniem związków zawodowych
- w tym: od jednostek powiązanych
- refakturowanie usług
- w tym: od jednostek powiązanych
- pozostałe usługi
- w tym: od jednostek powiązanych
- usługi remontowe, naprawy
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem
- w tym: od jednostek powiązanych

2006
rok bieżący

Nota 24b
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW
(STRUKTURA TERYTORIALNA)
a) kraj
- w tym: od jednostek powiązanych
- w tym: od jednostek powiązanych
- w tym: od jednostek powiązanych
...
b) eksport
- w tym: od jednostek powiązanych
- w tym: od jednostek powiązanych
-

2006
rok bieżący
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2005
rok poprzedni

5 674
174

2 005
357
36

1

7
8 044
210

8 044
210

5 605
172
715
387
41
1
1
0
19
6 727
214
2005
rok poprzedni

6 727
214

Zastal SA
(nazwa emitenta)

SA-R 2006

w tys. zł

(rok bieżący)

- w tym: od jednostek powiązanych
...
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem
- w tym: od jednostek powiązanych

8 044
210

6 727
214

Nota 25a
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW
(STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
-złom
-półautomaty spawalnicze
- w tym: od jednostek powiązanych
...
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem
- w tym: od jednostek powiązanych

2006
rok bieżący

Nota 25b
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I
MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
a) kraj
- w tym: od jednostek powiązanych
- w tym: od jednostek powiązanych
- w tym: od jednostek powiązanych
...
b) eksport
- w tym: od jednostek powiązanych
- w tym: od jednostek powiązanych
- w tym: od jednostek powiązanych
...
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem
- w tym: od jednostek powiązanych

2006
rok bieżący

2005
rok poprzedni

1

14

1

14

2005
rok poprzedni

1

14

1

14

Nota 26a
2006
rok bieżący

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
a) amortyzacja
b) zużycie materiałów i energii
c) usługi obce
d) podatki i opłaty
e) wynagrodzenia
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)
-podróże służbowe
-reprezentacja i reklama
-ubezpieczenie majątku
-pozostałe usługi niematerialne
Koszty według rodzaju, razem
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
(wielkość ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

2005
rok poprzedni

479
1 542
1 134
1 873
2 285
494
110
9
79
21
1
7 917
-152
51

450
1 024
827
1 892
1 760
435
115
10
81
23
1
6 503
4
234

1 238
6 476

1 265
5 008

Nota 27a
2006
rok bieżący

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)
-poręczeń spółkom zależnym
...
b) pozostałe, w tym:
-nadwyżki inwentaryzacyjne, ujawniony majątek
-koszty sądowe
-spisanie zobowiązań
-prawo wieczystego użytkowania gruntów
-sprzedaż złomu
-wystawianie zaświadczeń Rp-7
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2005
rok poprzedni

-

3 530
3 530

179
7
3
2
-

395
9
2
27
2
3
2

Zastal SA
(nazwa emitenta)

SA-R 2006

w tys. zł

(rok bieżący)

-przeszacowanie wartości zapasów
-przejęcie środków trwałych za długi
-wycofanie z kosztów na zapasy
-odszkodowania za utracone przychody
-wynagrodzenie związki zawodowe
-rozwiązanie odpisu aktualizującego należności
-pozostałe
-bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego
Inne przychody operacyjne, razem

61
40
36
3
27
179

1
237
31
37
1
43
3 925

Nota 28a
2006
rok bieżący

INNE KOSZTY OPERACYJNE

2005
rok poprzedni

43
43
213
24
18
100
7
7
1
20
5
31
256

a) utworzone rezerwy (z tytułu)
-odprawy emerytalne
b) pozostałe, w tym:
- koszty postępowania sądowego
- darowizny
- koszty pośrednictwa
- odszkodowania, kary, rekompensata rent
- koszty lat ubiegłych
- opłaty związane ze sprzedażą środków trwałych
- spisane należności
- refundacja usług
- koszty związane z poręczeniami
- wynagrodzenie dotyczące związków zawodowych
Inne koszty operacyjne, razem

19
19
150
3
17
76
23
31
169

Nota 28b
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych oraz przyczyny ich aktualizacji

2006
rok bieżący

2005
rok poprzedni

59
5
14
40

a) odpisy aktualizacyjne należności (z tytułu)
- dostaw i usług od pozostałych jednostek przeterminowane
- czynsze mieszkaniowe
przeterminowane
- skierowane do sądu należności
przeterminowane
- spłata poręczenia od jednostek zależnych upadłość
- sprzedaż mieszkań
b) odpis wartości zapasów
- materiały
trudno zbywalne
c) odpis wartości środków trwałych w budowie
- czasowe zawieszenie realizacji
Razem aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

59

2 578
6
14
64
2 490
4
18
18
2 596

Nota 29a
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH

2006
rok bieżący

a) od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) od pozostałych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem
Nota 29b
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU
ODSETEK
a) z tytułu udzielonych pożyczek
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek
b) pozostałe odsetki
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
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2005
rok poprzedni
-

2
2
2006
rok bieżący

2005
rok poprzedni

16
14
14

27
25
24
1

2
49
-

2
67
-

Zastal SA
(nazwa emitenta)

SA-R 2006

w tys. zł

(rok bieżący)

- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem
Nota 29c

49
65
2006
rok bieżący

INNE PRZYCHODY FINANSOWE

a) dodatnie różnice kursowe
- zrealizowane
- niezrealizowane
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)
-spłata poręczenia dotyczącego jednostek zależnych
...
c) pozostałe, w tym:
-korekta odpisu aktualizującego z tytułu odsetek
-aport wierzytelności
Inne przychody finansowe, razem

67
94
2005
rok poprzedni

-

0

291
291

0
186
186

1
1
292

1
1
187

Nota 30a
2006
rok bieżący

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

132
-

a) od kredytów i pożyczek
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek
b) pozostałe odsetki
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem
Nota 30b

2005
rok poprzedni

132
22
-

19
-

22
154

19
19

2006
rok bieżący

INNE KOSZTY FINANSOWE

-

2005
rok poprzedni

0
0
-

a) ujemne różnice kursowe
- zrealizowane
- niezrealizowane
b) utworzone rezerwy (z tytułu)
-na odsetki od poręczeń
…
c) pozostałe, w tym:
-odpis aktualizacyjny dotyczący naliczonych odsetek
-spisane odsetki od należności
Inne koszty finansowe, razem

22
21
1
22

Nota 31a
Zastal S.A. sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
Nie sprzedano w 2006 roku żadnych udziałów.
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41
3
38
41

Zastal SA
(nazwa emitenta)

SA-R 2006

w tys. zł

(rok bieżący)

Nota 32a
2006
rok bieżący

ZYSKI NADZWYCZAJNE

2005
rok poprzedni

a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
...
Zyski nadzwyczajne, razem

-

Nota 33a
2006
rok bieżący

STRATY NADZWYCZAJNE

2005
rok poprzedni

a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
...
Straty nadzwyczajne, razem

-

Nota 34a
2006
rok bieżący

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

2005
rok poprzedni

3 048

2 460

-1 496
-291
7

-2 460
-3 716
-

0
-2
17
166
-2
11
4

2 528
-37
13
36
-1
-2
26
54

- dywidenda

-2

-

- odpis wartości środków trwałych w budowie

-6

18
2

- rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych pożyczki

-1

-114

- rezerwy na odprawy emerytalne

43

19

- wynagrodzenia, ZUS

-9

-29

- pozostałe koszty finansowe i operacyjne

12

-

-48
0
-1 395
1 552
295
91
204
204
-

+10
-49
-1
-1 217
-

1. Zysk (strata) brutto
2. Korekty konsolidacyjne
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem
dochodowym (wg tytułów)
- rezerwy na poręczenia
- świadczenia na rzecz pracowników
- odpis aktualizacji należności
- amortyzacja
- darowizny
- odsetki
- korekta wartości zapasów
- prawo wieczystego użytkowania gruntów
- pozostałe koszty rodzajowe
- koszty sądowe, opłaty, odszkodowania

- przychody i koszty (zaliczane według dat zapłaty)

- odpis na ZFŚS
- czynsz dotyczący leasingu
- pozostałe przychody
- straty z lat ubiegłych
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
5. Podatek dochodowy według stawki 19%
6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:
- wykazany w rachunku zysków i strat
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość
Nota 34b
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W
RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się
różnic przejściowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi
podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
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2006
rok bieżący

310
-

2005
rok poprzedni

228
-

Zastal SA
(nazwa emitenta)

SA-R 2006

w tys. zł

(rok bieżący)

- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy

0

-

0

-

310

228

- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
-podatek od dywidendy
...
Podatek dochodowy odroczony, razem
Nota 34c
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
ODROCZONEGO
- ujętego w kapitale własnym
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

2006
rok bieżący

2005
rok poprzedni

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych
sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

Nota 34d
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW
I STRAT DOTYCZĄCY:
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych

2006
rok bieżący

2005
rok poprzedni

2006
rok bieżący

2005
rok poprzedni

2006
rok bieżący

2005
rok poprzedni

Nota 35a
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA
STRATY), Z TYTUŁU:
...
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

Nota 36a

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK
PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w
sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach
podporządkowanych

Nota 37a
2006
rok bieżący

Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty w zł.
Strata z lat ubiegłych

2005
rok poprzedni

2 534 522,23

2 231 812,98

2 534 522,23

2 231 812,98

Kapitał zapasowy
Zyski przyszłych lat
Razem zysk / strata

Nota 38a
2006
rok bieżący

Zysk / strata za 12 miesięcy (w zł)
Liczba akcji w szt.
Zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł)

2005
rok poprzedni

2 534 522,23

2 231 812,98

20 499 539

20 499 539

0,12

0,11

Sposób obliczania zysku na jedną akcję zwykłą.
Zysk netto za rok 2006, który wynosi 2.534.522,23 zł. został podzielony przez ilość akcji zwykłych 20.499.539 sztuk.
Po podzieleniu otrzymano zysk na jedną akcję zwykłą w wysokości 0,12 złotych.
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Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych.
1. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych
1.
w tys. zł.
Bilans na 31.12.2006 r
Rachunek przepł.pieniężnych
Wyszczególnienie
na 31.12.2005 r
na początek
na początek
na koniec
na koniec
roku
roku
roku
roku
I
Środki pieniężne i inne
44
aktywa pieniężne z tego:
44
3 538
3 538
1
1.
Środki pieniężne w kasie
1
0
0
2.
Środki pieniężne na
43
rachunkach bankowych
43
223
223
3.
Inne środki pieniężne
0
- lokaty i odsetki do 3 m-cy
0
3315
3315
w tym:
z ograniczoną możliwością
18
dysponowania
10
2. Różnice pomiędzy bilansowymi zmianami stanu n/w pozycji a zmianami stanu tych pozycji wykazanych w rachunku
przepływów pieniężnych
Zmiana stanu należności krótkoterminowych w tys. zł.
a) według bilansu
b) należności związane ze zmianą stanu należności dotyczących rzeczowych aktywów trwałych
(działalność inwestycyjna)
c) zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych: w tys. zł
a) według bilansu
b) zmiana stanu zobowiązań dotyczących rzeczowych aktywów trwałych (działalność inwestycyjna)
c) zmiana stanu zobowiązań dotyczących leasingu (działalność finansowa)
d) zmiana stanu zobowiązań dotyczących poręczeń (działalność finansowa)
d) zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych

-240
-69
-309

-1019
-13
32
2191
1191

3.Wyjaśnienie treści pozycji "inne" występujące w rachunku przepływów pieniężnych w tys. zł
a) Działalnośc inwestycyjna "Inne wydatki inwestycyjne"
- wydatki związane ze sprzedażą rzeczowych aktywów trwałych
b) Działalność finansowa "Inne wydatki finansowe"
- wydatki na pokrycie zobowiązań wywołanych udzieleniem poręczeń

54
54
2 191
2 191

4. Podatek dochodowy ( w tys. zł.)
a) podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat
b)zmiana stanu rezerw na podatek dochodowy
c)zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych z tytułu podatku dochodowego
d)podatek dochodowy wg.deklaracji podatkowej obciążający wynik finansowy

514
-7
-303
204

5.Wykaz elementów składających się na pozycję AII4 "Odsetki i udziały w zyskach" w rachunku
przepływów pieniężnych : ( w tys. zł.)
-zapłacone odsetki dotyczące leasingu
-dywidenda
-zapłacone odsetki dot. kredytu
-zapłacona prowizja dot. kredytu
-zapłacone odsetki do udzielonych pożyczek
-naliczone ale nie zapłacone odsetki od lokat bankowych powyżej 3 m-cy
-naliczone ale nie zapłacone odsetki od udzielonych pożyczek
Ogółem AII 4

15
-2
94
38
-15
0
-1
129

6.Pozycja AII5 "Zysk ( strata) z działalności inwestycyjnej" rachunku przepływów pieniężnych
(w tys. zł.)
-dotyczy środków trwałych

-2670
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-odpis aktualizujący dotyczący pożyczek

0
-2670

Ogółem AII 5
B. Dodatkowe noty objaśniające

1. Informacje o instrumentach finansowych
a) Nie występują zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
b) Nie występują aktywa finansowe przeznaczone do obrotu ani utrzymywane
do terminu wymagalności.
c) Wszystkie posiadane udziały nie są notowane na aktywnym regulowanym rynku i nie są przeznaczone
do sprzedaży. Udziały zaliczone są do aktywów trwałych i wyceniane są według ceny nabycia
pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości a odpis zalicza się do kosztów finansowych

Aktywa finansowe wg
Stan na
pozycji w bilansie
pocz.okresu
Długotrwałe aktywa
finans.w pozostałych
52
jednost.- udziały
Długoterminowe
aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych
1 935
- udziały

(+)Zwiększ.
(-)Zmniejsz.

Stan na
kon.okresu

-

52

1 935

/w tys/
Dywidend
a
Dodatkowe
w 2006r. informacje

Przyszłe
przychody
dywidenda

2

dywidenda

-

Brak
dywidend
w 2006
roku,

d) pożyczki udzielone wyceniono w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy
procentowej

Aktywa finansowe wg

pozycji w bilansie

Długotermin. aktywa
finans.w pozostałych
jednostkach
- udzielone pożyczki

Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych
- udzielone pożyczki

Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych
- udzielone pożyczki

Kwota

Odsetki

Odsetki

pożyczki

wyliczone
zgodnie z
umową

zrealizow.
w 2006 r.

Odsetki
naliczone
Skorygowana cena
w 2006
roku i nie
zrealizowan
e
nabycia na koniec
okresu
w 2006 roku

152

5

2

1

155

204

14

14

-

204

110

110

-

-

Dodatkowe
informacje
Lokata złożona w BZ
WBK z przeznaczen.
na pożyczki dla akcjonariuszy do 2007 r.
odsetki w wysokości
1%z terminem zapł.
do 3 miesięcy
Krótkoterminowa
pożyczka udzielona
spółce zależnej.
Termin spłaty
31.12.2007 rok
Oprocentowanie 7%
w skali roku.
Naliczone odsetki od
spłaconej pożyczki
udzielonej spółce
zależnej termin spłaty
do marca 2006r.

e) lokata - (inne długoterminowe aktywa) założona na okres powyżej 12 miesięcy
została wyceniona w skorygowanej cenie nabycia
Lokata (pierwotne instrumenty finansowe)
Skorygowana cena nabycia na początek okresu
Zwiększenia z tytułu:
- założona lokata w banku
- naliczone odsetki
Skorygowana cena nabycia na koniec okresu
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Kwota w tys. zł
5
8
8
0
13

2.Zestawienie zobowiązań warunkowych w wartościach wynikających z ewidencji pozabilansowej
według stanu na 31.12.2006 roku.
Treść w poz
Zobowiązania warunkowe
Stan na 31.12.2006
6
a
1.Weksle in blanco
1 490
b-d
2.Hipoteki
750
c-d
w tym na rzecz jednostek powiązanych
1 496
RAZEM

a)wystawiono weksel in blanco na kwotę 6 tys. zł. na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jako zabezpieczenie
wykonania umowy o dofinansowanie projektu nr SPOWKP/2.1/11/08/2348 z dnia 2006.11.08 na realizację projektu "Wdrożenie
systemu zarządzania jakością w firmie Zastal SA"
b)ustanowiono hipotekę umowną kaucyjną na kwotę 740 tys. zł., na rzecz Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w
Warszawie, jako zabezpieczenie odsetek, prowizji oraz innych kosztów i należności ubocznych od kredytu. Termin zapłaty
31.03.2016. Księga wieczysta ZG1E/70413/5
c)ustanowiono hipotekę zwykłą na nieruchomości położonej w Zielonej Górze ul. Źródlana działka nr 120/19,
księga wieczysta nr 71202 w kwocie 450 tys. zł.na rzecz Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie na
zabezpieczenie kredytu w kwocie 300 tys. zł. udzielonego Zastal Transport Sp. z o.o. na podstawie umowy nr 66406596
z dnia 05/08/2005r. Termin spłaty kredytu przypada na dzień 04.08.2007 rok.
d)ustanowiono hipotekę zwykłą w kwocie 300 tys. zł. na nieruchomości położonej w Zielonej Górze ul.Źródlana
działka nr 120/19, księga wieczysta nr 71202, na rzecz Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie na
zabezpieczenie gwarancji w kwocie 200 tys. zł.wystawionej na zlecenie Zastal Transport Sp z o.o., na podstawie
umowy o udzielenie gwarancji bankowej CR/12870/66480709/05 z dnia 10/08/2005r.Gwarancja jest ważna do dnia
07.08.2007 roku.
3. Nie występują zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
4. W 2006 roku kontynuowano działalności w pełnym zakresie i nie przewiduje się zaniechania w następnym
roku.
5. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie:
w tys. zł
- adaptacja pomieszczeń na archiwum
- adaptacja hali produkcyjnej i pomieszczeń biurowych dla Zakładu Konstrukcji Stalowych
-ogrodzenie
-przyrządy, maszyny , narzędzia
OGÓŁEM

6
37
0
8
51

6. Poniesione w 2006 roku i planowane w 2007 roku nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:
LP.
I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
III

Nakłady na
Środki trwałe, w tym:
Parking samochodowy
Maszyny produkcyjne, półautomaty spawalnicze
Komputery
Urządzenia - suwnice, windy
Samochód dostawczy, wózki
Śieci energetyczne i światłowodowe
Środki trwałe w budowie, w tym:
Adaptacja budynków dla ZKS
Adaptacja budynku na archiwum
Maszyny dla ZKS
Modernizacja budynków
Kabina śrutownicza dla ZKS
Ogrodzenie
RAZEM I+II

Poniesione w 2006 r.
253
39
100
28
39
47
104
40
7
56
1
357

W 2006 roku nie poniesiono nakładów na ochronę środowiska i nie planuje się nakładów w 2007 r.
7.1 Nie wystąpiło przeniesienie praw i zobowiązań między Zastal S.A. a jednostkami powiązanymi.
7.2 Wykaz spółek w których ZASTAL S.A. posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale - jednostki
powiązane
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w tys. zł
Planowane w 2007 r.
474
15
202
67
190
1131
725
35
171
200
1605

% posiad.
udziałów

Wartość
udziałów

Podlegają konsolidacji

zależne

100%

1.735

tak

stowarzy.

40%

200

tak

stowarzy.

33%

50
1 985

tak

Nazwa spółki i adres

Rodzaj
powiązania

Zastal Transport Sp. z o.o.
Zielona Góra ul Sulechowska 4a
Agencja Ochrony Gama
Zielona Góra ul Sulechowska 4a
"Kapitał" Sp. z o.o.
Zielona Góra ul Sulechowska 4a
RAZEM

Dane liczbowe dotyczące spółek powiązanych z jednostką dominującą ,niezbędne do sporządzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego - podlegające konsolidacji
Wzajemne transakcje podleg.eliminacji
1735
204
2
179
14
12
6

1. Udziały
2. Należności - pożyczki
3. Krótkoterminowe należności z tyt. dostaw
4.Przychody ze sprzedaży produktów i usług
5.Przychody finansowe , odsetki
6. Pozostałe koszty rodzajowe
7.Pozostałe przychody operacyjne
8. Nie wystąpiły w 2006 roku wspólne przedsięwzięcia.
9. Przeciętne w roku obrachunkowym zatrudnienie w grupach zawodowych.
Wyszczególnienie

Przeciętna liczba
zatrudnionych
(w osobach)
w 2006 r.

Kobiety

59

Pracownicy ogółem
z tego :
Pracownicy na stanow.
robotniczych
Prac. na stanowiskach
nierobotniczych
Uczniowie
Osoby korzystające
z urlopów wychow.
lub bezpłatnych

Mężczyź
ni

Przeciętna liczba
zatrudnionych w
poprzednim roku
2005 w osobach

17

42

51

26

1

25

20

32
-

15
-

17

30
-

1

1

-

1

10. Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniem z zysku członków Zarządu i Rady Nadzorczej
L.p.

Wyszczególnienie

1.

tym:
- Leżański Adam
- Czwojda Miron
Nadzorczej w tym:

2.

- Olszewski Jan
- Apostoluk Elżbieta
- Łuczyński Janusz
- Kruchlik Janusz
- Ziaja Bernard
RAZEM :

Wypłaty w Zastal S.A.
w roku 2006
201
108
93
150

Wypłaty w spółce stowarzyszonej

48
29
29
22
22
351

94
6

11. W 2006 roku nie udzielono pożyczek ani świadczeń o podobnym charakterze osobom
wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.
12. W sprawozdaniu finansowym za 2006 rok niewystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.
13. W sprawozdaniu finansowym zostały ujęte wszystkie zdarzenia , jakie nastąpiły po dniu
bilansowym.
14. W 2006 roku nie wystąpiły żadne relacje między poprzednikiem Zastal S.A.
15. W 2006 roku nie wystąpiły zmiany zasad polityki rachunkowości i sposobu sporządzania
sprawozdania finansowego.
16. Nie wystąpiły w 2006 roku korekty błędów podstawowych.

48 z 49

w roku 2006

100

100

Zastal SA
(nazwa emitenta)

SA-R 2006

w tys. zł

(rok bieżący)

17. W 2006 roku nie było połączeń spółki.
18. Zastal S.A. znajduje się na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

30.04.2007 r.
data

Adam Leżański
imię i nazwisko

Prezes Zarządu
Adam Leżański
stanowisko/funkcja
podpis

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
30.04.2007 r.
data
Regina Pawliczak
imię i nazwisko
Główna Księgowa
stanowisko/funkcja

30.04.2007 r.
data

Miron Czwojda
imię i nazwisko

Wiceprezes Zarządu Miron Czwojda
stanowisko/funkcja
podpis

49 z 49

Regina Pawliczak
podpis
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I. Działalność gospodarcza i finansowa Spółki.
W roku 2006 spółka kontynuowała działania zapoczątkowane w roku
poprzednim.

Rozwijano

działalność

polegającą na produkcji

konstrukcji

stalowych, starając się zdobyć coraz większy udział w rynku. Zdobyte
doświadczenie w tej działalności jak również częściowa poprawa wyposażenia
zakładu, umożliwiły osiągnięcie sprzedaży na poziomie przekraczającym 2 mln zł.
Ogólnie wzrost przychodów spółki na sprzedaży w 2006 roku związany jest z
rozwojem działalności zakładu konstrukcji stalowych.
Zwiększeniu uległa także sprzedaż usług archiwizacyjnych, jednakże udział
sprzedaży z tej działalności w przychodach spółki jest niewielki.
W roku 2006 kontynuowano także działania na majątku w „Parku Przemysłowym
Zastal”, starając się poprawić jakość oferowanych usług, a tym samym
przyciągnięć

kolejnych

kontrahentów

zainteresowanych

prowadzeniem

działalności w obiektach należących do Zastal S.A. Jednakże w tym przypadku
poprawienie jakości oferowanych usług wiąże się z przeznaczaniem znacznych
kwot na odtworzenie i modernizację posiadanego majątku nieruchomego.
Konieczność spłaty w latach poprzednich zobowiązań powstałych z tytułu
udzielonych poręczeń ograniczała możliwości spółki związane z nakładami na
majątek trwały.
W roku sprawozdawczym spółka doprowadziła do wcześniejszej spłaty
zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń, zyskując w zamian zaniechanie części
odsetek przez wierzycieli. Wcześniejsza spłata zadłużenia pozostałego na lata
2007-2008 oraz części odsetek z tytułu poręczeń była możliwa jedynie dzięki
uzyskaniu długoterminowego kredytu. Spłata długoterminowego kredytu nie
stanowi dla spółki takiego obciążenia jak spłaty poręczeń, które drenowały
większość środków generowanych przez spółkę, ograniczając jej możliwości
rozwojowe.
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Pozyskane dodatkowe środki z końcem roku

2006,

ze

sprzedaży

majątku,

którego nie zamierzano wykorzystywać w dalszej działalności spółki, spowodują
zaktywizowanie działań rozpoczętych w 2005 roku.

W 2006 roku Spółka prowadziła działalność gospodarczą głównie w
zakresie usług polegających na wynajmie powierzchni biurowych, produkcyjnych i
magazynowych, oraz produkcji konstrukcji stalowych. Z budowli, budynków,
maszyn, urządzeń, środków transportu - będących własnością Zastal S.A. na
zasadzie

umów

dzierżawy

bądź

najmu

korzystało

ok.

80

podmiotów

gospodarczych, w tym jedna spółka zależna oraz dwa podmioty powiązane.
Działalności handlowej w roku obrachunkowym spółka praktycznie nie
prowadziła.
Działalność finansowa Spółki związana była z uzyskiwaniem przychodów z
tytułu posiadanych udziałów, udzielonej pożyczki podmiotowi zależnemu,
lokowaniem środków pieniężnych na rachunkach bankowych, oraz windykacją
należności. Działalność ta prowadzona jest przy Zarządzie Zastal S.A.

Działalność finansowa
Finansowy majątek trwały spółki stanowią udziały w spółce zależnej, w której
Zastal S.A. posiada 100% udziałów oraz

udziały w dwóch podmiotach

powiązanych, w których Zastal posiada 40% oraz 33%. Wartość bilansowa tych
udziałów wynosi 1.935.000,- zł. Spółka posiadała również wg. stanu na
31.12.2006r., 12% akcji w spółce Kolmex S.A. oraz nieznaczne udziały w czterech
innych podmiotach. Wartość udziałów w podmiotach niepowiązanych ze spółką
wynosiła na dzień bilansowy 95.094,-. Spółka Zastal w roku 2006 wzięła udział w
podwyższeniu kapitału w spółce Kolmex S.A. i nabyła dodatkowe udziały za
kwotę 42.894,- zł. Wpływy osiągnięte przez Zastal w roku 2006 z tytułu
posiadanych akcji i udziałów wyniosły 2.132,94 zł. i była to dywidenda
przypadająca na udziały w spółce Delko S.A.
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Jedną z pozycji w przychodach finansowych

są

odsetki

z

tytułu

pożyczek udzielonych podmiotom zależnym i powiązanym. W ubiegłym roku
wyniosły

one 14.319,11zł. Największą pozycję w przychodach finansowych

stanowiły rozwiązane rezerwy jako zbędne na odsetki od zobowiązań powstałych
w wyniku udzielonych poręczeń za zobowiązania Zastal Wagony S.A. Kwota ta
wyniosła 290 tys. zł.
Według stanu na dzień 31.12.2006r. z pożyczek udzielonych przez ZASTAL S.A.
korzysta jeden podmiot zależny tj.:
-ZASTAL Transport Sp. z o.o., któremu udzielono pożyczkę w kwocie 204.000,zł. z terminem spłaty 31 grudnia 2007 roku.
Ponadto ZASTAL S.A. wg. stanu na 31 grudnia 2006 roku posiadał zobowiązania
warunkowe dotyczące poręczeń za zobowiązania spółki Zastal Transport na łączną
kwotę 750,- tys. zł.
Ustanowiono hipotekę na nieruchomości należącej do Zastal S.A. na kwotę 300
tys. zł. jako zabezpieczenie gwarancji bankowej wystawionej na kwotę 200 tys. zł.
na zlecenie Zastal Transport Sp. z o.o. przez Bank Millenium S.A.
Ustanowiono hipotekę na nieruchomości należącej do Zastal SA na kwotę 450 tys.
zł. na rzecz Banku Millenium S.A. jako zabezpieczenie 300 tys. zł. kredytu
udzielonego Zastal Transport Sp. z o.o.
Poza zobowiązaniami warunkowymi z tytułu udzielonych poręczeń na kwotę 750
tys. zł. za zobowiązania Zastal Transport , spółka Zastal posiada hipotekę kaucyjną
w kwocie 740 tys. zł. ustanowioną na rzecz Banku Inicjatyw Społeczno
Ekonomicznych SA jako zabezpieczenie spłaty odsetek od udzielonego kredytu.
Poza wspomnianymi hipotekami w zobowiązaniach warunkowych spółka posiada
jednie zobowiązanie z tytułu wystawionego weksla in blanco na kwotę 5,7 tys. zł.
na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jako zabezpieczenie umowy
na dofinansowanie realizacji projektu „Wdrożenie systemu zarządzania jakością
ISO”.
Koszty działalności finansowej Zastal SA to przede wszystkim odsetki i prowizja
od zaciągniętego w 2006 roku kredytu długoterminowego w kwocie 2 mln zł.
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Zaciągnięty kredyt w znacznej części został przeznaczony na sfinansowanie
zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń jakie powstały po upadku spółki
zależnej zajmującej się produkcją wagonów.

Główne źródła przychodów Zastal SA w 2006 roku to:
 Wpływy z tytułu najmu majątku,

 Produkcja konstrukcji stalowych,

 Obsługa dostaw mediów na terenie należącym do Zastal S.A. ,
 Czynsze mieszkaniowe,
 Usługi archiwizowania.

Działalność związana z wynajmowaniem majątku spółki.
Przychody Zastal S.A. w 2006 roku z tytułu wydzierżawiania majątku trwałego
wyniosły 5.590.255,07 zł, w tym 5.381.213,87 zł od podmiotów niezwiązanych
kapitałowo ze Spółką. Największy udział w przychodach uzyskiwanych z najmu
stanowią przychody z najmu powierzchni produkcyjnych, biurowych i
magazynowych wydzierżawianych spółce Tabor Szynowy S.A. z siedzibą w
Opolu, która zajmuje się produkcją wagonów towarowych. Wielkość przychodów
uzyskiwanych od tego podmiotu z tytułu najmu sięga 47% całości przychodów ze
sprzedaży.

Działalność Zakładu Konstrukcji Stalowych
Z początkiem roku 2005 w strukturach Zastal S.A. rozpoczął funkcjonowanie
Zakład Konstrukcji Stalowych, który utworzono na bazie posiadanego majątku
nieruchomego oraz kadry zatrudnionej w Zastal S.A. Głównymi odbiorcami usług
jak i produktów oferowanych przez zakład konstrukcji są producenci maszyn i
urządzeń z województwa lubuskiego i Wielkopolski. W roku obrachunkowym
wielkość sprzedaży zakładu ulegała podwojeniu, przy czym wynik na tej
działalności pozostał ujemny podobnie jak w roku 2005. Jednakże strata na tej
działalności w roku 2006 wynosi już tylko 57 tys. zł. W dalszym ciągu brak
odpowiedniego dla tego typu zakładu wyposażenia technicznego powoduje
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powstawanie

zwiększonych

kosztów wynikających z konieczności kooperacji,

przy niektórych procesach technologicznych. Nabyte doświadczenie w ciągu
dwóch lat działalności zakładu jak i rosnący udział sprzedaży firmy w lokalnym
rynku konstrukcji stalowych w połączeniu z lepszym technicznym wyposażeniem
zakładu powinien w najbliższym czasie wpłynąć na osiągane wyniki ekonomiczne.
W planach inwestycyjnych na rok 2007 przewidziano znaczne nakłady na
doposażenie techniczne zakładu konstrukcji stalowych. W pierwszej kolejności
zakład zostanie wyposażony w komorę śrutowniczą zapewniającą utrzymanie
właściwych norm technologicznych.
Zakład nie miał w 2006 roku odbiorców, na rzecz których sprzedaż wyrobów i
usług stanowiła by co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży ogółem spółki.
W strukturach zakładu znajduje się także działalność polegająca na dostawie,
obsłudze i utrzymaniu urządzeń związanych z dostawą mediów do podmiotów
działających na terenie należącym do Zastal S.A. Część prac wykonywanych przez
zakład dotyczy właśnie tej sfery działalności.
W 2006 roku Zakład Konstrukcji Stalowych osiągnął następujące wyniki
finansowe:
• przychody w wysokości

2.609.870,70 zł

• koszty w wysokości

2.667.803,94 zł

• strata na sprzedaży

- 57.933,24 zł

Działalność mieszkaniowa.
Zastal S.A. jest właścicielem części lokali mieszkalnych w budynkach przy ul.
Reja 2 a, b oraz przy ul. Spawaczy 7, 9, 11 w Zielonej Górze. Przychody z
czynszów mieszkaniowych w 2006 roku wyniosły 73.399,13 zł, odszkodowania
uzyskane od Miasta Zielona Góra z tytułu różnicy w płaconym czynszu przez
lokatorów z prawem do lokalu socjalnego wyniosły 26.789,63,- zł., natomiast
koszty związane z prowadzoną działalnością mieszkaniową w 2006 roku sięgnęły
79.137,06 zł. Wynik na tej działalności był dodatni i wyniósł 21.051,70 zł.
W roku 2006 nie sprzedano żadnego lokalu mieszkalnego.
Sprawozdanie Zarządu Zastal SA za rok 2006

6

Usługi archiwizowania.
Rok 2006 podobnie jak w przypadku zakładu konstrukcji stalowych był drugim
rokiem działalności polegającej na świadczeniu usługi archiwizowania wszelkiego
rodzaju dokumentacji. Zastal SA jako następca prawny przedsiębiorstwa
państwowego Zastal, zmuszony jest przechowywać jak również obsługiwać
znacznych rozmiarów archiwum kadrowo – płacowe będące wynikiem
kilkudziesięciu lat działalności przedsiębiorstwa państwowego. Zastal S.A.
posiadając w swoich zasobach nieruchomości obiekt sprawny technicznie jednak
ze względu na swoje położenie trudny do wynajęcia, zdecydował o rozpoczęciu
działalności polegającej na usługowym archiwizowaniu akt.

Przychody z tej

działalności za rok 2006 wyniosły 48.784,- zł. a koszty 76.467,97 zł., strata na tej
działalności w roku 2006 wyniosła 27.683,97 zł.

Ważniejsze zdarzenia w 2006 r.
W 2006 roku działania Zarządu, obok bieżącego nadzoru nad spółką,
koncentrowały się na następujących zagadnieniach:
 utrzymania płynności finansowej Spółki ,

 przedterminowej realizacji porozumień z wierzycielami,

 pozyskaniu kredytu długoterminowego w kwocie 2 mln zł.,

 wynegocjowaniu najlepszej ceny za majątek przeznaczony do sprzedaży,
 pomocy spółce zależnej Zastal Transport ,

 realizacji planów ekonomiczno-finansowych i inwestycyjno-remontowych
Zastal S.A. ,

 racjonalizacji kosztów,

 zmianie struktury organizacyjnej Spółki,

 rozpoczęciu procedur związanych z wdrożeniem ISO 2002,
 polityce kadrowej i szkoleniach.
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Do ważniejszych zdarzeń roku 2006 trzeba zaliczyć także:
 Sprzedaż w grudniu 2006 roku nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 3
ha,
 Całkowita spłata zobowiązań powstałych z tytułu udzielonych poręczeń,

W okresie 01.01.2006 r. - 31.12.2006 r. Spółka Akcyjna ZASTAL osiągnęła:
•
•
•
•
•
•
•

przychody z działalności
koszty uzyskania przychodów
zysk brutto na działalności gospodarczej
saldo strat i zysków nadzwyczajnych
zysk brutto
obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego
zysk netto

11.457,7 tys. zł
8.409,1 tys. zł
3.048,7 tys. zł
0,0 tys. zł
3.048,7 tys. zł
- 514,1 tys. zł
2.534,6 tys. zł

PRZYCHODY
Struktura przychodów kształtuje się następująco:
przychody ze sprzedaży
produktów i usług (57%)

25%
3%

koszt wytworzenia produkt.na
własne potrzeby (2%)

0%

przychody ze sprzedaży
towarów i materiałów (0%)
przychody finansowe (3%)

2%

57%
pozostałe przychody (25%)

1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi to:

8.248,3 tys. zł

a/ przychody ze sprzedaży produktów i usług
8.044,5 tys. zł
b/ przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
0,7 tys. zł
c/ zmiany stanu produktów
+151,6 tys. zł
d/ koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki
51,5 tys. zł
Na przychody ze sprzedaży produktów i usług składają się:
∗ przychody z dzierżawy majątku
∗ przychody z Mediów
Sprawozdanie Zarządu Zastal SA za rok 2006
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∗ przychody zakładu konstrukcji
2.005,3 tys. zł
∗ czynsze mieszkaniowe
∗ pozostałe

stalowych

Na przychody ze sprzedaży towarów i materiałów składają się:
∗ sprzedaż złomu
∗ sprzedaż farby
2. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły:
i są to :

73,4 tys. zł
18,5 tys. zł

0,4 tys. zł
0,3 tys. zł
2.849,4 tys. zł

- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2.670,1 tys. zł
w tym:
wynik w kwocie 2.248,3 tys. zł. uzyskany na sprzedaży spółce budowlanej w
miesiącu grudniu 2006r. nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 3 ha
- pozostałe przychody operacyjne
179,4 tys. zł
w tym:
- rozwiązane odpisy aktualizujące
36,1 tys. zł
- ujawniony majątek
61,1 tys. zł
3. Na przychody finansowe w kwocie
360,0 tys. zł
składają się:
a/ dywidendy i udziały w zyskach
2,1 tys. zł
b/ odsetki
65,3 tys. zł
c/ aktualizacja wartości inwestycji
0,8 tys. zł
d/ inne
291,7 tys. zł
w tym:
- rozwiązane rezerwy na odsetki od zobowiązań powstałych z tytułu
udzielonych poręczeń
290,8 tys. zł
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KOSZTY

Struktura kosztów kształtuje się następująco:
4%

2%

koszty działalności operacyjnej (94%)
koszty finansowe (2%)
pozostałe koszty operacyjne (4%)

94%

4. Koszty działalności operacyjnej wyniosły
i na tą wartość składają się:
a/ koszty ogółem w układzie rodzajowym

7.918,4 tys. zł
7.917,7 tys. zł

Procentowy udział poszczególnych kosztów rodzajowych w kosztach
rodzajowych ogółem przedstawia się następująco:
6 (6,0%) 7 (1,4%)
1 (19,5%)
5 (6,2%)

1. zużycie materiałów
i energii
2. usługi obce
3. podatki i opłaty
4. wynagrodzenia

2 (14,3%)

4 (28,9%)

3 (23,7%)

5. ubezp.społeczne i
inne świadczenia
6. amortyzacja
7. pozostałe

b/ wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu
5. Pozostałe koszty operacyjne to kwota:
na którą składa się:
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Sprawozdanie Zarządu Zastal SA za rok 2006
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w tym:
- naliczony odpis aktualizacyjny dot. spłaconych
należności
- pozostałe koszty operacyjne
w tym :
- zwiększenie rezerw na przyszłe odprawy emerytalne

59,3 tys. zł

255,7 tys. zł
42,6 tys. zł

6. Koszty finansowe wynoszą
w tym:
a/ odsetki
w tym: odsetki od zaciągniętego kredytu
b/ inne koszty finansowe
w tym:
- odpisy aktualizacyjne dotyczące odsetek

175,7 tys. zł

7. Stan zapasów na dzień 31.12.2006 r. wyniósł:
Na ten stan zapasów składają się:
a/ materiały do produkcji dla zakładu konstrukcji
stalowych:
b/półprodukty i produkty w toku Z.K.S.

339,2 tys. zł

8. Na dzień 31.12.2006 r. kwota należności wyniosła
Na tę kwotę składają się:
a/ należności z tytułu dostaw i usług
b/ pozostałe należności
w tym:
- depozyt sądowy
9. Zobowiązania długoterminowe wynoszą
na co składa się zobowiązanie wobec:
- Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych, raty kredytu
przypadające na lata 2008-2016
- zobowiązania z tytułu dwóch leasingów w kwocie

154,1 tys. zł
94,6 tys. zł
21,5 tys. zł
20,5 tys. zł

187,6 tys. zł
151,6 tys. zł
5.051,7 tys. zł
1.040,6 tys. zł
4.011,1 tys. zł
3.756,7 tys. zł
1.763,1 tys. zł

1.678,0 tys. zł
85,1 tys. zł

10. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą:
1.684,6 tys. zł
w tym:
a/zobowiązania z tytułu kredytu
203,4 tys.zł
b/ zobowiązania z tytułu dostaw i usług
259,8 tys. zł
c/ zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
wynoszą
1.055,3 tys. zł
w tym:
- podatek VAT od sprzedaży nieruchomości
678,7 tys. zł
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w miesiącu grudniu
d/ zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
e/ inne zobowiązania
f/ fundusze specjalne

1,8 tys. zł
101,9 tys. zł
62,4 tys. zł

11. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wyniosły:
i są to:
a/ środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
b/ krótkoterminowe lokaty bankowe

3.538,1 tys. zł

12. Zysk brutto na działalności gospodarczej to kwota:

3.048,6tys. zł

13. Saldo strat i zysków nadzwyczajnych w kwocie:
14. Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego
15. Zastal S.A. za 2006r. osiągnął zysk netto w wysokości:

223,3 tys. zł
3.310,0 tys. zł

0,0 tys. zł
514,1 tys. zł
2.534,5 tys.zł

II. Rozwój Spółki ZASTAL S.A.

1. Kierunki działań rozwojowych.

W roku 2006 spółka kontynuowała działania podjęte rok wcześniej, które
polegały m. in. na rozwoju dwóch nowych działalności tj. produkcji konstrukcji
stalowych oraz usługowym archiwizowaniu akt.
Przyjęte do realizacji kierunki działań będą także kontynuowane w latach
następnych. W dalszym ciągu będzie rozwijana działalność zakładu konstrukcji
stalowych działającego w strukturach Zastal SA . Zwiększający się popyt ze strony
firm budowlanych na elementy konstrukcyjne jak również wzrost zamówień od
firm produkujących urządzenia przemysłowe, pozwala zakładać, iż zakład
konstrukcji stalowych nie będzie miał większego problemu ze zwiększeniem
swojej sprzedaży. Sprzedaż produkcji jak i usług świadczonych przez zakład
będzie stanowiła coraz większy udział w przychodach Zastal S.A.
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Jednakże zwiększenie sprzedaży jak również

podnoszenie

efektywności

procesów produkcji będzie się wiązało z koniecznością zaangażowania znacznych
środków finansowych do tej działalności. W planach inwestycyjnych na rok 2007
założono zwiększenie nakładów na techniczne „dozbrojenie” zakładu jak również
przystosowanie istniejącej bazy od jego potrzeb.
Równolegle z rozpoczęciem działalności przez Z.K.S., rozpoczęła swoją
działalność Składnica Akt, oferująca usługi archiwizowania wszelkiego rodzaju
dokumentacji. Jest to działalność na znacznie mniejszą skalę niż produkcja
metalowa i przychody z tej działalności obecnie jak i w przyszłości

będą

stanowiły nieznaczny udział w przychodach spółki. Składnica Akt powstała na
bazie archiwum zakładowego, wykorzystując do swojej działalności obiekt, który z
racji swojego położenia jak i architektury nie znajdował zainteresowania wśród
potencjalnych najemców.
Zaostrzające

się

przepisy

dotyczące

archiwizowania

dokumentów

oraz

zwiększająca się świadomość osób odpowiedzialnych w firmach za nadzór nad
aktami, w niedalekiej przyszłości spowoduje zwiększenie zainteresowania
usługami jakie oferuje składnica akt.
W roku 2007 jak i latach następnych będą także kontynuowane działania mające na
celu zwiększenie atrakcyjności nieruchomości jakimi dysponuje Zastal S.A.,
wpłynie to na większy wzrost zainteresowania nimi podmiotów gospodarczych
szukających miejsca do prowadzenia działalności. Stworzony „Park Przemysłowy”
na terenach należących do Zastal S.A. ułatwia rozpoczęcia jak i prowadzenia
działalności przedsiębiorcom, tym samym wpływa na zwiększenie zainteresowania
ofertą wynajmu powierzchni należących do Zastal SA . Jednakże aby wpełni
sprostać oczekiwaniom kontrahentów potrzebne są znaczne nakłady finansowe na
odtworzenie jak i modernizację posiadanego majątku. Z tego też względu są to
działania długofalowe.
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2. Działalność inwestycyjna.

W 2006 roku w Zastal S.A. na inwestycje wydano

433.113,- zł

Największe nakłady inwestycyjne spółka Zastal poniosła na:
- adaptacja obiektów pod potrzeby

101.271,- zł

Zakładu Konstrukcji Stalowych
- zakup maszyn dla ZKS

224.495,- zł

- wykonanie miejsc parkingowych
- wykonanie przyłącza elektrycznego

38.437,- zł
24.599,- zł

- adaptacja obiektu pod potrzeby Składnicy Akt

12.354,- zł

Zestawienie rzeczowe i finansowe inwestycji obrazuje tabela nr 2.
Na rok 2007 planuje się nakłady inwestycyjne w kwocie 1.604.400,- zł., z tego
nakłady na działalność zakładu konstrukcji stalowych mają sięgnąć kwoty
1.363.400,- zł. Nakłady te w głównej mierze zostaną przeznaczone na poprawę
bazy produkcyjnej tj. adaptację nowego obiektu pod potrzeby zakładu oraz na
maszyny i urządzenia, których posiadanie jest uwarunkowane charakterem zleceń
przyjmowanych do realizacji.
Pozostałe nakłady inwestycyjne zostaną poniesione na podniesienie standardu
wynajmowanych obiektów.
Planowane inwestycje obrazuje tabela nr 1.

3. Działalność remontowa.
Plan remontów na rok 2006 został zrealizowany w 95% tj. wydatki sięgnęły
kwoty 398 tys. zł. przy planowanych 420 tys. zł.
Po latach kiedy to działalność remontową ze względu na konieczność spłaty
poręczonych zobowiązań ograniczano jedynie do niezbędnego minimum,
większość wydatków remontowych w 2006 roku przeznaczono na odtworzenie
majątku stanowiącego główne źródło przychodów.
Zakres rzeczowy i finansowy gospodarki remontowej w roku 2006 przedstawia
tabela nr 3.
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W roku 2007 w celu zapewnienia dalszego prawidłowego funkcjonowania
Spółki na bazie posiadanego majątku trwałego planuje się wydatkowanie na
remonty kwoty 606.900 zł., z czego bezpośrednio na majątek wydzierżawiany
zostanie przeznaczone 460.300,- zł.
Zakres rzeczowy i finansowy planowanych remontów przedstawia tabela nr 4.

III. Potencjał rzeczowy i finansowy Spółki.
Bilans spółki sporządzony na dzień 31.12.2006 r. stanowi zestawienie
wartości majątku i źródeł jego pochodzenia.

1. Majątek Spółki.
Majątek spółki na dzień 31.12.2006 r. zamyka się kwotą 25.326,9 tys. zł
Majątek spółki obejmuje :
• aktywa trwałe w wysokości

16.014,4 tys. zł

• aktywa obrotowe w wysokości

9.312,5 tys. zł

Struktura majątku spółki w układzie procentowym przedstawia się następująco:

a k ty w a trw a łe

37%

63%

a k ty w a o b ro to w e

Na aktywa trwałe w spółce Zastal składają się :
• rzeczowe aktywa trwałe w wysokości
• inwestycje długoterminowe
• długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
• wartości niematerialne i prawne
Sprawozdanie Zarządu Zastal SA za rok 2006

13.796,0 tys. zł
2.073,8 tys. zł
135,7 tys. zł
8,9 tys. zł
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Czynnikami

mającymi

wpływ

na wartość

netto

rzeczowych

aktywów

trwałych są inwestycje, sprzedaż, likwidacja oraz amortyzacja.
Znaczny wpływ na obniżenie się wartości środków trwałych w 2006 miała
sprzedaż gruntów, których wartość bilansowa wynosiła 853 tys. zł.
Inwestycje długoterminowe w przypadku Zastal S.A. to wartości nieruchomości,
którą stanowi grunt przy autostradzie w pobliżu Braniewa oraz długoterminowe
aktywa finansowe, na które składają się kaucje gwarancyjne jako zabezpieczenie
gwarancji na roboty wykonane przez Z.K.S i przede wszystkim posiadane udziały i
akcje w podmiotach powiązanych i obcych. Udzielone pożyczki w 1992 roku
akcjonariuszom Zastal S.A. , w związku z przypadającym terminem spłaty w 2007
roku zostały przeniesione do inwestycji krótkoterminowych.

Wartość bilansowa udziałów w poszczególnych podmiotach gospodarczych oraz
zmiany jakie się dokonały w ciągu 2006 roku obrazuje poniższa tabela.
w zł

Lp. Nazwa podmiotu

Wartość

Wzrost

Spadek

Wartość

udziałów

Udziałów

Udziałów

Netto

(odpis

udziałów na

wartości,

31.12.06r.

na 31.12.05r.

sprzedaż)
1.

Zastal Transport

1.735.000

-

-

1.735.000

2.

A.O. Gama

200.000

-

-

200.000

3.

Kapitał

0

-

-

0

4.

Kolmex

18.200

42.894

-

61.094

5.

Sieć DELKO SA

30.000

-

-

30.000

6.

Igloofruit

4.000

-

-

4.000

7.

GRONO S.A.

0

-

-

0

1.987.200

42.894

0

2.030.094

RAZEM :
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Spółka wzięła udział w podwyższeniu kapitału w spółce Kolmex S.A. z
siedzibą w Warszawie. Udział Zastal-u S.A. w kapitale spółki Kolmex po objęciu
dodatkowych akcji wynosi 12%
Do majątku obrotowego firmy zaliczane są:
- zapasy

339,2 tys. zł

- należności krótkoterminowe

5.051,7 tys. zł

- inwestycje krótkoterminowe

3.897,7 tys. zł

- krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe

24,0 tys. zł

Wzrost majątku obrotowego na koniec 2006 r. o kwotę przekraczającą 4
mln zł. spowodowany jest w głównej mierze transakcją sprzedaży gruntu jaka
miała miejsce w grudniu 2006 roku.
Związane jest to ze zwiększeniem stanu posiadanych przez spółkę środków
pieniężnych.
Udzielone pożyczki widniejące w inwestycjach krótkoterminowych to:
- pożyczka w kwocie 204 tys. zł. udzielona Zastal Transport Sp. z o.o. z terminem
spłaty 31.12.2007r.
- pożyczki piętnastoletnie udzielone w 1992 roku akcjonariuszom.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na koniec 2006 roku
zamykają się kwotą 24,0 tys. zł., w których największą pozycję stanowią
ubezpieczenia oraz naliczone odsetki dotyczące leasingu część krótkoterminowa.

2. Źródła pochodzenia majątku.
Źródła pochodzenia majątku obejmują kapitały własne oraz zobowiązania i
rezerwy na zobowiązania. Kapitał własny Spółki Akcyjnej ZASTAL na koniec
2006 roku zamyka się kwotą 18.114,0 tys. zł.
Stany kapitału własnego na początek i koniec 2006 roku oraz zmiany obrazuje
poniższa tabela :
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Lp.

Wyszczególnienie

Wartość w zł wg stanu na dzień

01.01.2006r.
1.

Kapitał akcyjny

2.

Kapitał zapasowy

3.

Kapitał rezerwowy

Zmiany

31.12.2006r.

20.499.539,00

-

20.499.539,00

804.618,10

+15.562,05

820.180,15

11.003.925,40

-820.180,15

10.183.745,25

-18.960.436,61

+3.036.431,08

-15.924.005,53

2.231.812,98

+302.709,25

2.534.522,23

15.579.458,87

2.534.522,23

18.113.981,10

z aktualizacji
wyceny
4.

Strata z lat ubiegłych

5.

Wynik finansowy
netto roku
obrotowego

Razem kapitały własne

Zgodnie ze Statutem Spółki kapitał własny jest podzielony na kapitał
akcyjny, kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy i kapitał rezerwowy z aktualizacji
wyceny. Również zgodnie z przepisami do kapitału własnego zaliczany jest wynik
finansowy roku obrotowego do czasu dokonania podziału przez Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Wysokość kapitału akcyjnego w 2006 r. nie zmieniła się i wynosi
20.499.539,00 zł, w bilansie wykazany jest w pozycji kapitału podstawowego.
Dzieli się on na 99.539 akcji na okaziciela I emisji, 13.123.079 akcji na okaziciela
II emisji i 7.276.921 akcji na okaziciela III emisji o wartości nominalnej jednego
złotego każda.
Akcjonariuszami przekraczającymi 5% kapitału akcyjnego ZASTAL S.A.
wg. stanu na 31.12.2006r. są następujące podmioty:
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-“Kapitał”

Spółka

z

o.o. posiadająca 1.451.230 szt. akcji co

stanowi 7,08 % kapitału akcyjnego ZASTAL S.A. i tyle samo ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu.
-Piaszczyński Józef posiadający 4.098.805 szt. akcji co stanowi 19,99 % kapitału
akcyjnego i tyle samo ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
-Agencja Ochrony GAMA Sp. z o.o. posiadająca 4.021.139 szt. akcji co stanowi
19,62 % kapitału akcyjnego i tyle samo ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu.
Tworzone

w

Spółce

kapitały

zapasowe

i

rezerwowe

zostały

wygospodarowane przez Spółkę w drodze gromadzenia zysku i przeszacowań
majątku trwałego.
Pozostała część pasywów bilansu za 2006 r. w kwocie

7.212,9 tys. zł,

dotyczy :
• rezerw na zobowiązania

3.723,5 tys. zł

• zobowiązania długoterminowe

1.763,1 tys. zł

• zobowiązań krótkoterminowych
• bierne rozliczenia międzyokresowe

1.684,6 tys. zł
41,7 tys. zł

ta część pasywów nazywana kapitałami obcymi stanowią 29 % sumy bilansowej.
Rezerwy na zobowiązania w kwocie 3.723.452,82 zł, składają się z rezerw na
świadczenia emerytalne w kwocie 169.012,73 zł., rezerwy z tytułu odroczonego
podatku dochodowego w kwocie 54.440,09 zł.
Pozostałe rezerwy to rezerwa na zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia.
Zabezpieczeniem ewentualnego zobowiązania z tego tytułu jest złożony depozyt
sądowy.
Zobowiązania długoterminowe w kwocie 1.763.068,59 zł. to jak pisano wyżej
zobowiązania dotyczące leasingu oraz kredytu w części wykraczającej poza rok
2007.
Długoterminowe zobowiązanie z tytułu udzielonego kredytu wg. stanu na
31.12.2006r. wynosi 1.677.966,15 zł.
Sprawozdanie Zarządu Zastal SA za rok 2006
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Zobowiązania

krótkoterminowe wynoszące 1.684.604,90 zł.

dotyczą:
• zobowiązań z tytułu dostaw i usług wobec podmiotów powiązanych w
kwocie

25.249,12 zł

• zobowiązań z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek w
kwocie
• zobowiązanie z tytułu uzyskanego kredytu bankowego
• zobowiązań z tytułu podatków i ubezpieczeń

234.588,68 zł
203.389,80 zł
1.055.315,62 zł

społecznych
• innych zobowiązań krótkoterminowych w kwocie

101.918,08 zł

Rozliczenie międzyokresowe w kwocie 41.755,10 zł. dotyczy:
- prawa wieczystego użytkowania
- przedpłata – produkcja konstrukcji stalowych

8.678,21 zł
33.076,89 zł

IV. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa.
Rok 2006 przyniósł duże zmiany w sytuacji finansowej spółki Zastal. Uzyskanie z
początkiem 2006 roku kredytu w kwocie 2 mln zł. na okres 10 lat pozwoliło
ostatecznie zakończyć spłatę zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.
Zobowiązania te stanowiły corocznie dla spółki duże obciążenie finansowe,
powodując znaczny wypływ środków. Miało to także duży wpływ na możliwości
rozwojowe spółki, jak i prowadzoną gospodarkę posiadanymi zasobami.
W roku 2006 Zastal S.A. spłacił 2,2 mln zł. zobowiązań z tytułu udzielonych
poręczeń.
Podobnie jak w roku 2005 przez cały rok 2006 nie nastąpiło rozstrzygnięcie sporu
co do zasadności roszczenia pomiędzy spółką a wierzycielem dotyczącym kwoty
3,5 mln zł. Spółka zabezpieczyła roszczenie wierzyciela, składając w 2003 roku do
depozytu sądowego kwotę 3,7 mln zł. Kwotę tę spółka wykazuje w pozycji
Sprawozdanie Zarządu Zastal SA za rok 2006
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pozostałe należności. Tak więc nawet w przypadku niekorzystnego dla spółki
rozstrzygnięcia sporu nie spowoduje to utrudnień w działalności.
Pozyskanie dodatkowych środków z końcem 2006 roku ze sprzedaży
nieruchomości, której spółka nie zamierzała wykorzystywać w prowadzonej
działalności, pozwoli na zwiększenie nakładów na rozwój działalności polegającej
na produkcji konstrukcji stalowych oraz na częściowe odtworzenie i modernizację
majątku nieruchomego.
Zwiększenie wielkości sprzedaży Zakładu Konstrukcji będzie również wymagało
większego

zaangażowania

środków

finansowych

w

majątek

obrotowy.

Realizowane przez zakład obecnie umowy mają w większości 3 tygodniowe
terminy płatności, jednakże mając na uwadze branże dla jakiej jest realizowana
produkcja, trzeba brać pod uwagę realne możliwości wydłużenia terminu spływu
należności.
Podstawowa działalność polegająca na wynajmie powierzchni produkcyjnych
obarczona jest podobnym ryzykiem. Duży udział jednego z najemców w strukturze
sprzedaży usług najmu, powoduje że istnieje konieczność utrzymywania
znacznego stanu środków na finansowanie tej działalności.
Z tego też względu część inwestycji mających zwiększyć możliwości produkcyjne
zakładu konstrukcji stalowych będzie realizowana z wykorzystaniem obcych
źródeł finansowania, co niewątpliwie odbije się na wynikach tej działalności.

Jak pokazują wskaźniki finansowe przedstawione w tabeli poniżej,
Lp.

Nazwa wskaźnika i jego wzór

1.

(kapitały własne+ zob.długoterm.)
aktywa trwałe

2.
3.
4.

Kapitały obce krótkoterm.x 100
Aktywa obrotowe
Kapitały własne x 100
Kapitał obcy
Średni stan należn. Z tytułu dost. I usł.
Sprzedaż produkt. I towarów
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Poziom
wskaźnika
typowy lub
bezpieczny

Kryterium Rok 2006
prezentacji

Rok 2005 Rok 2004

%
100-150

125,17

98,58

90,42

40-80

%

18,09

37,46

34,67

Powyżej 100

%

250,93

219,95

126,16

malejący

dni

40

40

36
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Wskaźniki rentowności
1.

Rentowność majątku
5-8

%

10,01

9,85

14,65

2.

wynik finansowy netto x 100
aktywa ogółem
Rentowność netto sprzedaży

3-8

%

22,52

19,28

25,53

3.

wynik finansowy netto x 100
przychody ogółem
Rentowność kapitału własnego

15-25

%

13,99

14,33

26,27

5,53

2,67

2,88

5,51

2,66

2,88

2,31

0,18

0,67

wynik finansowy x 100
kapitały własne

Wskaźniki płynności finansowej
1.

Wskaźnik płynności bieżącej I
aktywa obr.- należn. z tyt.dost.i usł.>12 m-cy.
zob.krótkoterm.- zob.krótkoterm.>12 m-cy

2.

Wskaźnik płynności szybkiej II

3.

aktywa obr.-zapas.-k.term.RMK czynne-należ.
z tyt.dost.i usł.>12 m-cy
zob.krótkoterm.- zob.z tyt.dost.i usł.>12 m-cy
Wskaźnik płynności natychmiastowej
inwestycje krótkoterminowe
zob.k.term.- zob.z tyt.dost.i usł.> 12 m-cy

1,2-

krotność

2,0

krotność
1,0

0,1-

krotność

0,2

dobre wyniki finansowe roku 2006 korzystnie wpłynęły na odbudowę kapitału
własnego spółki, którego udział w finansowaniu majątku trwałego wzrósł o 27%
w stosunku do roku poprzedniego.
Transakcja

grudniowa

dotycząca

sprzedaży

nieruchomości

spowodowała

pojawienie się znacznej gotówki a tym samym duży wzrost majątku obrotowego.
Spowodowało to zaburzenie wskaźników płynności, które wyliczone na podstawie
stanów z końca grudnia 2006 wykazują znaczną nadpłynność posiadanych
środków finansowych.
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego, który został przeznaczony głównie na
spłatę zobowiązań przy jednoczesnym wzroście kapitału własnego o wynik roku
obrotowego nie spowodowało pogorszenia relacji kapitału własnego do obcych
źródeł finansowania. W roku 2006 nadwyżka kapitału własnego nad obcymi
źródłami finansowania powiększyła się o 30%.
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Według stanu na koniec grudnia 2006 roku wskaźnik obrotu należnościami
pozostaje na poziomie roku 2005, jednakże duży udział w strukturze sprzedaży
spółki jednego z kontrahentów, powoduje że okresowo wskaźnik przyjmuje
niekorzystne wartości, w przypadku opóźnień w regulowaniu należności.
Wartości przedstawionych wskaźników można uznać za bardzo bezpieczne co w
przyszłości może zadecydować o pozyskaniu dodatkowych środków poprzez
zwiększenie zewnętrznego finansowania.

W ocenia Zarządu obecna sytuacja finansowa Zastal S.A. nie stanowi zagrożenia
dla bieżącego funkcjonowania spółki.

V. Sytuacja kadrowa.
W roku 2006 Spółką kierował Zarząd w składzie:
• mgr Adam Leżański - Prezes Zarządu,
• mgr inż. Miron Czwojda - Wiceprezes Zarządu.
Zgodnie ze statutem i regulaminem Zarządu odbyło się 8 posiedzeń Zarządu.
Kadencja Zarządu upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2007.
W roku 2006 przeciętne zatrudnienie wynosiło 59 osób z tego :
- na stanowiskach robotniczych 26 osób,
- na stanowiskach nierobotniczych 32 osoby,
- 1 osoba korzystająca z urlopu bezpłatnego.
Zgodnie ze statutem Spółki nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki pełni Rada
Nadzorcza, która w 2006 roku pracowała w składzie:
• Jan Olszewski

- Przewodniczący,.

• Janusz Łuczyński

- Wiceprzewodniczący,

• Elżbieta Apostoluk

- sekretarz,
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• Bernard Ziaja

-

• Janusz Kruchlik

- Członek

Członek

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek
zysków i strat za rok 2006.
Wynagrodzenia otrzymane w 2006 roku przez osoby zarządzające i nadzorujące
działalność spółki:
Zarząd
1/ Adam Leżański – Prezes Zarządu
2/ Miron Czwojda – Wiceprezes Zarządu
razem Zarząd

108.280,07 zł.
92.717,33 zł.
200.997,40 zł.

Rada Nadzorcza
1/ Jan Olszewski – Przewodniczący

47.793,21 zł.

2/ Elżbieta Apostoluk – Sekretarz

28.675,89 zł.

3/ Janusz Łuczyński – Członek

28.675,89 zł.

4/ Bernard Ziaja – Członek

22.303,53 zł.

5/ Janusz Kruchlik – Członek

22.303,53 zł.

razem Rada Nadzorcza

149.752,05 zł.

Akcje ZASTAL S.A. będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących
Spółkę wg stanu na 31 grudnia 2006 roku:
Zarząd Spółki
1/ Adam Leżański

365.084 szt. akcji

2/ Miron Czwojda

313.163 szt. akcji

Rada Nadzorcza
1/Jan Olszewski w tym poprzez podmioty kontrolowane 5.478.239 szt. akcji
2/ Elżbieta Apostoluk
3/ Janusz Łuczyński
4/ Bernard Ziaja
5/ Janusz Kruchlik
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0 szt. akcji
161.352 szt. akcji
2.320 szt. akcji
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Umowę

na

badanie

sprawozdania finansowego spółki za rok 2006, jak i

badanie skonsolidowanego sprawozdania za rok 2006 zawarto z Biurem Usług
Finansowo Księgowych „Debet” Sp. z o.o. w dniu 07 listopada 2006r. Łączne
wynagrodzenie za badanie sprawozdań przewidziane umową wynosi 18.000,- zł.
Wynagrodzenie Spółki „Debet „ za badanie sprawozdań za rok 2005 wyniosło
18.000,- zł.

WICEPREZES ZARZĄD

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Miron Czwojda

mgr Adam Leżański
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TABELA NR 1

PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2007 R.
Część I

LP.

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZAKRES PRAC

PLANOWANE
NAKŁADY W
ZŁ.
20.000,-

1.

Obiekt nr 1 ( Biurowiec)

Wymiana drzwi ( 2 szt.) o odporności
ogniowej EI 60

2.

Obiekt nr 1 ( Biurowiec)

Adaptacja WC V piętro

3.

Obiekt nr 1 ( Biurowiec)

Adaptacja WC II piętro

4.

Obiekt nr 1 ( Biurowiec)

Projekt budowlany z zakresu p. poż.

30.000,-

5.

Obiekt nr 5

Zadaszenie nad tarasem

20.000,-

6.

Obiekt nr 13

7.

Obiekt nr 33

8.

30.000,30.000,-

Projekt koncepcji adaptacji pomieszczeń
obiektu i zagospodarowania terenu oraz
ekspertyza stropów.
Adaptacja pomieszczeń na szatnię dla
kobiet

20.000,-

Obiekt nr 37

Adaptacja pomieszczeń III i IV piętro

35.000,-

9.

Teren Zastal SA ( przy obiekcie nr
1 od strony południowej)

Wykonanie miejsc parkingowych

15.000,-

10.

Obiekt nr 50

Wymiana 3 szt. bram wjazdowych od
strony zachodniej

36.000,-

Razem

5.000,-

241.000,-

Część II Nakłady inwestycyjne Z.K.S. planowane na rok 2007

Lp.

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

PLANOWANE
NAKŁADY W ZŁ.
100.400,100.000,-

1.

Komora śrutownicza
Przyłącze energ. i fundament
Sprężarka śrubowa z osuszaczem szt.2 Zbiornik ciśnieniowy powietrza
automatyczny spust kondensatu
Przyłącze energetyczne

42.600,-

2.
3.

Suwnica natorowa o udźwigu 10 Mg, rozpiętości 23,75

46.900,-

4.

Linia zasilająca suwnicę 12,5 Mg.

20.000,-

5.

Półautomaty spawalnicze 4 szt.

50.000,-

6.

Elektronarzędzia

30.000,-

7.

Wózek technologiczny szt. 2

20.000,-
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8.

Urządzenie filtrowentylacyjne

18.000,-

9.

Wózek widłowy 3,5 Mg

90.000,-

10.

Samochód dostawczy

80.000,-

11.
12.
13.
14.

Płyty montażowe szt. 2

20.000,-

Giętarka do rur

15.000,-

Suszarka do elektrod

3.000,-

Obrotnik do spawania rur

3.000,658.900,-

Razem
Część III Nakłady inwestycyjne Z.K.S. – adaptacja obiektu nr 21
Nakłady przewidziane do poniesienia w roku 2007 w związku z adaptacją
obiektu nr 21 pod potrzeby Zakładu Konstrukcji Stalowych.

704.500,-

OGÓŁEM PLANOWANE NAKŁADY INWESTYCYJNE NA ROK 2007
Część I , II, III

1.604.400,-

TABELA NR 2

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO NA ROK 2006
w zł.
Lp.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nazwa przedsięwzięcia
Obiekt nr 1(wieżowiec) wykonanie pomieszczeń WC –V piętro
Obiekt nr 37 Składnica Akt adaptacja pomieszczeń III i IV piętro,
klatka schodowa, modernizacja c.o., modernizacja instalacji
oświetleniowej, siłowej.
Półautomaty spawalnicze MAG szt.2
Półautomaty spawalnicze TIG
Elektronarzędzia
Adaptacja Hali II etap
W tym : instalacja oświetleniowa
Instalacja C.O. magazynku
Instalacja wodno- hydrantowi
Pomieszczenia sanitarne
Instalacja oświetleniowa
Prace budowlane
Wykonanie przyłącza elektrycznego 4x250 mm² do magazynu nr
18
Wykonanie przyłącza elektrycznego 4x16mm² do magazynu nr
28
Modernizacja zasilania suwnicy magazyn nr 26
Modernizacja zasilania suwnicy magazyn nr 25
Zakup suwnicy 12,5 Mg. (obiekt nr 21)
Zakup suwnicy 5 Mg.(magazyn nr 25)
Razem

Planowane
nakłady

Wykonanie

30.000,17.000,-

12.354,-

24.000,12.000,10.000,44.000,-

80.198,-

25.000,-

24.599,-

4.456,-

3.500,12.000,12.000,20.000,19.000,228.500,-

21.500,17.500,160.607,-

Inwestycje przyjęte warunkowo do planu inwestycyjnego na rok 2006:
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1.
2.
3.
4.
5.

Wypalarka wraz ze stołem i systemem filtracyjnym
Wiertarko - frezarka
Frezarka pionowa sterowana CNC
Wiertarka promieniowa WR 50 (po remoncie)
Adaptacja pomieszczeń socjalno – biurowych II etap
W tym : sieć hydrantowi
Prace budowlane
Modernizacja suwnicy o udźwigu 3,2 Mg.
Agregat malarski
Razem
Ogółem planowane nakłady inwestycyjne na rok 2006

6.
7.

300.000,110.000,160.000,40.000,14.000,-

39.925,2.776,-

24.000,20.000,668.000,896.500,-

11.490,54.191,214.798,-

Inwestycje zrealizowane a nie zaplanowane na rok 2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Przenośna ukosowarka do blach i rur
Nożyce gilotynowe (leasing)
Piła taśmowa BOMAR
Ploter
Ogrodzenie
Modernizacja hali nr 8
Wykonanie miejsc parkingowych
Oświetlenie placu
Przyłącze energii elektrycznej do obiektu nr 26

4.550,22.743,8.883,13.250,12.567,101.271,38.437,4.514,12.100,Plan
Wykonanie
896.500,- 433.113,-

Łącznie nakłady inwestycyjne w roku 2006

TABELA NR 3

ROZLICZENIE NAKŁADÓW NA REMONTY ZA 2006 R.
Lp

Obiekty

1. Obiekt nr 50 ( hala nr
24 i 11)

Zakres
Remont częściowy dachu (
500m²) wraz z obróbkami
(budynek biurowo- socjalny)

Plan

Wykonanie

20.000,-

7.795,-

30.000,-

36.144,-

15.000,-

-

2. Obiekt nr 18 ( Magazyn Remont pokrycia papowego ( ok.
główny)

700 m²) wraz z obróbkami

3. Obiekt nr 21 ( hala nr 5, Uszczelnienie styków
W-2)

świetlików połacią dachową oraz
wykonanie obróbek blacharskich
(rury spustowe, rynny, kosze)
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4. Obiekt nr 6 ( Fundacja) Remont pokrycia papowego (200
m²) z opierzeniem i remontem
kominów.

5. Obiekt nr 26 i nr 25
6. Budynek Bistra,

Remont „Łącznika” (300m²) oraz
remont części połaci dachu mag.
Białego do szczytu
Prace rozbiórkowe

15.000,-

17.627,-

15.000,50.000,-

63.970,-

10.000,-

-

-

35.000,-

Chłodni i sklepu
Warzywnego
Ciąg dalszy rozbiórki hali

7.
Hala nr 7

8. Teren zakładu

Remont dróg

20.000,-

25.000-

9. Obiekt nr 22 (Biuro

Remont dachu
Remont wewnętrzny

10.000,-

-

Ruchu)

10. Obiekt nr 50 ( hala nr 24 Remont WC

5.000,-

2.220-

i nr 11)
11. Obiekt nr 50 ( hala nr 24 Wymiana drzwi wejściowych i
i nr 11)
remont klatki schodowej

10.000,-

3.232-

12. Obiekt nr 50 ( hala nr 24 Malowanie ściany hali z blachy

7.000,-

2.351,-

20.000,-

10.365,-

35.000,-

7.994,-

10.000,-

13.491,-

8.000,-

-

6.000,-

3.346,-

50.000,-

21.596,-

-

16.683,-

-

18.657,-

-

10.076,-

i nr 11)

trapezowej ( 250m²) oraz
wykonanie tynków na ścianach
obiektu ( 200m²)
Obiekt
nr
34
(
hala
nr
8)
Remont elewacji
13.
część niska socjalno –
- naprawa tynków, malowanie
magazynowa
Wykonanie obróbek
14. Obiekt nr 33 ( hala nr
W-6)
blacharskich, rynien, rur
spustowych (od strony
północnej)

15. Obiekt nr 14 ( Stare
archiwum)

16. Teren Zastalu S.A. (

Wymiana drzwi
dwuskrzydłowych i 3 szt. okien
wraz z malowaniem ścian
Wykonanie miejsc postojowych

przy obiekcie nr 1)

17. Obiekt nr 1

Serwis systemu p.poż.

18. Zastal S.A.

1.Remonty bieżące, naprawy
awaryjne, konserwacje.
Remont częściowy dachu
(1000m²)
Remont dachu

19. Obiekt nr 26
20. Obiekt nr 20
21. Obiekt nr 20

Remont pomieszczeń socjalno biurowych

Sprawozdanie Zarządu Zastal SA za rok 2006

29

22. Bocznica kolejowa

Remont rozjazdu

23. Sieci i instalacje

Wymiana zaworów
grzejnikowych na I i II piętrze
oraz niesprawnych na
pozostałych piętrach w
wieżowcu.
Remonty bieżące, naprawy
awaryjne, konserwacje, regulacje
na sieciach c.o.
Razem:

centralnego ogrzewania

24. Sieci i instalacje zimnej
wody

25. Sieci kanalizacyjno deszczowe

26. Sieci i instalacje
techniczne

27. Instalacje elektryczne

28. Urządzenia dźwigowe

Likwidacja starej sieci
wodociągowej na odcinku: były
budynek kotłowni do hurtowni
Elita S.
Usprawnienie funkcjonowania
hydrantów p.poż. przy obiektach:
-malarnia główna
-budynek acetylenowni
Remont i naprawa zaworów
wodnych na terenie zakładu.
Montaż i wymiana oraz
legalizacja wodomierzy.
Konserwacja bieżąca i naprawy
awaryjne.
Razem:
Remonty bieżące, naprawy
awaryjne, konserwacje.
-czyszczenie, płukanie i naprawa
studzienek
Remonty bieżące, naprawy
awaryjne, konserwacje,
podłączenia telefoniczne.
Naprawa studzienki telefonicznej
przy bramie głównej.
Razem:
Remont złącza kablowego oraz
montaż wyłącznika głównego w
wieżowcu.
Remont rozdzielni i instalacji
elektrycznej „Pod Dębem”
Remonty bieżące, naprawy
awaryjne, konserwacje,
podłączenia liczników
energetycznych.
Badania i pomiary ochronne
instalacji elektrycznej oraz
odgromowej w budynkach i
halach.
Razem:
Przegląd i konserwacje 3
dźwigów osobowych.
Badania i pomiary ochronne 3
dźwigów osobowych.
Stała opłata UDT – 7 urządzeń
dźwigowych.
Razem:
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-

34.426,-

7.000,-

-

6.000,-

4.343,-

13.000,-

4.343,-

2.500,-

-

4.000,3.000,-

39,-

5.000,3.000,17.500,-

2.316,2.316,-

6.000,-

330,-

6.000,-

59,-

1.500,7.500,-

59,-

4.500,-

-

2.000,-

-

7.000,-

19.207,-

5.000,18.500,11.000,-

3.434,22.641,7.233,-

2.000,-

-

800,13.800,-

1.735,8.969,-

30

29. Oświetlenie zewnętrzne

1) Naprawa, konserwacja
uszkodzonych latarni i
opraw oświetleniowych.
2) Naprawa opraw na
latarniach w rejonie
wieżowca.
Razem:

5.000,-

529,-

3.500,-

-

8.500,-

30. Naprawy pozostałe

529,6.178,-

31. Naprawa i remont

12.647,-

zakładu

suwnic
32. Naprawa i remont wózka
widłowego
33. Naprawa i remont
półautomatów
spawalnicznych
34. Naprawa i remont
oczyszczarki

4.070,3.435,2.517,420.800,-

398.046,-

RAZEM:

TABELA NR 4

PLAN REMONTÓW NA ROK 2007
Część I

L.p.

Obiekt

Zakres prac

1.

Obiekt nr 2 ( Sala
konferencyjna)

Remont dachu – pokrycie papą termozgrzewalną
(200m²) wymiana obróbek blacharskich, rynien i
rur spustowych.

2.

Obiekt nr 5 ( Sala ślubów Malowanie elewacji
Delfino)

10.000,-

3.

Obiekt nr 5 ( Sala ślubów Remont dachu –pokrycie papą termozgrzewalną z
Delfino)
ociepleniem, wymiana obróbek blacharskich,
rynien i rur spustowych.

30.000,-

4.

Obiekt nr 6 ( Fundacja)

Koszty
w zł
15.000,-

Napraw miejscowa elewacji

5.000,5.

Obiekt nr 14

Malowanie elewacji

6.

Obiekt nr 25

Remont dachu ( ½ części – 1.100 m²)

7.
8.

Obiekt nr 26

Remont dachu ( ½ części – 1.100 m²)

Obiekt nr 31

9.

Obiekt nr 34

Remont świetlika nad korytarzem i naprawa
elewacji od strony zachodniej
Wykonanie elewacji części niskiej
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8.000,-

40.000,25.000,10.000,22.000,31

10.

Obiekt nr 47

Remont dachu

10.000,-

11.

Obiekt nr 50

Remont dachu ( 1.300 m²)

40.000,-

12.

Obiekt nr 1

Serwis systemu p.poż.

6.000,Zastal S.A.

13.

Remonty bieżące, naprawy awaryjne, konserwacje

50.000,14.

Teren zakładu

Remont dróg

15.

Budynek Bistra, Chłodni i Prace rozbiórkowe - likwidacja
Sklepu Warzywnego

10.000,-

16.

Obiekt nr 1

Wymiana drzwi do pomieszczeń biurowych na I i
II piętrze

12.000,-

17.

Obiekt nr 33

Wymiana okien

16.000,-

18.

Obiekt nr 1

Wyłożenie korytarza na II piętrze płytkami

10.000,-

19.

Koszty osobowe

Prace ogólnobudowlane 3 pracowników

86.000,-

20.000,-

Razem:

425.000,PLAN REMONTÓW NA ROK 2007

Część II
SIECI, INSTALACJI, MASZYN, I URZĄDZEŃ
L.P.
1
I

Nazwa środka
trwałego
2

Zakres planowanych remontów

Planowany koszt Robocizna
materiałów
3
4
5
Urządzenia transportowe Z.K.S.
1.Suwnica pomost. Konserwacja bieżąca suw.
2 400,3,2 T
Remont inst. elektr- ster. Pomiary
4 500,elekt.
2. Wózek widłowy Konserwacja bieżąca wózka .
RAK-7
Naprawy wózka.

Razem:
II

Maszyny i urządzenia Z.K.S.
1. Półautomaty
Części szybkozużywające do
spawalnicze 11 szt. uchwytów spawalniczych.
Nieprzewidziane usterki, naprawy
półautomatów.
2. Przecinarki
taśmowe
2 szt.

Konserwacja, drobne naprawy
przecinarek.

3. Wiertarki
słupowe
2 szt.

Konserwacja, drobne naprawy
wiertarek.

3 100,-

10 000,-

5 000,-

3 000,-

1 000,4 000,-
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4.Gilotyna
hydrauliczna

5. Frezarka
uniwersalna

Naprawa sterownika ,naprawa
zderzaków, wymiana oleju.
4 300,1 000,Remont układu hydraul. wymiana
olejów.

2 600,3 000,-

Drobne naprawy.

III

IV

6.Tokarka
uniwersalna

Konserwacja, drobne naprawy,
usterki.

1 000,-

2 000,-

7. Oczyszczarka

Części szybkozużywające się.

4 000,-

1 000,-

500,8. Agregat
Części szybkozużywające się.
3 000,malarski
2 000,9. Elektronarzędzia Przeglądy, konserwacje, naprawy,
2 000,i inne urządzenia pomiary.
RAZEM:
26 900
17 500
Media – czynniki energetyczne zakładu.
1.Sieci zewnętrz.
Remonty bieżące, naprawy
2 000,10 000,centralnego
awaryjne, konserwacje, regulacje
ogrzewania.
na sieciach.
25 000,2.Sieci zewnętrzne Remonty bieżące, naprawy
14 000,zimnej wody i
awaryjne, konserwacje, przeglądy
kanalizacji.
stanów licznikowych.
3.Sieci zewnętrz. Remonty bieżące, naprawy
4 000,9 000,telefoniczne.
awaryjne, konserwacje,
przełączenia telefoniczne na
sieciach zewnętrz.
4.Sieci zewnętrz.
Remonty bieżące, naprawy
6 000,4 500,energetyczne.
awaryjne konserwacje, badania i
pomiary elektryczne.
Razem:
26 000,48 500,Instalacje wewnętrzne i urządzenia w budynkach zarządzania majątkiem
1.Dźwigi osobowe Konserwacja bieżąca.
4 800,2 szt.
Remonty i naprawy bieżące.
3 000,Pomiary ochronne.
500,2.Wewnętrzne
Remonty, naprawy, konserwacje,
instalacje
awarie, pomiary, podłączenia na
energetyczne
w instalacjach:
budynkach i hala
- Centralnego
produkcyj.
ogrzewania
Oświetlenie
- Zimnej wody i
zewnętrzne
kanaliz.
zakładu
- Elektrycznej
- Telefonicznej
- Odgromowej

V

12 000,-

Razem:
20 300,Instalacje wewnętrzne i urządzenia w budynku działu składnica akt
1.Dźwig osobowy
1 szt.
2. Wewnętrzne

Konserwacja bieżąca.
Remonty i naprawy.
Pomiary ochronne.
Remonty, naprawy, konserwacje,
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2 300,1 000,400,1 000,-

15 000,-

15 000,-

2 000,33

instalacje
energet. w
budynku
składnica akt

VI

awarie, pomiary
Połączenia na instal.
- Centr. Ogrzew.
- Zimnej wody i
kanalizacji
- Elektrycznej
- Telefonicznej
- Odgromowej
Razem:

4 700,-

Instalacja wewnętrzna w obiektach Z.K.S.
1. Wewnętrzne
Remonty, naprawy, konserwacje,
4 000,instalacje energ. w awarie .
hali produkc.
Pomiary na instalacji:
- C.O
- Zimnej wody
- Sprężonego
powietrza
- Elektrycznej
- Telefonicznej
- Odgromowej
2. Wewnętrzne
Remonty, naprawy, konserwacje,
instalacje energ. w awarie .
biurze i
Pomiary na instalacji:
pomieszczeniach
- C.O
socjalnych.
- Zimnej wody i C.W.
- Elektrycznej
- Telefonicznej
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2 000,-

4 000,-

1 000,-

2 000,-

Razem:

5 000,-

6 000,-

OGÓŁEM

92.900,-

89.000,-

34

Tak/Nie

Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja
interesu spółki, rozumianego jako powiększenie wartości
powierzonego
jej
przez
akcjonariuszy
majątku,
z
uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze
podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie spółki, w
szczególności wierzycieli spółki oraz jej pracowników
Rządy większości i ochrona mniejszości

II

Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Dlatego w
spółce musi być uznawana zasada rządów większości
kapitałowej w związku z tym prymatu większości nad
mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał,
ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione,
aby jego interesy były uwzględnione proporcjonalnie do
wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną
należytą ochronę jej praw, w granicach określonych przez prawo
i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz
większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości.

Cel spółki

TAK

TAK

ZASADY OGÓLNE

I

ZASADA

KOMENTARZ SPÓŁKI

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
ZASTAL S.A.

Organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie nie
mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem
orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których organy
spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie są uprawnione
lub zobowiązane przepisami prawa.
Niezależność opinii przez spółkę

IV

V

2

1

Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno
opierać się na uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie może
wykraczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze względu na
które instytucje te zastały ustanowione. Nie należy podejmować
działań, które wykraczają poza tak ustalone ramy stanowiłby
nadużycie prawa. Należy chronić mniejszość przed
nadużywaniem uprawnień właścicielskich przez większość oraz
chronić interesy większości przed nadużywaniem uprawnień
przez mniejszość, zapewniając możliwie jak najszerszą ochronę
słusznych interesów akcjonariuszy i innych uczestników obrotu.
Kontrola sądowa
TAK

TAK

Przy wyborze podmiotu mającego świadczyć usługi eksperckie,
TAK
w tym w szczególności usługi biegłego rewidenta, usługi
doradztwa finansowego, podatkowego oraz usługi prawnicze
spółka powinna uwzględnić, czy istnieją okoliczności
ograniczające niezależność tego podmiotu przy wykonywaniu
powierzonych mu zadań.
DOBRE PRAKTYKI WALNYCH ZGROMADZEŃ
Walne zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie
ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy
TAK
uczestnictwo w zgromadzeniu.
Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia

Uczciwe intencje i nienadużywanie uprawnień
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określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez
uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty
uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie
oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione
akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej
przed walnym zgromadzeniem, a czasie umożliwiającym
zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.
Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy
powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli
dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w
najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez
zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.
Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad
na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone
sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest
tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne
zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka
na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście
bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak
zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki
dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na
trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana
terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym
trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad
nie ulegał zmianie.
Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym
zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w
jego imieniu w sposób należyty. Należy stosować domniemanie,
iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania
akcjonariusza na walnym zgromadzeniu jest zgodny z prawem i
nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba, że jego
autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości
TAK
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TAK
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zarządu spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub
przewodniczącego walnego zgromadzenia.
Walne zgromadzenie powinno mieć stabilny regulamin,
określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i
podejmowania uchwał. Regulamin powinien zawierać w
szczególności postanowienia dotyczące wyborów, w tym
wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi
grupami. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom;
wskazane jest, aby zmiany wchodziły w życiu począwszy od
następnego walnego zgromadzenia.
Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić
do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując
się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub
formalnych.
Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia sprawny
przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich
akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w
szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników
zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy
mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych
powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez
uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego
zgromadzenia.
Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie rady
nadzorczej i zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na
zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym
walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być
sprawy finansowe spółki. Nieobecność członka zarządu lub
członka Rady Nadzorczej na walnym zgromadzeniu wymaga
wyjaśnienia .Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na
walnym zgromadzeniu.
Członkowie rady nadzorczej i zarządu oraz biegły rewident
TAK

TAK

TAK

TAK
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spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie
niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez
zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i
informacji dotyczących spółki.
Udzielenie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego
zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu
faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w
sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie
papierami wartościowymi, a udzielenie szeregu informacji nie
może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych
przepisów.
Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad,
zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych
przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom
wykonywania ich praw.
Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko
kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie
poddaje się pod głosowanie w trybie uchwał, które mogą
wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania spraw umieszczonej w
porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy
przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w
takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania
sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek
akcjonariuszy
wymaga
podjęcia
uchwały
walnego
zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez
wszystkich akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej
75% głosów walnego zgromadzenia.
Zgłaszający sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość
zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
Z uwagi na to, ż e Kodeks spółek handlowych nie przewiduje
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kontroli sądowej w przypadku niepodjęcia przez walne
zgromadzenie uchwały, zarząd lub przewodniczący walnego
TAK
zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby
każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum
rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał
możliwość jej zaskarżenia.
Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do
TAK
protokołu jego pisemne oświadczenie.
DOBRE PRAKTYKI RAD NADZORCZYCH
Rada nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu
zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być
TAK
udostępniona wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby
mogli się z raportem zapoznać przed zwyczajnym walnym
zgromadzeniem.
Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte
wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie
TAK
życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w
stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalając mu w sposób
właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej.
Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i
szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie
świadomego wyboru.
1. a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej
powinni
stanowić
członkowie
niezależni,
z
Spółka nie posiada w swoim statucie zapisów
mówiących, o tym że w składzie Rady Nadzorczej
zastrzeżeniem pkt.d). Niezależni członkowie rady
nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i
co najmniej połowę członków powinni stanowić
akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby
NIE
członkowie niezależni. Z tego też względu spółka
istotnie wpływać na zdolność niezależnego członka do
nie jest wstanie zapewnić przestrzegania tej zasady.
podejmowania bezstronnych decyzji;
b) Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać
statut spółki;
c) Bez zgody większości niezależnych członków rady

22

21

Członek rady nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na
względzie interes spółki.
Członkowie
Rady
Nadzorczej
powinni
podejmować
odpowiednie działania aby otrzymać od Zarządu regularne i

2 Komitet Dobrych Praktyk rekomenduje zasady, które wynikają
ze standardów europejskich, czyli kryteria niezależności zawarte
w Commission Recommendation on strenghtening the role of
non executive or supervisory direktors
http://europa.eu.int/comm/internal
market/company/independence/index en. htm

nadzorczej nie powinny być podejmowane uchwały w
sprawach:
- świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i
jakichkolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz
członków zarządu;
- wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot
od niej zależny istotnej umowy z podmiotem
powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo
zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
- wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia
badania sprawozdania finansowego spółki
d) W spółkach gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet
akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, rada
nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch
niezależnych
członków,
w
tym
niezależnego
przewodniczącego komitetu audytu, o ile taki komitet
został ustanowiony.
1 Zasada 20 może zostać przez spółkę wdrożona w terminie
innym niż pozostałe zasady zawarte w niniejszym zbiorze,
jednak nie później niż do 30 czerwca 2005r.
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wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach
dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z
prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym
ryzykiem.
O zaistniałym konflikcie interesów członek rady nadzorczej
powinien poinformować pozostałych członków rady i
powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od
głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której
zaistniał konflikt interesów.
Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych
powiązaniach członka rady nadzorczej z określonym
akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym
powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna dysponować
procedurą uzyskiwania informacji od członków rady nadzorczej
i ich upubliczniania.
Posiedzenia rady nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących
bezpośrednio zarządu lub jego członków, w szczególności:
odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia,
powinny być dostępne i jawne dla członków zarządu.
Członek rady nadzorczej powinien umożliwić zarządowi
przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie
informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki
wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach
takimi spółkami o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej
Wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno być ustalane
na podstawie przejrzystych procedur i zasad. Wynagrodzenie to
powinno być godziwe lecz nie powinno stanowić istotnej
pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny
sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w
rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków zarządu. Łączna
wysokość wynagrodzeń wszystkich a także indywidualna
każdego z członków rady nadzorczej w rozbiciu na poszczególne
TAK
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jego składniki powinna być ujawniona w raporcie rocznym wraz
z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania.
Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym
regulaminem, który powinien być publicznie dostępny.
Regulamin powinien przewidywać powołanie co najmniej
dwóch komitetów:
*audytu oraz
*wynagrodzeń
W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch
członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający
kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i
finansów. Zadania komitetów powinien szczegółowo określać
regulamin rady nadzorczej. Komitety rady powinny składać
radzie nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności.
Sprawozdania te spółka powinna udostępniać akcjonariuszom.
Porządek obrad rady nadzorczej nie powinien być zmieniany lub
uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu
powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie
rady nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub
uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych
działań przez radę nadzorczą jest konieczne dla uchronienia
spółki przez szkodą jak również w przypadku uchwały, której
przedmiotem jest ocena , czy istnieje konflikt interesów między
członkiem rady nadzorczej a spółką.
Członek rady nadzorczej oddelegowany przez grupę
akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać
radzie nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej
funkcji.
Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia
tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić
działanie rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić
terminowe podjęcie istotnej uchwały.
TAK
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NIE

Spółka uznaje zasadę nr 28, Regulamin Rady
Nadzorczej posiada zapis mówiący o powołaniu
dwóch komitetów tj. ds.audytu jak i wynagrodzeń.
Jednakże w związku z odrzuceniem zasady nr 20,
Spółka nie jest wstanie zagwarantować, że w skład
komitetu audytu będzie wchodzić co najmniej
dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej.
Ze względu na to, że nie można przyjąć zasady
Ładu Korporacyjnego tylko do częściowego
stosowania, Spółka zmuszona jest odrzucić ją w
całości.
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DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDÓW
Zarząd, kierując się interesem spółki, określa strategię oraz
główne cele działania spółki i przekłada je radzie nadzorczej, po
TAK
czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd
dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania spółką
oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą
praktyką.
Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki członkowie
zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka
TAK
gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji,
analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie zarządu powinny być w
danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes
spółki. Przy ustalaniu interesu spółki należy brać pod uwagę
uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy
akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników spółki oraz innych
podmiotów i osób współpracujących ze spółką w zakresie jej
działalności gospodarczej a także interesy społeczności
lokalnych.
Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi
osobami, których interesy wpływają na interesy spółki, zarząd
TAK
powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były
dokonywane na warunkach rynkowych.
Członek zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec
spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić
TAK
wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W
przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania
inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu
działalności spółki, członek zarządu powinien przedstawić
zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia
możliwości jej wykorzystania przez spółkę. Wykorzystanie
takiej informacji przez członka zarządu lub przekazanie jej
osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą zarządu i jedynie
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wówczas, gdy nie narusza to interesu spółki.
Członek zarządu powinien traktować posiadane akcje spółki
oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako
TAK
inwestycję długoterminową.
Członkowie zarządu powinni informować radę nadzorczą o
każdym konflikcie interesów związku z pełnioną funkcją lub o
TAK
możliwości jego powstania.
Wynagrodzenie członków zarządu powinno być ustalone na
TAK
podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem
jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i
płynnego zarządzania spółką. Wynagrodzenie powinno
odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w
rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także
wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z
pełnionej funkcji, z uwzględnieniu poziomu wynagrodzenia
członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym
rynku.
Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także
indywidualna każdego z członków zarządu w rozbiciu
TAK
dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być
ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach
i zasadach jego ustalania. Jeżeli wysokość wynagrodzenia
poszczególnych członków zarządu znacznie się od siebie różni,
zaleca się opublikowanie stosownego wyjaśnienia.
Zarząd powinien ustalić zasady i tryb pracy oraz podziału
kompetencji w regulaminie, który powinien być jawny i ogólnie
TAK
dostępny.
DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE RELACJI Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI
Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w spółce
powinien być wybrany w taki sposób aby zapewniona była
TAK
niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.
W celu zapewnienia niezależności opinii spółka powinna
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dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć
lat. Przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również
zmianę osoby dokonującej badania. Ponadto w dłuższym okresie
czasu spółka nie powinna korzystać z usług tego samego
podmiotu dokonującego badania.
Wybór biegłego rewidenta powinien być dokonywany przez
radę nadzorczą po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu
lub przez walne zgromadzenie po przedstawieniu rekomendacji
rady nadzorczej zawierającej rekomendacje komitetu audytu.
Dokonanie przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie innego
wyboru niż rekomendowany przez komitet audytu powinno
zostać szczegółowo uzasadnione. Informacja na temat wyboru
podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta wraz z
uzasadnieniem powinna być zawarta w raporcie rocznym.
Rewidentem ds. spraw szczególnych nie może być podmiot
pełniący obecnie lub w okresie którego dotyczy badanie funkcję
biegłego rewidenta w spółce lub w podmiotach od niej
zależnych.
Nabywanie własnych akcji przez spółkę powinno być dokonane
w taki sposób, aby żadna grupa akcjonariuszy nie była
uprzywilejowana.
Statut spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i
dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także
sprawozdania finansowe powinny być dostępne w siedzibie
spółki i na jej stronach internetowych.
Spółka powinna dysponować odpowiednimi procedurami i
zasadami dotyczącymi kontraktów z mediami i prowadzenia
polityki informacyjnej, zapewniającymi spójne i rzetelne
informacje o spółce. Spółka powinna, w zakresie zgodnym z
przepisami prawa i uwzględniającym jej interesy, udostępniać
przedstawicielom mediów informację na temat swojej bieżącej
działalności, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, jak
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również umożliwić im obecność na walnych zgromadzeniach.
Spółka powinna przekazać do publicznej wiadomości w raporcie
rocznym oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.
W przypadku odstępstwa od stosowania tych zasad spółka
powinna również w sposób publiczny uzasadnić ten fakt.
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