ZASTAL SA
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skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport roczny RS

2007
(rok)

(zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
dla emitentów papierów wartośc iowyc h prowadząc yc h działalność wytwórc zą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy
2007 obejmując y okres od 2007-01-01 do 2007-12-31
zawierając y skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w waluc ie zł
data przekazania: 2008-06-11

ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)

ZASTAL SA

Metalowy (met)

(skróc ona nazwa emitenta)

65-119

(sektor wg klasyfikac ji GPW w Warszawie)

Zielona Góra

(kod poc ztowy)

(miejsc owość )

Sulechowska

4a
(ulic a)

068 3284214

(numer)

068 3284213
(telefon)

sekretariat@zastal.pl

(fax)

www.zastal.pl

(e-mail)

9290093806

(www)

006104350
(NIP)

(REGON)

Biuro Usług Finansowo-Księgowyc h "Debet" Sp. z o.o. w Zielonej Górze, ul . Plac Poc ztowy 7
(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. zł
2007

w tys. EUR
2006

2007

2006

20527

20638

5435

5387

II. Zysk (strata) z działalnośc i operac yjnej

1608

1738

426

454

III. Zysk (strata) brutto

1509

1616

400

422

IV. Zysk (strata) netto

1404

946

372

247

V. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operac yjnej

1377

1640

384

428

VI. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwest.

-2137

3288

-597

858

VII. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej

-1187

-1254

-331

-327

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem

-1947

3674

-544

959

IX. Aktywa razem

95218

67554

26582

17633

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

16294

17241

4549

4500

XI. Zobowiązania długoterminowe

8884

9501

2480

2480

XII. Zobowiązania krótkoterminowe

7410

7740

2069

2020

78924

50313

22033

13132

XIII. Kapitał własny
XIV. Kapitał zakładowy

20500

20500

5723

5350

20499539

20499539

20499539

20499539

XVI. Zysk (strata) netto na jedną akc ję zwykłą (w zł / EUR)

0,07

0,05

0,02

0,01

XVII. Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł / EUR)

3,85

2,45

1,07

0,64

XV. Lic zba akc ji (w szt.)

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik
Opinia i raport biegłego rewidenta.pdf

Oświadc zenia Zarządu-2007r.pdf

Opis
Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowyc h z
badania roc znego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Zastal za rok obrotowy 2007.
Oświadc zenia Zarządu w sprawie rzetelnośc i sporządzenia sprawozdania
finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowyc h.

Komisja Nadzoru Finansowego
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ZASTAL SA

RS

List Prezesa-2007r.pdf

Pismo Prezesa Zarządu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe-2007r.pdf

Roc zne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zastal za
rok obrac hunkowy 2007, które zawiera: wprowadzenie do skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rac hunek
zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
skonsolidowany rac hunek przepływów pieniężnyc h oraz informac ję dodatkową.

Sprawozdanie Zarządu Grupa Kapitałowa Zastal-2007r.pdf

Sprawozdanie Zarządu Zastal SA z działalnośc i Grupy Kapitałowej Zastal za
rok obrac hunkowy 2007.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

Podpis

2008-06-11

Adam Leżański

Prezes Zarządu

Adam Leżański

2008-06-11

Miron Czwojda

Wic eprezes Zarządu

Miron Czwojda

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

Podpis

2008-06-11

Regina Pawlic zak

Główny Księgowy

Regina Pawlic zak

Komisja Nadzoru Finansowego
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI
SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007.

GRUPA KAPITAŁOWA ZASTAL SA
za okres
od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.

Zarząd spółki oświadcza iż, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2007- 31.12.2007 roku sporządzone zostało w sposób prawidłowy, kompletny i
rzetelny, przedstawiając prawdziwą sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej
Zastal SA.

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Miron Czwojda

mgr Adam Leżański

Zielona Góra, 02 czerwca 2008r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU
UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.

GRUPA KAPITAŁOWA ZASTAL SA

Zarząd Zastal Spółka Akcyjna oświadcza iż, podmiot uprawniony do badania sprawozdań
finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Zastal SA został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot
audytorski oraz biegli rewidenci dokonujący przeglądu sprawozdania za rok 2007, spełniali
wszystkie warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o przeglądanym
sprawozdaniu finansowym, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Miron Czwojda

mgr Adam Leżański

Zielona Góra, 02 czerwca 2008r.

SZANOWNI PAŃSTWO
W imieniu Zarządu Zastal SA przedstawiam Państwu Raport z działalności Grupy Kapitałowej Zastal SA za
rok 2007.
W minionym roku 2007 Grupa Kapitałowa Zastal SA uzyskała dodatni wynik finansowy, który przy
przychodach ogółem 22,5 mln zł. zamknął się kwotą 1,4 mln zł.
Skonsolidowane sprawozdanie za rok obrachunkowy 2007 podobnie jak za rok poprzedni zostało sporządzone
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. W sprawozdaniu przedstawiono
wielkości, które oddają w sposób realny wartość majątku będącego w posiadaniu Grupy Kapitałowej Zastal SA.
Wynik brutto uzyskany na sprzedaży przez Grupę w 2007 roku przewyższa nieznacznie wynik roku 2006.
Uzyskanie takiego wyniku na sprzedaży mimo negatywnych czynników oddziaływujących na segment
transportowy w roku 2007, było możliwe dzięki zwiększeniu rentowności sprzedaży w segmencie najmu.
Rosnące koszty paliw, umacnianie się złotówki oraz zaostrzająca się konkurencja w usługach transportowych,
spowodowały iż zysk na sprzedaży osiągany na tej działalności uległ obniżeniu. Z tego względu bardzo istotne
dla funkcjonowania Grupy stają się nakłady inwestycyjne mogące zapewnić w przyszłości wzrost przychodów
osiąganych przez Grupę Kapitałową.
W roku 2007 Grupa poczyniła znaczne nakłady na inwestycje sięgające kwoty 2,3 mln zł. Przeważająca część
tych nakładów została przeznaczona na rozbudowę potencjału produkcyjnego Grupy. Rozwijająca się
działalność produkcyjna w podmiocie dominującym stanie się w niedługim czasie działalnością wiodącą.
W minionym roku zdecydowano oraz podjęto pierwsze kroki mające zapewnić rozbudowę działalności
usługowej w segmencie transportowym. Spółka transportowa wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Zastal
dokonała zakupu terenu pod budowę nowego serwisu samochodów ciężarowych.
Rok 2007 to także zmiany jakościowe w organizacji Grupy Kapitałowej, podmiot dominujący w Grupie oraz
spółka transportowa otrzymały certyfikaty jakości zgodne z wymaganiami ISO 9001- 2000.
W roku 2007 jak i na początku 2008 zapadły wyroki w sporze sądowym jaki toczyła spółka dominująca od
roku 2003. Dzięki pozytywnemu rozstrzygnięciu z początkiem 2008 roku do Grupy wróciły środki w kwocie 3,7
mln zł. znajdujące się od 2003 roku w depozycie sądowym.
Wynegocjowane w 2007 roku porozumienie dotyczące odszkodowania z tytułu udzielonych poręczeń, zapewni
Grupie dodatkowe środki w kwocie 1,5 mln zł.
Dodatkowe środki pieniężne są szczególnie istotne dla Grupy w perspektywie przyjętych na najbliższy rok
planów rozwojowych.
Zamierzenia rozwojowe Grupy dotyczą przede wszystkim segmentu produkcyjnego jak i usług w segmencie
transportowym. Przyjęte plany inwestycyjne zakładają na najbliższy rok nakłady rzędu 8 mln zł.
Rozwój Grupy będzie następował przede wszystkim poprzez rozbudowę tych dwóch działalności. Nakłady
przewidziane na inwestycje pozwolą w przyszłości zwiększyć przychody uzyskiwane przez Grupę a także
umocnić pozycję na rynku konstrukcji stalowych oraz usług transportowych.

W imieniu Zarządu ZASTAL SA pragnę zapewnić, że dołożymy wszelkich starań aby wspomniane działania
zakończyły się powodzeniem.

Adam Leżański
Prezes Zarządu

ZASTAL SA

RS 2007

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE
FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZASTAL
ZA ROK OBRACHUNKOWY 2007

ZIELONA GÓRA, MAJ 2008

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA ROK 2007
GRUPY KAPITAŁOWEJ ZASTAL SA

1. Zastal SA
Zielona Góra, ul.Sulechowska 4a
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego w Zielonej Górze KRS nr 67681.
Podstawy przedmiotu działalności wg. PKD:
70.20.Z wynajem nieruchomości.
2. Wykaz jednostek zależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.
Nazwa i siedziba

Przedmiot
działalności
wg.PKD

Zastal Transport
Sp. z o.o. 65-119
Zielona Góra
ul.Sulechowska 4a

6025 usługi
transportowe

Agencja Ochrony
GAMA Sp. z o.o.
65-119 Zielona
Góra
ul.Sulechowska 4a
Kapitał Sp. z o.o.
65-119 Zielona
Góra
ul.Sulechowska 4a

Rejestry

Rodzaj
powiązania

KRS 25940 w
Zależna
VIII Wydział
Gospodarczy
Sądu Rej. w
Zielonej
Górze
7460 ochrona KRS 40182 w Stowarzyszona
mienia
VIII Wydział
Gospodarczy
Sądu Rej. w
Zielonej
Górze
6720 Z
KRS 64484 w Stowarzyszona
działalność
VIII Wydział
pomocnicza
Gospodarczy
związana z
Sądu Rej. w
ubezpieczenia Zielonej
mi i
Górze
funduszami
emerytalnymi

% udział w
kapitale i
całkowitej
liczbie
głosów
100

Metody
konsolidacji

Pełna

40

Wycena
metodą praw
własności

33

Wycena
metodą praw
własności

3. Wykaz innych niż jednostki podporządkowane, jednostek w których
jednostki powiązane posiadają mniej niż 20% udziałów.
Nazwa i siedziba

Zakład Produkcji
Mrożonek i Usług
Chłodniczych
Igloofruit Sp. z
o.o. 39-200
Dębica
ul.Fabryczna 12
Wytwórnia Salami
Igloomeat –
Sokołów Sp. z o.o.
39-200 Dębica
ul.Słoneczna 7
„Sieć Delko” S.A.
63-100 Śrem
ul.Mickiewicza 93
„Grono” Sportowa
Spółka Akcyjna
65-119 Zielona
Góra
ul.Sulechowska 4a
Tasko Sp. z o.o.
61-485 Poznań ul.
28 Czerwca 1956r
nr 231/239 w
likwidacji
Kolmex S.A. 00844 Warszawa
ul.Grzybowska
80/82
Prozas Sp. z o.o.
65-119 Zielona
Góra
ul.Sulechowska 4a
Międzynarodowe
Konsorcjum
Transportu i
Spedycji Sp. z o.o.
62-081 Baranowo
ul.Wiosenna 5

Kapitał
podstawowy

Wartość
posiadanych
udziałów

Opis wartości
udziałów

19.149.900,00

4.000,00

% udział w
kapitale oraz
udział w
całkowitej liczbie
głosów
0,02

15.738.500,00

2.000,00

0,013

2.000,00

4.480.000,00

30.000,00

0,67

-

500.000,00

85.000,00

18

85.000,00

7.700,00

1.000,00

12,99

1.000,00

500.003,00

61.094,00

12,22

-

13.280,00

2.000,00

15,06

2.000,00

126.000,00

14.000,00

11,11

-

4.000,00

4. Wszystkie jednostki podporządkowane zostały objęte skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym.
5. Nie ma ograniczeń czasu trwania działalności jednostek powiązanych.

6. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2007r. do
31.12.2007r., a porównywalne dane finansowe od 01.01.2006r. do
31.12.2006r.
7. W jednostkach powiązanych nie ma wewnętrznych jednostek
organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe oraz
nie wystąpiło połączenie spółek.
8. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez Zastal S.A., jednostki zależne i
stowarzyszone podlegające konsolidacji przez co najmniej 12 kolejnych
miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia
dla kontynuowania przez spółki działalności.
9. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie spółek.
10. Siedzibą podmiotu dominującego jak i pozostałych podmiotów wchodzących
w skład grupy jest terytorium Polski a walutę funkcjonalną stanowi złoty
polski. Sprawozdania finansowe wszystkich podmiotów wchodzących w
skład grupy sporządzone zostały w tej walucie.

Zielona Góra , 28 maja 2008r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Regina Pawliczak

mgr inż. Miron Czwojda

mgr Adam Leżański

Zastal SA
65-119 Zielona Góra
ul.Sulechowska 4a
NIP 929-009-38-06
Regon 006104350
KRS nr 67681

SKONSOLIDOWANY BILANS

AKTYWA
Informacja Rok bieżący
dodatkowa
2007

Sporządzony na dzień 31.12.2007 rok.
A Aktywa trwałe( długoterminowe)
1 Rzeczowe aktywa trwałe
2 Nieruchomości inwestycyjne
3 Inne wartości niematerialne
4 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
5 Pozostałe aktywa finansowe
6 Podatek odroczony
7 Rozliczenia międzyokresowe
Razem aktywa trwałe
B Aktywa obrotowe krótkoterminowe
1 Zapasy
2 Należności z tyt.dostaw i uług oraz pozostałe należności
3 Rozliczenia międzyokresowe
4 Udzielone pożyczki
5 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Razem aktywa obrotowe
C 1 Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży
AKTYWA RAZEM
PASYWA
A Kapitał własny (przypisany do jednostki dominującej
1 Kapitał podstawowy
2 Kapitał z aktualizacji wyceny
3 Niepodzielony wynik finansowy
Kapitał własny razem
B Zobowiązania długoterminowe
1 Rezerwy
2 Rezerwa z tyt.odroczonego podatku dochodowego
3 Zobowiązania z tyt.leasingu finansowego
4 Zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów
5 Rozliczenia międzyokresowe
Zobowiązania długoterminowe razem
C Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tyt.dostaw i usług oraz pozostałe
1 zobowiązania
2 Kredyt
3 Podatek dochodowy
4 Rezerwy
5 Rozliczenia międzyokresowe
Zobowiązania krótkoterminowe razem
Zobowiązania razem
PASYWA RAZEM

Rok poprzedni
2006

1
2
3
4
5
18
8

78 175 057,13
31 036,00
60 777,94
4 529 719,92
134 852,98
480 481,09
90 867,48
83 502 792,54

50 928 901,75
31 036,00
33 942,61
3 289 438,59
126 804,37
606 433,80
22 148,63
55 038 705,75

6
7
8
5
9

1 798 835,02
7 716 198,53
231 108,54
149 175,47
1 819 597,49
11 714 915,05
0,00
95 217 707,59

1 311 283,95
7 033 818,86
248 523,51
155 597,09
3 766 190,03
12 515 413,44
0,00
67 554 119,19

11
12
13

20 499 539,00
47 994 724,51
10 429 828,39
78 924 091,90

20 499 539,00
20 844 385,27
8 969 151,09
50 313 075,36

14
18
15
17
8

255 990,14
5 645 942,73
1 502 185,14
1 474 576,41
5 207,09
8 883 901,51

394 869,54
5 776 223,80
1 643 469,86
1 677 966,15
8 678,21
9 501 207,56

16
17
18
14
8

2 420 121,19
203 389,80
51 844,00
3 649 970,59
1 084 388,60
7 409 714,18
16 293 615,69
95 217 707,59

3 402 090,42
503 439,82
203 431,00
3 597 798,14
33 076,89
7 739 836,27
17 241 043,83
67 554 119,19

78 924 091,90
20 499 539
3,85

50 313 075,36
20 499 539
2,45

10

Wartość księgowa
Liczba akcji w sztukach
Wartość księgowa na jedną sztukę
GŁÓWNY KSIĘGOWY

WICEPREZEZ ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Regina Pawliczak

mgr inż. Miron Czwojda

mgr Adam Leżański

12.05.2008
data i podpis os.prowadz.księgi rach.
Zielona Góra,dn. 12.05.2008

data i podpis kierow.jednostki

Zastal SA
65-119 Zielona Góra
ul.Sulechowska 4a
NIP 929-009-38-06
Regon 006104350

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży
Zysk brutto ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe koszty operacyjne
Udział w zysku jednostki stowarzyszonej
Zysk na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Zysk netto z działalności kontynuowanej

Informacja Bieżący rok
Ubiegły rok
dodatkowa obrotowy
obrotowy
2007
2006
20
20 527 279,41 20 637 714,83
22
17 169 775,07 17 378 962,08
3 357 504,34
3 258 752,75
21
1 693 432,78
1 683 594,16
22
173 499,92
167 784,76
22
2 518 770,97
2 340 889,42
23
810 403,63
807 133,95
4
59 784,68
111 507,31
1 608 047,28
1 738 046,09
24
252 706,10
387 033,86
25
351 441,11
508 791,86
1 509 312,27
1 616 288,09
26
105 144,64
670 790,80
1 404 167,63
945 497,29

Zysk netto
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt.
Zysk na jedną akcję zwykłą

1 404 167,63
20 499 539
0,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Regina Pawliczak

WICEPREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Miron Czwojda

mgr Adam Leżański

12.05.2008
………………….
data i podpis osoby

data i podpis

prowadzącej

kierownika jednostki

księgi rachunkowe

12.05.2008r.

……………………………………………

Zielona Góra

945 497,29
20 499 539
0,05

Zastal SA
65- 119 Zielona Góra
ul.Sulechowska 4a
NIP 929-009-38-06
Regon 006104350

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
na dzień 31.12.2007 rok.

Na 31 grudnia.2006r.

Kapitał z
Kapitał
aktualizacji
podstawowy
wyceny
(Nota 11)
(Nota 12)
20 499 539,00 20 844 385,27

Niepodzielony
wynik
finansowy
Kapitał własny
(Nota 13)
ogółem
8 969 151,09 50 313 075,36

26 395 767,26

26 395 767,26

Wycena gruntów wg.cen rynkowych
Zbycie środków trwałych

-33 571,26

Aktualna wartość akcji wg.ceny
godziwej

788 143,24

Korekta dotycząca roku ubiegłego błąd podstawowy
Zysk za rok obrotowy
Na 31 grudnia 2007r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Regina Pawliczak
12.05.2008
……………………………….
data i podpis osoby prowadzącej
księgi rachunkowe

12.05.2008r. Zielona Góra

20 499 539,00

47 994 724,51

33 571,26

0,00
788 143,24

22 938,41
1 404 167,63
10 429 828,39

22 938,41
1 404 167,63
78 924 091,90

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Miron Czwojda

mgr Adam Leżański

…………………………………………
data i podpis kierownika jednostki

Zastal SA
65-119 Zielona Góra
ul.Sulechowska 4a
NIP 929-009-38-06
Regon 006104350
KRS nr 67681

SKONSOLIDOWANY
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony na dzień 31.12.2007 r.
(metoda pośrednia)

TREŚĆ
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operac.-metoda pośrednia
I. Zysk (srata) netto
II. Korekty razem:
1. Udział w zyskach (stratach) jednostki stowarzyszonej
2. Amortyzacja
3. Zysk (strata) na inwestycjach
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu należności
8.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów
9.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10.Zapłacony podatek dochodowy
11.Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
B. Przepływy środków pieniężnych z działalnosci inwestycyjnej
1.Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
2. Otrzymane dywidendy
3. Wpływy -zwrot nakładów na inwestycje " Łącza"
4. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
5. Otrzymane odsetki
6. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych
7. Zaliczki na nabycie środków trwałych
8. Nabycie wartości niematerialnych
9. Założenie lokaty bankowej
10.Udzielone pożyczki długoterminowe
11.Nabycie aktywów finansowych-udziały
III.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
C. Przepływy środków pienieżnych z działalności finansowej
1. Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek,kredytów
2. Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
3. Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
4. Odsetki zapłacone
5. Wpływ-zwrot zapłaty dot.poręczeń
6. Spłata zobowiązań z tytułu poręczeń
I. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
D.Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

Nota nr 9
Nota nr 9

GŁÓWNY KSIĘGOWY

WICEPREZEZ ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Regina Pawliczak

mgr inż. Miron Czwojda

mgr Adam Leżański

rok bieżący
2007

rok poprzedni
2006

1 404 167,63
-26 757,70
-59 784,68
1 595 968,51
-544 906,83
232 049,45
-216 988,02
-483 855,67
-1 105 957,87
-310 817,01
1 122 489,42
-255 540,00
585,00
1 377 409,93

945 497,29
694 323,70
-111 507,31
1 501 758,85
-1 433 433,48
349 496,36
-132 398,24
-372 937,98
-437 749,48
1 840 323,35
-392 941,37
-116 301,00
14,00
1 639 820,99

90 493,06
3 888,54
505 543,69
242 173,00
52 461,11
-2 281 214,55
-99 960,97
-36 100,00
-6 053,07
-608 600,00

3 626 850,37
2 132,94
0,00
686,00
112 064,88
-393 963,87

-2 137 369,19

-8 800,00
-7 500,00
0,00
-42 894,00
3 288 576,32

-1 186 633,28
-1 946 592,54

2 000 000,00
-118 644,05
-591 288,63
-353 423,25
0,00
-2 190 803,51
-1 254 159,44
3 674 237,87

3 766 190,03
1 819 597,49

91 952,16
3 766 190,03

-503 439,76
-858 246,04
-274 947,48
450 000,00

16.05.2008
Zielona Góra 16.05.2008
miejscowość, data

..............................................

............................................

data i podpis osoby prowadz.księgi rachunkowe

data i podpis kierownika jednostki

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZASTAL S.A.
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU

ZIELONA GÓRA MAJ 2008 ROK

Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
ZASTAL SA na dzień 31 grudnia 2007r.
I.

Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego.

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało po raz
pierwszy zgodnie z zasadami MSSF za rok obrachunkowy 2005.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z
zasadą kosztu historycznego ( przyjmując wartość godziwą za zakładany
koszt składnika rzeczowych aktywów trwałych zgodnie z MSSF 1) z
wyjątkiem gruntów oraz aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży,
które są wycenione według wartości godziwej. Wartość bilansowa ujętych
zabezpieczonych aktywów i pasywów jest korygowana o zmiany wartości
godziwej, które można przypisać ryzyku, przed którym te aktywa i pasywa są
zabezpieczone.
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zastal S.A. i wszystkich jej
jednostek zależnych zostało sporządzone zgodnie z MSSF.
4. Sprawozdanie finansowe jednostki dominującej jak też jednostki zależnej
sporządzone są za ten sam okres sprawozdawczy czyli od 1 stycznia do 31
grudnia, przy wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości.
Wszystkie salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy, w tym przychody
i koszty wynikające z transakcji w ramach Grupy, zostały w całości
wyeliminowane. Jednostki zależne podlegają konsolidacji w okresie od dnia
ich nabycia, będącego dniem objęcia nad nimi kontroli przez Grupę, a
przestają podlegać konsolidacji od dnia ustania kontroli.
5. Udziały w podmiotach stowarzyszonych są ujmowane w sprawozdaniu
finansowym według wyceny metodą praw własności, za wyjątkiem sytuacji,
kiedy udziały te są zakwalifikowane jako dostępne do sprzedaży.
Cena nabycia udziału w podmiocie stowarzyszonym podlega korektom o
wszelkie skutki zmian wartości godziwej aktywów netto, przypadające na
wartość posiadanego udziału od chwili nabycia do daty sprawozdania
finansowego oraz skutki stwierdzonej utraty wartości.
Wszelkie zyski i straty na transakcjach przeprowadzanych między
jednostkami w Grupie a podmiotami stowarzyszonymi podlegają wyłączeniu
do poziomu posiadanego udziału.
6. W sprawozdaniach finansowych Grupy transakcje w walucie obcej
zostały przeliczone wg. kursu obowiązującego na dzień dokonania
transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa pieniężne przeliczone
zostały według kursu obowiązującego na dzień bilansowy. Powstałe w
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wyniku przeliczenia różnice kursowe ujęte zostały w przychodach bądź
kosztach finansowych.
7. Podstawowy wzór sprawozdania oparto na segmentach branżowych,
każdy z segmentów stanowi strategiczną jednostkę gospodarczą, oferującą
inne usługi.
Segment usług transportowych zajmuje się świadczeniem usług
przewozowych oraz serwisem naprawczym taboru samochodowego.
Segment wynajem nieruchomości zajmuje się wynajmem biur, hal i terenów
produkcyjnych. Segment produkcji konstrukcji stalowych zajmuje się
produkcją gotowych konstrukcji jak i elementów konstrukcji stalowych pod
konkretne zamówienie zleceniodawcy, głównie dla branży budowlanej.
Segmenty geograficzne Grupy ustalone są w oparciu o lokalizację aktywów a
sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych jest uzależniona od miejsca ich
siedziby. Wynik finansowy danego segmentu zawierają przychody i koszty
danego segmentu wraz z transakcjami w ramach Grupy.
Koszty podlegające wyłączeniom w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym wykazane zostały odrębnie.
Aktywa i zobowiązania danego segmentu są przypisane bezpośrednio.
8. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży.
Składniki aktywów trwałych zakwalifikowane jako przeznaczone do
sprzedaży wycenia się w kwocie niższej z jego wartości bilansowej i
wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Na różnicę między
wartością bilansową a wartością godziwą tworzy się odpisy aktualizacyjne z
tytułu utraty wartości.
Odpisy z tytułu utraty wartości odnoszone są na rachunek zysków i strat.
9. Rzeczowe aktywa trwałe.
Rzeczowe aktywa trwałe wycenia się i ujmuje według ceny nabycia lub
kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartość rzeczowych aktywów
trwałych (nie dotyczy to gruntów) wykazuje się w cenie nabycia lub kosztu
wytworzenia, pomniejszonej o zakumulowaną amortyzację oraz odpisy
aktualizujące z tytułu utraty wartości.
Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją jakiekolwiek przesłanki
wskazujące na to, że mogła zaistnieć utrata wartości, któregoś ze składników
aktywów.
Wartość końcową, okres użytkowania oraz metodę amortyzacji składników
aktywów weryfikuje się i w razie konieczności – koryguje, na koniec
każdego roku obrotowego.
Po początkowym ujęciu według ceny nabycia, grunty są wykazywane
według zaktualizowanej wartości będącej wartością godziwą na dzień
aktualizacji wyceny pomniejszoną o skumulowane później odpisy
aktualizujące z tytułu utraty wartości, a ustalone skutki przeszacowania
odnoszone są na kapitał z aktualizacji wyceny, natomiast zmniejszenia
wartości odnosi się do rachunku zysków i strat ( w przypadku
2

wcześniejszego przeszacowania w górę, zmniejszenie kompensuje
poprzednią nadwyżkę ujętą w kapitale z aktualizacji wyceny).
Budynki, budowle i sprzęt komputerowy na dzień przejścia na raportowanie
wg. MSSF czyli 01.01.2004r. zostały wycenione w wartości godziwej i
zastosowano tę wartość godziwą jako zakładany koszt ustalony na ten dzień.
Tak ustalona wartość początkowa jest podstawą odpisów amortyzacyjnych
ustalonych według przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej według przewidywanego
okresu użytkowania.
Aktywa trwałe będące przedmiotem leasingu finansowego zostały wykazane
w bilansie na równi z pozostałymi składnikami majątku trwałego i podlegają
umorzeniu według takich samych zasad.
Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie
salda zobowiązania z tytułu leasingu finansowego a koszty finansowe są
ujmowane bezpośrednio w ciężar rachunku zysków i strat.
Umowy leasingu finansowego są aktywowane na dzień rozpoczęcia leasingu
wg. niższej z następujących dwóch wartości : wartości godziwej lub wartości
bieżącej minimalnych opłat leasingowych.
10.Nieruchomości inwestycyjne.
Nieruchomości inwestycyjne wycenia się i ujmuje według ceny nabycia lub
kosztu wytworzenia a przy początkowej wycenie uwzględnia się koszty
przeprowadzenia transakcji. Na dzień bilansowy nieruchomości inwestycyjne
wycenia się według modelu ceny nabycia lub kosztu wytworzenia
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne i odpisy aktualizujące z tytułu
utraty wartości.
Nieruchomości inwestycyjne są usuwane z bilansu w przypadku ich zbycia.
Wszelkie zyski lub straty wynikające z likwidacji lub sprzedaży
nieruchomości inwestycyjnej są ujmowane w rachunku zysków i strat w
okresie, w którym nastąpiła likwidacja lub sprzedaż.
Przeniesienia aktywów do nieruchomości inwestycyjnych dokonuje się tylko
wówczas, gdy następuje zmiana sposobu ich użytkowania.
11.Wartości niematerialne.
Wartości niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji początkowo wycenia
się w cenie nabycia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne są
wykazywane w cenie nabycia pomniejszonej o umorzenie i odpisy
aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartości niematerialne o określonym
okresie użytkowania są poddawane testom na utratę wartości każdorazowo,
gdy istnieją takie przesłanki lub na koniec każdego roku obrotowego.
Wartości niematerialne o określonym okresie użytkowania amortyzowane są
metodą liniową, a okresy użytkowania weryfikuje się co najmniej na koniec
każdego roku obrotowego i odpowiednio zmniejsza się okres amortyzacji.
Odpisy amortyzacyjne, za każdy okres ujmuje się w ciężar rachunku zysków i
strat.
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Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ujmowane są niezwłocznie jako
koszt w rachunku zysków i strat (pozostałe koszty), a odwrócenie odpisu
aktualizującego (pozostałe przychody).
12.Inwestycje i inne aktywa finansowe. ( Instrumenty finansowe)
• Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży notowane na aktywnym rynku po
początkowym ujęciu, wycenia się w wartości godziwej, a ewentualne zyski
lub straty ujmuje się jako oddzielny komponent kapitałów własnych do
czasu usunięcia inwestycji z bilansu lub stwierdzenia utraty jej wartości,
kiedy to skumulowane zyski lub straty wykazane wcześniej w kapitałach
własnych są odnoszone na rachunek zysków i strat. Wartość godziwa
inwestycji notowanych na aktywnym regulowanym rynku finansowym jest
ustalona poprzez odniesienie kursu do kursu kupna oferowanego na koniec
sesji na dzień bilansowy.
• Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, jeżeli nie istnieje aktywny rynek
dla danego instrumentu i nie można w sposób wiarygodny ustalić wartości
godziwej, wyceniane są według ceny nabycia z uwzględnieniem odpisu z
tytułu trwałej utraty wartości.
• Aktywa finansowe w przypadku udziałów w innych jednostkach wyceniane
są według ceny nabycia z uwzględnieniem odpisu z tytułu trwałej utraty
wartości, biorąc do oceny bieżącą rentowność tych jednostek. Odpis
aktualizujący z tytułu utraty wartości ujmuje się jako koszt w rachunku
zysków i strat.
13. Zapasy
Zapasy są wycenione według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia
(kosztu wytworzenia) i ceny sprzedaży netto.
Koszty poniesione na doprowadzenie każdego ze składników zapasów do
jego aktualnego miejsca są ujmowane w następujący sposób:
* surowce – w cenie nabycia ustalonej metodą „pierwsze weszło – pierwsze
wyszło”
• produkty gotowe i produkcja w toku – koszt bezpośrednich materiałów i
robocizny oraz odpowiedni narzut pośrednich kosztów produkcji ustalony
przy założeniu normalnego wykorzystania mocy produkcyjnych z
wyłączeniem kosztów finansowania zewnętrznego.
Jeżeli cena nabycia lub techniczny koszt wytworzenia zapasów jest wyższy
niż przewidywana cena sprzedaży, jednostka dokonuje odpisów
aktualizacyjnych, które korygują koszt własny sprzedaży.
14. Należności z tytułu dostaw i usług, których termin zapadalności wynosi
zazwyczaj od 30 do 60 dni, są ujmowane według kwot pierwotnie
zafakturowanych, z uwzględnieniem odpisów na nieściągalne należności.
Odpisy aktualizujące nieściągalne należności oszacowane są po 6
miesiącach od upływu terminu zapłaty. Kwoty utworzonych odpisów
aktualizujących wartość należności odnoszone są w pozostałe koszty
operacyjne.
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15.Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych obejmują środki
pieniężne w banku i kasie oraz lokaty krótkoterminowe o pierwotnym
okresie zapadalności nie przekraczającym trzech miesięcy.
Saldo środków pieniężnych wykazane w skonsolidowanym rachunku
przepływów pieniężnych składa się z określonych powyżej środków
pieniężnych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych o nie spłacone kredyty w
rachunkach pieniężnych.
16. Oprocentowane, kredyty bankowe i pożyczki.
W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki
są ujmowane według wartości godziwej otrzymanych środków
pieniężnych, pomniejszone o korekty bezpośrednio związane z transakcją.
Po początkowym ujęciu są następnie wyceniane według zamortyzowanej
ceny nabycia, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
Przy ustalaniu zamortyzowanej ceny nabycia uwzględnia się wszystkie
koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki oraz dyskonta. W
rachunku zysków i strat są ujmowane wszystkie skutki dotyczące
zamortyzowanej ceny nabycia oraz skutki usunięcia zobowiązania z
bilansu lub stwierdzenia utraty jego wartości.
17. Przychody.
Przychody ujmowane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne,
że grupa uzyska korzyści ekonomiczne związane z daną transakcją oraz
gdy kwotę przychodów można wycenić w sposób wiarygodny. Obowiązują
następujące kryteria przy ustalaniu przychodów:
* sprzedaż towarów i produktów;
Przychody są ujmowane, jeżeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z
prawa własności towarów i produktów zostały przekazane nabywcy oraz
gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób:
* świadczenie usług;
Jeżeli wynik transakcji dotyczącej świadczenia usług można oszacować w
wiarygodny sposób, przychody z transakcji ujmuje się na podstawie stopnia
zaawansowania realizacji transakcji na dzień bilansowy.
W przypadku kiedy nie można z uzasadnionych przyczyn oszacować
wyniku transakcji świadczonych usług, w sposób wiarygodny to przychody
z transakcji ujmuje się tylko do wysokości poniesionych kosztów ale tylko
takich jakie są możliwe do odzyskania.
Przychody z tytułu użytkowania przez inne podmioty gospodarcze aktywów
jednostki:
* odsetki ;
Przychody z odsetek ujmowane są sukcesywnie w miarę ich narastania ( z
uwzględnieniem efektywnej rentowności danego aktywa)
* dywidendy ;
Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy do ich
otrzymania.
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18. Podatek dochodowy.
Obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem
dochodowym od osób prawnych i zmianę stanu rezerw lub aktywów z tytułu
odroczonego podatku dochodowego. Bieżące zobowiązania podatkowe
ustalane są na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych
i ustalonego dochodu do opodatkowania.
Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany
jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych, jak
również niewykorzystanych aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego i niewykorzystanych strat podatkowych do odliczenia w
następnych okresach sprawozdawczych, w takiej wysokości, w jakiej jest
prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który
pozwoli wykorzystać wyżej wymienione różnice.
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i podlega
odpisowi w przypadku, kiedy zachodzi wątpliwość wykorzystania przez
grupę korzyści ekonomicznych związanych z wykorzystaniem aktywów
podatkowych.
Odroczony podatek dochodowy jest obliczany na podstawie stawek
podatkowych, które według przewidywań kierownictwa będą obowiązywały
w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa
rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe prawnie lub
faktycznie obowiązujące na dzień bilansowy.
19. Rezerwy tworzone są wówczas gdy na grupie ciąży istniejący obowiązek
prawny i wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że
spowoduje konieczność wypływu środków oraz można wiarygodnie
oszacować kwotę tego zobowiązania. Koszty dotyczące danej rezerwy są
wykazywane w rachunku zysków i strat.
20. Świadczenia pracownicze czyli rezerwy na odprawy emerytalne.
Zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, pracownikowi
przysługuje odprawa pieniężna w razie rozwiązania stosunku pracy w
związku z nabyciem przez tego pracownika prawa do emerytury lub renty
inwalidzkiej. Są to świadczenia po okresie zatrudnienia, na które tworzy się
rezerwę. Grupa tworzy także rezerwy na niewykorzystane świadczenia
urlopowe na pracowników związanych z produkcją, którzy nie wykorzystali
urlopu do końca okresu sprawozdawczego.
Wielkości tworzonych rezerw są wielkościami szacunkowymi, które
uaktualnia się na każdy dzień bilansowy. Do wyliczenia rezerw ustala się
wielkości i założenia szacunkowe zgodnie z wyceną aktuarialną i nanosi do
programu komputerowego, który wylicza aktualne wielkości rezerw.
Rezerwy wykazywane są w rachunku zysków i strat w pozostałych kosztach
lub przychodach operacyjnych.
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II.

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania
finansowego.

Nota nr 1 Rzeczowe aktywa trwałe.
1.1 Cena nabycia lub wartość godziwa na 31.12.2007r.
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG. GRUP RODZAJOWYCH)
Grunty,
Urządzenia
Środki trwałe
Razem
budynki,
techniczne ,
w budowie,
budowle
maszyny i
zaliczki
pozostałe
środki trwałe
1.Stan na
01.01.2007r.
2.Zwiększenia z
tytułu :
- przeszacowanie
- zakup
- inwestycje

48.620.118,74

7.834.618,15

85.275,40

56.540.012,29

27.455.455,24

1.318.652,14

1.469.393,54

30.243.500,92

26.395.767,26
603.346,31
456.341,67

393.769,01
924.883,13

1.469.393,54

26.395.767,26
2.466.508,86
1.381.224,80

3.Zmniejszenia z
tytułu:
- sprzedaż
- likwidacja
- przemieszczenia
- eliminacje
konsolidacyjne

0,00

411.539,60

1.381.224,80

1.792.764,40

1.381.224,80

384.965,60
26.574,00
1.381.224,80

173.444,14

84.990.748,81

Stan na
31.12.2007r.

384.965,60
26.574,00

76.075.573,98

8.741.730,69
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Skumulowana amortyzacja i utrata wartości.
1.2 Skumulowana amortyzacja na 31.12.2007r.
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH ( WG. GRUP RODZAJOWYCH)

Grunty,
budynki,
budowle

1.Stan na
01.01.2006r.
2.Zwiększenia z
tytułu :
- naliczenie w roku

Środki
trwałe w
budowie,
zaliczki

Razem

2.251.902,52

3.340.739,11

18.468,91

5.611.110,54

761.319,73

825.384,09

0,00

1.586.703,82

761.319,73

825.384,09

0,00

382.122,68

3.Zmniejszenia z
tytułu:
- sprzedaż
- likwidacja
Stan na 31.12.2007r

Urządzenia
techniczne ,
maszyny i
pozostałe
środki trwałe

1.586.703,82
0,00

361.540,93
20.581,75
3.013.222,25

3.784.000,52

382.122,68
361.540,93
20.581,75

18.468,91

6.815.691,68

Wartość bilansowa ( netto)
1.3 Wartość bilansowa na 31.12.2007r.
Wartość brutto
Skumulowana
amortyzacja
Wartość netto

76.075.573,98

8.741.730,69

173.444,14

84.990.748,81

3.013.222,25
73.062.351,73

3.784.000,52
4.957.730,17

18.468,91
154.975,23

6.815.691,68
78.175.057,13

01.01.2004r. był dla Grupy dniem przejścia na MSSF, podjęto decyzję o
wycenie gruntów w wartości godziwej, a wycenę oparto na ostatnich cenach
rynkowych tj. wartości godziwej uzyskanej w transakcjach, których
przedmiotem były sprzedawane grunty przez jednostkę dominującą.
Budynki, budowle oraz sprzęt komputerowy na dzień przejścia na MSSF czyli
01.01.2004r. został wyceniony według wartości godziwej, która z tym dniem
stałą się wartością księgową netto.
Na dzień 31.12.2007 roku wszystkie środki trwałe bez gruntów i środków
trwałych w leasingu finansowym zostały wycenione po koszcie historycznym,
pomniejszonym o skumulowaną amortyzację. Ich wartość bilansowa wynosi
34.452.645,93 zł.
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Wartość gruntów wyceniona wg. wartości godziwej na dzień 31.12.2007r.
wynosi 41.526.264,07 zł.
Wzrost cen nieruchomości gruntowych, jaki miał miejsce w 2007 na terenie
miasta Zielona Góra spowodował konieczność przeszacowania wartości
gruntów będących w posiadaniu Grupy Kapitałowej Zastal. Wycenę według
stanu na koniec roku 2007 zlecono firmie Biuro Usług Geodezyjnych i Wyceny
Nieruchomości Ryszard Wasilewski, uprawnienia nr 1278.
Wycenie poddano grunty będące w posiadaniu jednostki dominującej, łącznie
293 tys. m².
Wycenę przeprowadzono w dwóch zakresach dla nieruchomości gruntowej
znajdującej się w centralnej strefie miasta przeznaczonej na cele zabudowy
usługowo - mieszkaniowej oraz nieruchomości gruntowej położonej w strefie
śródmiejskiej na terenie zabudowy przemysłowej w kompleksie przemysłowym
„Zastalu”.
Wartość 1 m² szacowanych nieruchomości odpowiada pod względem poziomu
cen, cenom transakcyjnym osiąganym w transakcjach kupna – sprzedaży
podobnych nieruchomości na lokalnym rynku.
Dokonane przeszacowanie spowodowało podniesienie wartości gruntów
będących
w posiadaniu Grupy Kapitałowej z 14.648.831,00 zł. do wartości 41.044.598,26
zł. Kwotę z przeszacowania w wysokości 26.395.767,26 zł. odniesiono na
kapitał z aktualizacji wyceny. Ponadto Grupa nabyła 2,2 ha gruntu w Nowej Soli
z przeznaczeniem pod budowę Serwisu samochodów ciężarowych marki MAN.
Wartość bilansowa nabytego gruntu 481.665,81 zł.
Na dzień 31.12.2007r. wartość bilansowa prawa wieczystego użytkowania
gruntów wynosi 6.942,65 zł.
Wartość bilansowa środków transportowych grupy w leasingu finansowym
wynosi 1.807.926,85 zł. a wartość bilansowa maszyn w leasingu wynosi
226.302,40 zł.
Wartość bilansowa środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2007r. wynosi
88.885,07 zł.
Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości w wysokości 18.468,91 zł. dotyczy
projektu budowy kotłowni, który został wstrzymany do realizacji na czas
nieokreślony.
Grupa posiada zaliczki na środki trwałe w budowie w kwocie 66.090,16 zł.
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ZABEZPIECZENIA NA MAJĄTKU GRUPY.
Zabezpieczenia na majątku trwałym Zastal SA
1.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 sierpnia 2005r. Gwarancja jest ważna do dnia
04 sierpnia 2008r.
2. Ustanowiono hipotekę kaucyjną na kwotę 740.000,- zł., na rzecz Banku
Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie jako zabezpieczenie
odsetek, prowizji oraz innych kosztów i należności ubocznych od kredytu.
Termin zapłaty 2016.03.31. Księga wieczysta ZG1E/70413/5.
3. Ustanowiono hipotekę zwykłą na kwotę 2.000.000,-zł., na rzecz Banku
Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A w Warszawie jako zabezpieczenie
spłaty udzielonego kredytu. Kredyt udzielono na okres 10 lat.
Zabezpieczenia na majątku trwałym Zastal Transport Sp. z o.o.
Na 31 grudnia 2007r. Spółka posiadała 2 pożyczki, na łączną kwotę w
wysokości 404,0 tys. zł. zabezpieczone rzeczowym majątkiem trwałym poprzez
wpis do sądowego rejestru zastawów i cesję polis ubezpieczeniowych
pojazdów. Pożyczki udzielił Zastal SA.
Do rejestru zastawów wpisano ciągnik o numerze rejestracyjnym ZNA 0075 na
rzecz firmy Handlowy Leasing, jako zabezpieczenie do umowy leasingowej nr
1638 wg. bieżącej wartości ubezpieczeniowej w kwocie 48,9 tys. zł.
Na rzecz firmy Timex dokonano przewłaszczenia pojazdu i cesji polisy
ubezpieczeniowej na pojazd ZEC 2625 o wartości ubezpieczeniowej 31,2 tys. zł.
Łącznie wartość przewłaszczonego majątku spółki Zastal Transport wynosi
484,1 tys. zł., w tym 404 tys. zł. na rzecz podmiotu dominującego tj. Zastal SA.
Nota nr 2 Nieruchomości inwestycyjne.
Wartość nieruchomości w cenie nabycia wynosi 31.036,00 zł. Są to grunty rolne
położone na terenie Gminy Braniewo o powierzchni 3,44 hektara.
Wartość na 31.12.2007r.
31.036,00 zł.
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Nota nr 3 Wartości niematerialne.
3.1 Cena nabycia lub wartość godziwa.
ZMIANA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG.GRUP RODZAJOWYCH)

Programy
komputerowe
Stan na 31.12.2006r.
wartość brutto
Zwiększenia w 2007r.
z tytułu:
- zakupu
Stan na 31.12.2007r.
wartość brutto

Koncesje

45.014,25

Wartości
niematerialne
Razem
45.014,25

36.100,00

-

36.100,00

81.114,25

-

81.114,25

3.2 Skumulowana amortyzacja.
ZMIANA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG.GRUP RODZAJOWYCH)

Programy
komputerowe
Stan na 31.12.2006r.
Naliczona amortyzacja
w 2007r.
Stan na 31.12.2007r.

Koncesje

11.071,64
9.264,67

Wartości
niematerialne
Razem
11.071,64
9.264,67

20.336,31

-

20.336,31

3.3 Wartość bilansowa na 31.12.2007r.
ZMIANA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG.GRUP RODZAJOWYCH)

Na dzień 31.12.2007r.

Programy
komputerowe

Koncesje

Wartość bilansowa
netto na 01.01.2007r.
Zwiększenia
Amortyzacja
Wartość bilansowa
netto na 31.12.2007r.

33.942,61

Wartości
niematerialne
Razem
33.942,61

36.100,00
-9.264,67
60.777,94

-

36.100,00
-9.264,67
60.777,94

Wartość bilansowa
brutto na 31.12.2007r.
Skumulowana
amortyzacja
Wartość bilansowa
netto na 31.12.2006r.

81.114,25

-

81.114,25

20.336,31

-

20.336,31

60.777,94

-

60.777,94

Programy komputerowe amortyzowane są liniowo przez okres ekonomicznego
użytkowania wynoszący 10 lat.
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Nota nr 4 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych.
Jednostka dominująca posiada 40%- owy udział w spółce Agencja Ochrony
GAMA Sp. z o.o., która zajmuje się usługami ochroniarskimi i sprzątaniem oraz
33% - owy udział w spółce Kapitał Sp. z o.o. zajmującej się działalnością
finansową. Obie spółki nie są notowane na giełdzie.
Tabela poniżej przedstawia skrócone informacje finansowe dotyczące inwestycji
Grupy w spółkę Agencja Ochrony GAMA Sp. z o.o. oraz spółkę Kapitał Sp. z
o.o.
4.1 Udział w bilansach jednostek stowarzyszonych.
2007r.
Aktywa trwałe (długoterminowe)
Aktywa obrotowe
Zobowiązania ( długoterminowe)
Zobowiązania krótkoterminowe
Aktywa netto

4.187.406,67
653.246,36
-187.485,65
-493.447,44
4.159.719,92

2006r.
3.327.067,03
316.260,82
-51.834,82
-302.054,44
3.289.438,59

4.2 Udziały w dochodach jednostek.
2007r.
Kapitały
Przychody
Wartość bilansowa inwestycji

4.099.935,24
59.784,68
4.159.719,92

2006r.
3.177.931,28
111.507,31
3.289.438,59

Nota nr 5 Pozostałe aktywa finansowe.
5.1 Udziały w spółkach.
Udziały w spółkach nie notowanych na giełdzie
Wartość nabycia
Odpis utraty wartości
Wartość bilansowa

2007r.
204.094,00
-94.000,00
110.094,00

2006r.
204.094,00
-90.000,00
114.094,00

Udziały w spółkach nie notowanych na giełdzie wycenia się według ceny
nabycia z uwzględnieniem odpisu trwałej utraty wartości.
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5.2 Udzielone pożyczki długoterminowe
2007r.
Udzielona pożyczka
Naliczone odsetki
Zmniejszenia dot. Spłaty pożyczki i odsetek
Przeniesienie pożyczki na krótkoterminowe
Skorygowana cena nabycia

608.600,00
37.046,57
147.285,57
122.868,00
375.493,00

2006r.
156.446,71
1.467,38
2.317,00
155.597,09
0,00

Udzielono pożyczki podmiotowi stowarzyszonemu w kwocie 600.000,00 zł. na
pięć lat oraz osobie fizycznej w kwocie 8.600,00 na trzy lata.
5.3 Lokata długoterminowa.
2007r.
Kwota lokaty
Naliczone odsetki
Skorygowana cena nabycia

18.946,96
319,02
19.265,98

2006r.
12.371,02
339,35
12.710,37

Są to środki zablokowane na rachunku Raiffeisen Bank S.A. na zabezpieczenie
napraw gwarancyjnych z tytuły wykonanych robót dla BHE Dychów do 2009
roku.
5.4 Udzielone pożyczki krótkoterminowe.
2007r.
Skorygowana cena nabycia
Korekta odpisów aktualizujących wartość pożyczek
Przeniesiono z pożyczek długoterminowych
Naliczone odsetki
Spłacone pożyczki
Spłacone odsetki
Spłacone koszty sądowe
Skorygowana cena nabycia

155.597,09
15.785,54
233.107,00
55.181,81
239.820,00
69.135,97
1.540,00
149.175,47

2006r.
0,00
155.597,09
155.597,09

Nota nr 6 Zapasy
2007r.
Materiały wg. cen nabycia
Produkcja w toku ( wg. kosztu wytworzenia)
Zaliczka na dostawę materiałów
Zapasy wartość bilansowa

1.292.871,72
504.487,89
1.475,41
1.798.835,02

2006r.
1.151.627,77
151.623,41
8.032,77
1.311.283,95
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W 2007 roku nie było zwiększenia odpisów aktualizujących wartość zapasów.
Produkcja w toku to konstrukcje stalowe realizowane przez segment działalność
produkcyjna konstrukcje stalowe.
Nota nr 7 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności.
7.1
2007r.
2006r.
Należności z tytułu dostaw i usług
Należności od jednostki stowarzyszonej
Należności z tytułu podatków
Należności dochodzone na drodze sądowej
Pozostałe należności
Razem wartość bilansowa

2.568.175,47
3.666,02
142.027,91
5.002.329,13
7.716.198,53

2.945.807,76
2.558,85
58.727,00
4.026.725,25
7.033.818,86

Średni czas realizacji na należności wynosi 45 dni. Po upływie terminu płatności
naliczane są odsetki ustawowe czyli średnio w roku 2007 w wysokości 11,5%.
Grupa dokonała odpisu aktualizującego stanu należności :
7.2 Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności
krótkoterminowych.
Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość
2007r.
należności krótkoterminowych
Stan na początek okresu
a) zwiększenia z tytułu:
- dostaw i usług do 12 miesięcy
- dochodzone na drodze sądowej
- pozostałe należności
b) wykorzystanie (z tytułu)
- dostaw i usług do 12 miesięcy
- dochodzone na drodze sądowej
- pozostałe należności
c) rozwiązanie (z tytułu)
- dostaw i usług do 12 miesięcy
- dochodzone na drodze sądowej
- pozostałe należności
Stan odpisów aktualizujących wartość należności
krótkoterminowych na koniec okresu

1.543.860,35
206.463,41
19.330,34
21.423,35
165.709,72
960.818,32
910.934,18
49.884,14
290.445,51
78.561,40
211.884,11
499.059,93

2006r.
1.605.273,76
306.271,62
291.617,80
4.880,26
9.773,56
331.562,51
73.137,30
979,21
257.446,00
36.122,52
3.645,29
4.500,00
27.977,23
1.543.860,35

Zwiększenie odpisów w pozycji pozostałe należności dotyczy głównie
należności z firmy Waggonbau w upadłości w kwocie 150.325,04 zł.
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7.3 Należności z tytułu dostaw, robót i usług, przeterminowane (brutto) z
podziałem na należności spłacone w okresach.
Należności z tytułu dostaw, robót i usług,
2007r.
2006r.
przeterminowane (brutto)- z podziałem na
należności 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, robót i usług,
przeterminowane, razem (brutto)
f) rezerwa na należności z tytułu dostaw, robót i usług,
przeterminowane ( wielkość ujemna)
Należności z tytułu dostaw, robót i usług,
przeterminowane, razem (netto)

482.921,56
136.322,43
156.472,41
68.065,87
298.463,32
1.142.317,59

1.351.119,39
461.204,81
101.908,77
44.449,96
1.187.412,59
3.146.095,52

-457.385,73

1.452.644,60

684.931,86

1.693.450,92

7.4 Należności krótkoterminowe brutto ( struktura walutowa).
2007r.
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych ( jednostka walutowa Euro, po
przeliczeniu na zł. Euro 158.117,20 x 3,8312
Należność krótkoterminowa brutto razem

2006r.

7.673.230,20
542.028,26

7.971.900,59
605.778,62

8.215.258,46

8.577.679,21

Nota nr 8 Rozliczenia międzyokresowe.
8.1 krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe- aktywa
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w
tym:
- prenumeraty
- ubezpieczenia
- media i dzierżawy
- winiety, zezwolenia, koncesje
- wyposażenie regały do archiwizowania
- prowizje od kredytów i gwarancji
- pozostałe usługi i materiały
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym :
- VAT
- Odsetki dotyczące leasingu
- Opłata wstępna dotycząca leasingu
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe,
razem

2007r.

2006r.

97.499,25

46.939,43

9.823,72
12.802,98
10.205,00
15.616,94
44.522,40
4.528,21
133.609,29
123.973,12
9.636,17
231.108,54

3.878,42
22.039,64
3.661,66
11.183,00
1.666,68
4.510,03
201.584,08
15.407,60
186.176,48
248.523,51
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8.2
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Naliczone odsetki dot.leasingu część długoterminowa
Opłata wstępna dot.leasingu część długoterminowa

2007r.
64.602,87
26.264,61

2006r.
22.148,63
-

8.3 inne rozliczenia międzyokresowe – pasywa
Inne rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
1. – długoterminowe (wg. tytułów)
- prawo wieczystego użytkowania gruntów
- dotacja
2. krótkoterminowe (wg. tytułów)
- prawo wieczystego użytkowania gruntów
- przedpłata dot. produkcji konstr. stalowych
- Ugoda sądowa zwrot poręczeń
- Wpłata PZU na poczet odszkodowania
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

2007r.
32.386,15
5.207,09
27.179,06
1.057.209,54
1.735,56
1.050.000,00
5.473,98
1.089.595,69

2006r.
8.678,21
8.678,21
33.076,89
33.076,89
41.755,10

Nota nr 9 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty.
9.1 Środki pieniężne
2007r.
Środki pieniężne w banku i kasie
Lokaty bankowe do 3 miesięcy
Odsetki od lokat do 3 miesięcy
Razem wartość godziwa, w tym:

961.344,81
857.000,00
1.252,68
1.819.597,49

2006r.
451.395,25
3.310.000,00
4.794,78
3.766.190,03

Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp
procentowych, których wysokość zależy od stopy oprocentowania
jednostkowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na
różne okresy, od jednego dnia do trzech miesięcy, w zależności od aktualnego
zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne i są oprocentowane według
ustalonych dla nich stóp procentowych.
9.2 Środki pieniężne (struktura walutowa)
2007r.
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych po przeliczeniu na zł.
-waluta Euro 16.053,86 x 3,5820
Razem środki pieniężne, w tym:

2006r.

1.762.092,56
57.504,93

3.715.502,83
50.687,20

1.819.597,49

3.766.190,03

Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazywane w
skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych jest takie jak
przedstawiono w nocie 9.1.
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Ryzyko kredytowe.
Głównym aktywem finansowym grupy są środki na rachunkach bankowych,
gotówka, należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności. Ryzyko
kredytowe Grupy jest przede wszystkim przypisane do należności handlowych.
Kwoty przedstawione w bilansie są kwotami netto z uwzględnieniem odpisów
aktualizujących wartość wątpliwych należności, oszacowanych przez Zarząd
grupy na podstawie wcześniejszych doświadczeń i ich oceny obecnego
otoczenia gospodarczego.
Nota 10 Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży.
Na dzień 31.12.2007r. nie występują środki trwałe przeznaczone do sprzedaży.
Nota 11 Kapitał podstawowy.
Kapitał zakładowy (struktura)
S
er
ia
/e
m
is
ja

Rodzaj
akcji

Rodzaj
uprzywile
jowania
akcji

I

Na
okaziciela
Na
okaziciela
Na
okaziciela

Zwykłe

Wartość
serii/emisji
Wg. wartości
nominalnej

Sposób
pokrycia
kapitału

99.539

99.539,00

Gotówka

17.12.1990

17.12.1990

Zwykłe

13.123.079

13.123.079,00

Gotówka

25.10.1991

25.10.1991

zwykłe
II
I
Liczba akcji razem

7.276.921

7.276.921,00

Kap.zap. i
rez.

20.499.539

20.499.539,00

II

Rodzaj
ograniczeni
a
praw do
akcji

Liczba
akcji

Data
rejestracji

03.11.1997

Prawo do
dywidendy
( od daty )

03.11.1997

Każda akcja ma nominalną wartość 1 zł.
Nie było zmian w kapitale podstawowym w 2007 roku.

Nota 12 Kapitał z aktualizacji wyceny.

Saldo na 31.12.2006r.
1.Aktualizacja wartości akcji
wg.cen giełdowych – inwestycja
2.Wycena gruntów wg.cen
rynkowych
3.Zbycie środków trwałych
Saldo na 31.12.2006r.

Aktualizacja
Aktualizacja
Razem
wyceny środków
wyceny akcji
trwałych i gruntów
18.134.801,29
2.709.583,98
20.844.385,27
788.143,24
788.143,24
26.395.767,26

-

26.395.767,26

-33.571,26
44.496.997,29

3.497.727,22

-33.571,26
47.994.724,51
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Nota 13 Niepodzielony wynik finansowy.

Niepodzielony wynik
finansowy
8.969.151,09
33.571,26

Na 31 grudnia 2006 roku
1.Przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny dotyczy zbytych
środków trwałych.
2.Korekta związana z przekształceniem spółki zależnej w spółkę
stowarzyszoną
3.Korekta wyniku za rok poprzedni – błąd podstawowy
4.Korekty dotyczące eliminacji konsolidacyjnych
5.Kapitał rezerwowy
6.Korekta wyceny środków trwałych
7.Zysk za rok obrotowy
Na 31 grudnia 2007 roku

22.938,41
1.404.167,63
10.429.828,39

Nota 14 Rezerwy.
14.1 Rezerwy długoterminowe.

Saldo na 31.12.2006r.
1.Zwiększenia w ciągu roku
obrotowego
2.Zmniejszenia – przeniesienie na
krótkoterminowe
3.Rozwiązano jako zbędne
Saldo na dzień 31.12.2007r.

Rezerwy na
Rezerwa na
Rezerwa z
Razem
odprawy
wynagrodzenia tytułu
emerytalne
i diety
poręczeń
270.563,09
124.306,45
394.869,54
-

124.306,45

-

124.306,45

14.572,95
255.990,14

-

-

14.572,95
255.990,14

Zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy pracownikowi przysługuje
odprawa pieniężna w razie przejścia na emeryturę. Grupa tworzy rezerwę na ten
cel. Na każdy dzień bilansowy weryfikuje się rezerwy i księguje różnice zgodnie
z wyceną aktuarialną.
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14.2 Rezerwy krótkoterminowe
Rezerwy z
tytułu
poręczeń
Saldo na dzień
31.12.2006r.
1.Przeniesienie z
rezerw
długoterminowych
2..Naliczenie w
ciągu roku
obrotowego
3.Wykorzystanie –
wypłata
4.Rozwiązanie
zbędne rezerwy
Saldo na dzień
31.12.2007r.

Rezerwa
na premię
dla
Zarządu

Rezerwa
na należny
VAT

3.500.000,00 50.600,00 47.198,14
-

Rezerwa na
wynagrodzenia
i diety

Rezerwa na
niewykorzystane
świadczenia
urlopowe

-

Razem

- 3.597.798,14

-

-

124.306,45

-

124.306,45

- 45.000,00

-

-

14.419,59

59.419,59

- 50.600,00 47.198,14

1.449,00

-

99.247,14

-

-

32.306,45

-

32.306,45

3.500.000,00 45.000,00

-

90.551,00

-

14.419,59 3.649.970,59

Od roku 2007 zaczęto tworzyć rezerwę na niewykorzystane urlopy
wypoczynkowe pracowników produkcyjnych.

Nota 15 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego.
15.1

Stan na 31.12.2006r.
1.Spłata w ciągu roku
2.Nowo zawarte umowy
3.Przemieszczenia
4.Zwiększenie zobowiązań
Saldo na 31.12.2007r.

Zobowiązania
długoterminowe
płatne od 2-5
roku
1.643.469,86

Zobowiązania
Razem
krótkoterminowe
płatne w ciągu
roku
787.792,50 2.431.262,36
-936.647,37
-936.647,37
410.626,25
114.143,19
524.769,44
-551.910,97
551.910,97
-

1.502.185,14

517.199,29

2.019.384,43

15.2 Podział opłaty leasingowej na część kapitałową i odsetkową.
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Wszystkie umowy.
Term
in

Zobowiązani
a (należność
BO)

2003
2004

1.817.878,60

2005

2.294.961,93

Korek
ty

2.252.452,91

2006

2.393.979,03

2007

Zwiększeni
a

Korekty

Zobowiązani
e po
zwiększeniac
h
1.817.878,60

Spłata części
kapitałowej

Spłata
części
odsetkowej

Łączna
opłata

674.196,78

205.737,91

879.934,69

2.842.482,02

547.520,09

149.397,34

696.917,43

3.002.772,25

750.319,34

139.103,03

889.422,37

3.169.129,93

358.385,07

416765,83

775.150,90

826.221,70

3220.200,73

595.366,94

193.571,43

788.938,37

2.431.262,36

524.769,44

2.956.031,80

827.590,41

109.056,96

936.647,37

2008

2.019.384,43

0,00

2.019.384,43

651.541,77

97.582,50

749.124,27

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

1.270.260,16
620.061,63
283.704,42
31.016,99

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

1.270.260,16
620.061,63
283.704,42
31.016,99

565.949,05
292.640,88
227.074,04
23.189,40

84.249,48
43.716,33
25.613,39
7.827,59

650.198,53
336.357,21
252.687,43
31.016,99

5.513.773,77

1.472.621,7
9

6.986.395,56

R-m

1.143.681,82

1.698.800,2
0
707.810,32
916677,0
2

Zobowiąza
nie (
należność
BZ)
1.143.681,8
2

amortyzacja

347.021,68

2.294.961,9
3
2.252.452,9
1
2.393.979,0
3
2.431.262,3
6
2.019.384,4
3
1.270.260,1
6
620.061,63
283.704,42
31.016,99
0,00

251.139,83
450.638,70

498.372,93
409.371,88
399.392,38
340.845,68
166.356,14
124.861,50
58.772,88
37.653,24
37.653,24
36.246,99
23.606,44
16.859,18
3.198.792,69

Grupa korzysta z leasingu finansowego (po przekształceniach) samochodów i
maszyny. Średni czas trwania leasingu wynosi 5 lat. Umowy oparte są o stałe
płatności.
Wszystkie zobowiązania z tytułu leasingu denominowane są w złotych. Wartość
godziwa zobowiązań z tytułu leasingu grupy odpowiada jego wartości
księgowej.
Zabezpieczeniem zobowiązań grupy z tytułu leasingu są używane w oparciu o te
umowy aktywa oraz wystawione weksle in blanco jak również wpis do rejestru
zastawów. Wystawiono weksle własne na ogólną kwotę 2.576 tys. zł. a wpis do
rejestru zastawów na kwotę 48,9 tys. złotych.
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Nota 16 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania.
16.1 Zobowiązania krótkoterminowe.
2007r.
1.Z tytułu dostaw i usług
- w tym : wobec jednostki stowarzyszonej
2.Z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń
3.Z tytułu wynagrodzeń
4.Kaucje
5.Pozostałe
6.Fundusz socjalny ZFŚS
7.Zobowiązanie z tyt. leasingu (tab.nr 15.1)
Razem
8.Podatek dochodowy

1.367.594,47
25.356,11
294.488,86
56.517,88
14.387,20
96.941,02
72.992,47
517.199,29
2.420.121,19
51.844,00

2006r.
1.437.419,66
25.249,12
965.631,59
66.688,32
14.887,20
62.843,18
66.827,97
787.792,50
3.402.090,42
203.431,00

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania, wynikają głównie z
zakupów handlowych i kosztów związanych z działalnością bieżącą. Średni
okres kredytowania przyjęty dla zakupów handlowych wynosi 21 dni.
W ocenie Zarządu Grupy wartość księgowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług
odpowiada ich wartości godziwej.
Nota 17 Kredyt bankowy.
Grupa na koniec roku obrotowego posiadała jeden kredyt bankowy udzielony
podmiotowi dominującemu w Grupie. Termin spłaty kredytu przypada na
dzień 31 marca 2016r, a odsetki ustalono na poziomie oprocentowania równego
WIBOR 3 m-ce plus marża 3,25%.
Zabezpieczenie stanowią weksel in blanco do wysokości 2.400 tys. zł. oraz
hipoteka zwykła w kwocie 2 mln zł. na zabezpieczenie kapitału i hipoteka
kaucyjna do kwoty 740 tys. zł. na zabezpieczenie odsetek, na nieruchomości
położonej w Zielonej Górze.
17.1.Kredyty bankowe
Saldo na 31.12.2006r.
2.181.405,97
Zwiększenie- zaciągnięty kredyt
0,00
Spłaty kredytu
503.439,76
Naliczone odsetki
159.921,14
Spłacone odsetki
159.921,14
Zapłacona prowizja od kredytu
0,00
Stan na 31.12.2007r., w tym:
1.677.966,21
Zobowiązanie krótkoterminowe
203.389,80
Zobowiązanie długoterminowe
1.474.576,41
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Nota 18 Podatek odroczony.
Poniższe tytuły stanowią główne pozycje rezerw i aktywów z tytułu
odroczonego podatku dochodowego ujmowanym przez grupę oraz ich zmiany w
obecnym okresie sprawozdawczym.
18.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Skonsolidowany bilans

2007r.
1.Strata możliwa do odliczenia od
przyszłych dochodów do
opodatkowania.
2.Świadczenia z tytułu odpraw
emerytalnych (rezerwa)
3.Świadczenia z tytułu premii
(rezerwa)
4.Odpis aktualizujący wartość
należności.
5.Przyśpieszona amortyzacja
księgowa.
6.Przeszacowanie nieruchomości
dostępnych do sprzedaży do
wartości godziwej.
7.Zobowiązanie krótkoterminowe
(wynagrodzenie, ZUS,leasing,
delegacje)
8.Rezerwa krótkoterminowa na
zaległe urlopy
Aktywa brutto z tytułu podatku
dochodowego.

Skonsolidowany rachunek
zysków i strat odroczony
podatek dochodowy
2007r.
2006r.

2006r.
-

23.142,52

23.142,52

264.971,37

48.638,13

51.406,99

8.825,93

-8.079,96

8.550,00

9.614,00

1.064,00

-5.621,15

5.730,69

13.718,30

7.987,61

11.893,68

-

-

-

54.483,04

-

-

-

7.615,42

414.822,55

508.551,99

87.672,37

-472.352,33

2.739,72

-

-2.739,72

-

480.481,09

606.433,80

125.952,71

-147.089,93

18.2 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Skonsolidowany bilans

2007r.
1.Przeszacowanie nieruchomości i
sprzętu komputerowego oraz
zmiana okresów użytkowania dla
pozostałych środków trwałych
zgodnie z MSSF 1
2.Naliczone ale nie zapłacone
odsetki - aktywa.
3.Należności krótkoterminowe –
podatkowo – przejściowo nie
uznawane.
4.Środki trwałe przekształcenie
leasingów

2006r.

Skonsolidowany rachunek
zysków i strat odroczony
podatek dochodowy
2007r.
2006r.

4.964.116,43

5.063.949,66

-99.833,23

-117.932,61

47.823,23

47.718,69

104,54

10.421,13

-

10.183,12

-10.183,12

71,88

628.393,73

653.165,39

-24.771,66

653.165,39
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5.Amortyzacja
Rezerwa brutto z tytułu podatku
dochodowego.

5.609,34
5.645.942,73

1.206,94
5.776.223,80

4.402,40
-130.281,07

1.206,94
546.932,73

18.3
Z tytułu podatku odroczonego
Aktywa
Rezerwa
Podatek odroczony
Kapitały

Odniesione na wynik
Odniesiony na Kapitał
finansowy
własny
2007r.
2006r.
2007r.
2006r.
125.952,71
-147.089,93
-130.281,07
546.932,73
-4.328,36
399.842,80
-

-

Nota nr 19 Informacja dotycząca segmentów działalności.
Podstawowy wzór sprawozdawczości oparto na segmentach branżowych,
ponieważ ryzyko i stopy zwrotu Grupy zależą głównie od rodzajów
produkowanych dóbr i świadczonych usług. Organizacja i zarządzanie
przedsiębiorstwem odbywa się w podziale na segmenty, odpowiednio do
rodzaju oferowanych wyrobów i usług. Każdy z segmentów stanowi
strategiczną jednostkę gospodarczą, oferującą inne wyroby i obsługującą inne
rynki.
Dla potrzeb zarządu Grupa jest podzielona na trzy segmenty operacyjne –
działalność usługowa z tytułu najmu, działalność transportowa oraz produkcja
konstrukcji stalowych.
Grupa rozlicza transakcje między segmentami w taki sposób, jakby dotyczyły
one podmiotów niepowiązanych – przy zastosowaniu bieżących cen
rynkowych. Przychody, koszty i wyniki segmentu zawierają przesunięcia
między segmentami, które są później eliminowane przy konsolidacji.
W poniższych tabelkach przedstawione zostały przychody i zyski oraz dane
dotyczące, niektórych aktywów i zobowiązań poszczególnych segmentów
branżowych Grupy za rok obrachunkowy zakończony 31.12.2007r.
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Rok zakończony 31 grudnia 2007r.
Działalność
produkcyjna
konstrukcje
stalowe

31.12.2007r.
Przychody
1.Przychody ze
sprzedaży na rzecz
klientów
zewnętrznych
2.Sprzedaż między
segmentami
Przychody ogółem
Wynik
1. Wynik segmentu
2.Udział w zysku
jednostki
stowarzyszonej
Zysk (Strata) z
działalności
operacyjnej
1.Przychody
finansowe
2.Koszty finansowe
Zysk(Strata) przed
opodatkowaniem
1.Podatek dochodowy
Zysk(Strata) po
opodatkowaniu

Działalność
wynajmu

Działalność
transportowa

Eliminacje

Sprawozdanie
skonsolidowane

3.554.600,17

5.472.075,39

11.471.289,61

-

20.497.965,17

-

255.294,26

1.578,51

-227.558,62

29.314,15

3.554.600,17

5.727.369,65

11.472.868,12

-227.558,62

20.527.279,41

-240.459,71
-

1.318.855,82
59.784,68

469.866,49
-

-

1.548.262,60
59.784,68

-240.459,71

1.378.640,50

469.866,49

-

1.608.047,28

-

254.696,63

20.411,85

-22.402,38

252.706,10

14.460,58
-254.920,29

151.743,36
1.481.593,77

207.639,55
282.638,79

-22.402,38
-

351.441,11
1.509.312,27

-254.920,29

55.248,64
1.426.345,13

49.896,00
232.742,79

-

105.144,64
1.404.167,63

Bilans
31.12.2007r.
Aktywa
1. Aktywa
segmentu
2.Inwestycje w
jednostce
stowarzyszonej
Aktywa ogółem
Pasywa
1.Zobowiązania
segmentu
2.Kapitał
segmentu
Pasywa ogółem

Działalność
produkcyjna
konstrukcje
stalowe

Działalność
wynajmu

Działalność
transportowa

Eliminacje

Sprawozdanie
skonsolidowane

7.216.336,98

75.137.733,08

7.885.661,85

818.255,76

91.057.987,67

-

4.159.719,92

-

-

4.159.719,92

7.216.336,98 79.297..453,00

7.885.661,85

818.255,76

95.217.707,59

752.503,59

11.829.736,30

4.117.839,96

-406.464,16

16.293.615,69

6.463.833,39

67.467.716,70

3.767.821,89

1.224.719,92

78.924.091,90

7.216.336,98

79.297.453,00

7.885.661,85

818.255,76

95.217.707,59
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Geograficzne segmenty działalności.
Poniższa tabelka przedstawia przychody ze sprzedaży usług transportowych
świadczonych przez spółkę zależną Zastal Transport na rynkach europejskich,
należących do Unii Europejskiej.
1. Francja
2. Holandia
3. Niemcy
4. Belgia
5. Austria
6. Dania
Razem

2007r.
2.210.250,00
272.500,00
1.708.560,00
272.600,00
148.090,00
4.612.000,00

2006r.
2.964.464,50
1.208.400,00
3.354.200,00
361.400,00
61.500,00
67.000,00
8.016.964,50

Spółka zależna Zastal Transport jest spółką mającą siedzibę na terenie Polski,
tak więc wszystkie aktywa znajdują się w kraju.
Nota 20 Przychody ze sprzedaży.
Analiza przychodów Grupy.
1.Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
2.Usługi transportowe,
3.Usługi najmu
4.Sprzedaż wyroby –konstrukcje metalowe
Razem

2007r.
818.463,31
10.652.826,30
5.966.543,34
3.089.446,46
20.527.279,41

2006r.
773.572,72
11.998.554,64
5.860.326,74
2.005.260,73
20.637.714,83

2007r.
72.760,69
33.305,73
955.543,69
242.421,95
140.203,67
66.596,24
3.501,40
1.735,56
2.561,95
98.928,40
39.277,72
8.988,65
724,50
26.882,63
1.693.432,78

2006r.
1.433.489,16

Nota 21 Pozostałe przychody operacyjne.
1.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Dotacje, dofinansowanie projektów
3.Zwrot zob.z tyt.poręczeń oraz nakład. Inwest.
4.Odwrócenie odpisu aktualizującego aktywa obrotowe
5.Odszkodowania.
6.Koszty sądowe.
7.Ujawniony majątek.
8.Prawo wieczystego użytkowania gruntów.
9.Pozostałe przychody.
10.Rozwiązanie rezerwy na wynagrodzenia.
11.Wycofanie z kosztów na zapasy
12.Zwrot podat.VAT za autostrady franc.1996-2000r
12.Zapłacone, spisane wierzytelności.
13.Kary
14.Refundacja wynagrodzeń
Razem

46.415,28
57.490,69
9.271,97
4.715,33
16.447,35
6.000,00
61.176,24
1.275,52
7.106,95
40.205,67
1.683.594,16
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Nota 22 Pozostałe koszty.
22.1
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) (tabela 22.2)
Koszty rodzajowe razem
Wartość sprzedanych materiałów i towarów
Koszty wg.rodzaju, razem
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń
międzyokresowych
Koszty wytworzenia produktu na własne potrzeby jednostki
(wielkość ujemna)
Koszty sprzedaży ( wielkość ujemna)
Koszty ogólnego zarządu ( wielkość ujemna)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów – koszt własny
sprzedaży

2007
rok bieżący
1.595.968,51
7.159.096,76
2.601.671,19
1.979.916,07
4.327.673,82
1.049.096,88
930.591,70
19.644.014,93
665.571,14
20.309.586,07
-282.802,22

2006
rok poprzedni
1.501.758,85
7.036.014,53
3.139.308,35
1.944.119,30
3.955.542,96
902.432,51
987.871,61
19.467.048,11
633.921,05
20.100.969,16
-151.623,41

-164.737,89

-61.709,49

-173.499,92
-2.518.770,97
17.169.775,07

-167.784,76
-2.340.889,42
17.378.962,08

2007r.
625.621,58
154.524,07
139.001,52
11.444,53
930.591,70

2006r.
695.250,75
139.101,45
105.220,77
48.298,64
987.871,61

2007r.
174.570,17
575.983,64
137.117,17
246.602,61
1.182.975,59
13.874,64
31.124,09
120.635,89
19.875,81
16.011,36
2.518.770,97

2006r.
177.682,26
492.260,76
31.520,07
250.463,86
1.103.973,11
13.870,74
18.948,44
117.222,24
25.432,32
109.515,62
2.340.889,42

22.2 Pozostałe koszty rodzajowe.
1.Podróże służbowe
2.Ubezpieczenie majątku
3.Reprezentacja i reklama
4.Pozostałe
Razem

22.3 Koszty ogólnego Zarządu.
1.Materiały i energia
2.Usługi obce
3.Reprezentacja i reklama
4.Świadczenia na rzecz pracowników
5.Wynagrodzenia
6.Podatek od nieruchomości
7.Opłaty i podatki
8.Amortyzacja
9.Ubezpieczenia majątku
10.Inne
Razem
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Nota 23 Pozostałe koszty operacyjne.
1.Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2.Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości aktywów
obrotowych.
3.Koszty sądowe.
4.Darowizny.
5.Kary, odszkodowania.
6.Likwidacja zapasów, różnice inwentaryzacyjne.
7.Szkody ubezpieczeniowe.
8.Koszty związane ze sprzedażą środków trwałych.
9.Utworzenie rezerwy na odprawy emerytalne i premie
10.Refakturowanie usług
11.Należności nieściągalne i przedawnione
12.Koszty pośrednictwa finansowego
13.Pozostałe koszty.
14.Wynagrodzenia Związków Zawodowych.
Razem

2007r.
49.606,20
204.333,01

2006r.
301.162,04

165.773,27
6.000,00
156.427,99
104.758,97
45.000,00
7.282,25
39.918,85
31.303,09
810.403,63

83.433,40
18.600,00
31.524,64
23.910,96
45.688,51
173,00
93.149,44
20.107,57
20.144,22
100.000,00
38.548,15
30.692,02
807.133,95

2007r.
3.888,54
36.999,99
1.506,96
95.326,23
79.372,56
14.950,88

2006r.
2.132,94
519,68
16.978,36
55.161,64
821,32

20.660,94

914,12

-

19.670,80
290.835,00

252.706,10

387.033,86

Nota 24 Przychody finansowe.
1.Dywidendy
2.Odsetki od pożyczek jednostek stowarzyszonych
3.Odsetki od pożyczek
4.Odsetki od lokat
5.Odsetki od należności
6.Rozwiązanie odpisu aktualizującego pożyczki i odsetki
od pożyczek, weksle
7.Rozwiązanie odpisu aktualizującego odsetki od
należności
8.Odzyskany VAT z zagranicy
9.Rozwiązane rezerwy na poręczenia i odsetki na
poręczenia
Razem
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Nota 25 Koszty finansowe.
2007r.

2006r.

1.Odsetki z tytułu leasingu finansowego
109.056,96
151,37
4.000,00
41.421,81
12.546,53
20.917,48
78,08
2.019,74
1.328,00
159.921,14
351.441,11

2.Odsetki budżetowe
3. Odpis aktualizujący wartość udziałów
4.Ujemne różnice kursowe zrealizowane
5.Różnice kursowe niezrealizowane
6.Prowizje
7.Spisane odsetki od należności
8.Opis aktualizujący odsetki od należności
9.Odsetki od zobowiązań
10.Odsetki od kredytu bankowego
11.Spisane pożyczki
Razem

191.585,30
12.280,72
37.157,20
1.943,28
22.306,18
904,00
34.474,67
52.353,00
155.773,51
14,00
508.791,86

Nota 26 Podatek dochodowy.
26.1
Nota
1. Podatek dochodowy od osób prawnych – bieżący
2.Odroczony podatek dochodowy
Razem

19

2007r.
113.390,00
-8.245,36
105.144,64

2006r.
270.948,00
399.842,80
670.790,80
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Uzgodnienie podstawy opodatkowania i zysku brutto wykazanego w rachunku
zysków i strat.
26.2
1.Zysk (strata) brutto (skonsolidowany)
2.Korekty konsolidacyjne
3.Różnice pomiędzy zyskiem ( stratą) brutto, a podstawą opodatkowania
podatkiem dochodowym (wg. tytułów)
- rezerwy na poręczenia, wynagrodzenia, diety, odprawy rentowe emerytalne
- udział w zysku jednostki stowarzyszonej
- odpisy aktualizujące należności
- darowizny
- amortyzacja
- odsetki
- korekt wartości zapasów
- prawo wieczystego użytkowania gruntów
- pozostałe koszty
- koszty sądowe, egzekucyjne, odszkodowania, kary
- koszty usług dotyczące sprzedaży wg.daty zapłaty ( najem, media)
- dywidenda
- różnice kursowe
- czynsze dotyczące leasingu
- odpisy aktualizujące wartość pożyczek
- sprzedaż usług wg. dat zapłaty (najem, media)
- świadczenia na rzecz pracowników, ZFŚS
- wynagrodzenia, ZUS
- pozostałe przychody
- koszty reprezentacji
- dotacje
- odpisy wartości udziałów
- przychody, zwrot zobowiązań dot.poręczeń
- przychody, zwrot nakładów na „Łącza”
4.Strata wykazana w CIT- 8
5.Dochód podatkowy wykazany w CIT-8
6.Odliczenia od dochodu, darowizny
7.Odliczona część straty podatkowej lat ubiegłych
8.Podstawa opodatkowania
9.19% podatku
10. Odliczenia od podatku – podatek od dywidend (-)

2007
rok bieżący
1.509.312,27
468.491,05
-1.278.826,70
-82.630,24
-59.784,68
-50.678,16
6.000,00
519.546,77
101.664,82
-7.522,47
-1.735,56
14.799,17
79.114,95
-63.091,68
-3.888,54
-403,57
-811.439,16
-14.950,88
29.307,03
4.929,77
-13.667,36
8.011,19
29.354,58
-10.218,99
4.000,00
-450.000,00
-505.543,69
698.976,62
1.000,00
121.802,73
576.173,89
109.473,00
739,00
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Nota nr 27 Zobowiązania warunkowe.
Zestawienie zobowiązań warunkowych w wartościach wynikających z
ewidencji pozabilansowej.
Zobowiązania warunkowe
Pozycje pozabilansowe
1.Zobowiązania warunkowe
1.1.Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- hipoteka umowna zwykła
1.2.Na rzecz pozostałych jednostek ( z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
- weksle in blanco
- hipoteka kaucyjna
- zastawy, przewłaszczenia
2.Inne ( z tytułu)
- wieczyste użytkowanie gruntów
- roszczenia pracownicze
Pozycje pozabilansowe, razem

2007
rok bieżący
3.108.674,50
300.000,00
300.000,00
2.808.674,50
1.958.554,50
740.000,00
110.120,00
86.489,00
86.489,00
3.195.163,50

2006
rok poprzedni
1.634.325,00
750.000,00
750.000,00
884.325,00
65.325,00
740.000,00
79.000,00
603.789,00
86.489,00
517.300,00
2.238.114,00

.
• Zastal Transport wystawił weksel in blanco dla Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości do kwoty 9,6 tys. zł. jako zabezpieczenie otrzymanej
dotacji.
• Zastal SA wystawił weksel in blanco do kwoty 5,7 tys. zł. na rzecz Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jako zabezpieczenie wykonania
umowy o dofinansowanie projektu na realizację wdrożenia systemu
zarządzania jakością w firmie Zastal.
• Ustanowiono hipotekę zwykłą w kwocie 300 tys. zł. na nieruchomości
położonej w Zielonej Górze ul.Źródlana działka nr 120/19, będącej
własnością Zastal SA. Księga wieczysta nr 71202, hipoteka 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 z dnia 10 sierpnia
2005r. Gwarancja jest ważna do dnia 08 sierpnia 2008r.
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• Ustanowiono hipotekę umowną kaucyjną na kwotę 740 tys. zł. na
nieruchomości położonej w Zielonej Górze, będącej własnością Zastal SA.
Hipotekę ustanowiono na rzecz Banku Inicjatyw Społeczno
Ekonomicznych S.A. w Warszawie jako zabezpieczenie odsetek, prowizji
oraz innych kosztów i należności ubocznych od kredytu. Termin spłaty
kredytu 31.03.2016r.
• Weksel własny wystawiony przez Zastal Transport Sp. z o.o. dla Gminy
Nowa Sól – Miasto jako zabezpieczenie wierzytelności z tytułu kary
umownej za niedotrzymanie obowiązku zabudowy nieruchomości na sumę
dwukrotnej ceny sprzedaży netto, tj. 836,2 tys. zł.
• Weksel własny wystawiony przez Zastal Transport Sp. z o.o. na kwotę
1.107 tys.zł. dla Shell Polska jako zabezpieczenie umowy zawartej w dniu
02.01.2007r., w umowie Zastal Transport zobowiązuje się do sprzedaży
określonych ilości olejów firmy Shell. Zawarta umowa obowiązuje do dnia
31.03.2011 roku. Dodatkowym zabezpieczeniem umowy jest
przewłaszczenie na urządzeniach na kwotę 110 tys. zł.
Nota 28a. Transakcje z podmiotami powiązanymi.
Skutki transakcji przeprowadzonych między jednostkami objętymi
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zostały wyeliminowane.
Transakcje między spółką a jej spółkami zależnymi i spółką stowarzyszoną
ujawnione są w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki.
Sprzedaż na rzecz oraz zakupy od podmiotów powiązanych dokonywane są
według normalnych cen rynkowych.
Zaległe zobowiązania/należności na koniec roku obrotowego są
niezabezpieczone, nieoprocentowane i rozliczane gotówkowo. Nie było
udzielonych gwarancji oraz nie utworzono odpisów aktualizujących wartość
należności w związku z należnościami od podmiotów powiązanych.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe
spółki Zastal SA oraz sprawozdanie finansowe jednostki zależnej wymienionej
poniżej:

Zastal Transport Sp. z o.o. , zarejestrowana w
Polsce

Posiadany udział w kapitale
2007r.
2006r.
100 %
100 %
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Transakcje z jednostkami zależnymi podlegającymi konsolidacji.

A. Aktywa trwałe
Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach
powiązanych – udziały, akcje.
B. Aktywa obrotowe
Należności krótkoterminowe od jednostek
powiązanych z tytułu dostaw i usług o okresie
spłaty do 12 miesięcy i inne
Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach
powiązanych
-udzielone pożyczki
AKTYWA RAZEM
A. Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Zysk/strata netto
Akcje własne
Strata z lat ubiegłych
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek
powiązanych – pożyczki
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek
powiązanych z tytułu dostaw i usług o okresie
wymagalności do 12 miesięcy
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek
powiązanych – inne (pożyczki)
PASYWA RAZEM

Eliminacje
2007
rok bieżący
-2.735.000,00
-2.735.000,00

Eliminacje
2006
rok poprzedni
-1.735.000,00
-1.735.000,00

-406.464,16

-206.464,95

-2.051,76
-412,40

-1.939,70
-525,25

-404.000,00

-204.000,00

-3.141.464,16
-2.735.000,00
-2.735.000,00
-406.464,16
-200.000,00

1.941.464,95
-1.735.000,00
-1.735.000,00
-206.464,95
-

-2.464,16

-2.464,95

-204.000,00

-204.000,00

-3.141.464,16

-1.941.464,95

Eliminacje
2007
rok bieżący
Rachunek zysków i strat
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Przychody netto ze sprzedaży towarów i
materiałów
Koszty działalności operacyjnej
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Przychody finansowe – odsetki od jednostek
powiązanych
Koszty finansowe odsetki od jednostek
powiązanych

Eliminacje
2006
rok poprzedni

-227.534,62
-23,91

-190.270,98
-517,74

-232.784,71
-5.226,18
-22.402,38

-196.730,47
-6.013,06
-71,31
-14.319,11

-22.402,38

-14.319,11
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Łączne kwoty transakcji zawartych ze spółką stowarzyszoną Agencja Ochrony
GAMA, w której Zastal S.A. posiada 40% udziałów.
2007
3.666,02
25.356,11
29.314,24
252.495,09
36.999,99
12.929,94
490.000,00

1.Kwoty należności od spółki stowarzyszonej
2.Kwoty zobowiązań wobec spółki stowarzyszonej
3.Sprzedaż spółce stowarzyszonej
4.Zakupy od spółki stowarzyszonej
5.Przychody z tyt.odsetek od pożyczek
6.Pozostałe przychody operacyjne
7.Należności z tyt.niespłaconej pożyczki

2006
2.558,85
25.249,12
30.706,60
251.614,75
10.822,40
-

* Nie udzielono pożyczek ani świadczeń o podobnym charakterze osobom
wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących jak i członkom
ich rodzin.
* Przeciętne w roku obrachunkowym zatrudnienie w grupach zawodowych.
Wyszczególnienie

Pracownicy ogółem
z tego:
Pracownicy na stanowiskach
robotniczych
Pracownicy na stanowiskach
nierobotniczych
Uczniowie
Osoby korzystające z urlopów
wychowawczych lub
bezpłatnych

Przeciętna liczba
zatrudnionych ( w
osobach) w 2007r.

Kobiety

Mężczyźni

128

27

101

Przeciętna liczba
zatrudnionych w
poprzednim
roku 2006 w
osobach
123

79

3

76

72

47

23

24

48

1

-

1

2

1

1

-

1

* Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniem z zysku członków Zarządu i Rady
Nadzorczej.
Wyszczególnienie
Lp.
1.
Członkowie Zarządu jednostki dominującej
2.
Członkowie Rady Nadzorczej
3.
Członkowie Zarządu spółek zależnych
Razem

w roku 2007
180.000,00
163.196,79
118.508,94
461.705,73

w roku 2006
200.997,40
149.752,05
143.804,41
494.553,86
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Nota nr 30 Dotyczy skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych.
30.1 Podział na segmenty działalności.
Za rok zakończony
31.12.2007

Działalność
produkcyjna –
produkcja
konst.
stalowych

Działalność operacyjna
Działalność inwestycyjna
Działalność finansowa
Przepływy pieniężne netto

-185.785,18
-1.615.447,53
-121.980,29
-1.923.213,00

Za rok zakończony 31.12.2007r

Skonsolidowany
rachunek
przepływów
pieniężnych

Środki pieniężne na początek
okresu
Środki pieniężne na koniec okresu
Bilansowa zmiana stanu środków
pieniężnych

Działalność
wynajmu

Działalność
transportowa

399.834,31
195.250,83
105.335,56
700.420,70

1.163.360,80
-717.172,49
-1.169.988,55
-723.800,24

Razem
skonsolidowan
y rachunek
przepływów
pieniężnych

1.377.409,93
-2.137.369,19
-1.186.633,28
-1.946.592,54

3.766.190,03
1.819.597,49
-1.946.592,54

Kwoty ujęte w skonsolidowanym rachunku środków pieniężnych są zgodne z
saldem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w bilansie. Przedstawiono
środki pieniężne w Nocie nr 9.
W działalności Grupy nie wystąpiły transakcje o charakterze niepieniężnym.
30.2 Zapłacony podatek dochodowy.
1.Należny podatek dochodowy.
2.Zmiana stanu należności z tytułu bieżącego
podatku dochodowego.
3.Zmiana stanu zobowiązań z tytułu bieżącego
podatku dochodowego.
Razem podatek zapłacony

2007
108.734,00
-4.871,00

2006
270.948,00
48.784,00

151.587,00

-203.431,00

255.540,00

116.301,00

30.3 Wyjaśnienie do pozycji A.II.3 „Zysk (strata) na inwestycjach rachunku
przepływów pieniężnych.
1.Zbycie środków trwałych
2.Odpis aktualizujący wartość udziałów
3.Opis aktualizujący wartości pożyczek
4.Zwrot nakładów na inwest. „Łącza”
Ogółem A.II.3

2007
-29.117,60
4.000,00
-14.245,54
-505.543,69
-544.906,83

2006
-1.433.316,16
-117,32
-1.433.433,48
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30.4 Wyjaśnienie do pozycji A.II.4 „Odsetki i udziały w zyskach” rachunku
przepływów pieniężnych.
1.Otrzymana dywidenda
2.Zapłacone odsetki od udzielonych pożyczek
3.Zapłacone odsetki dot.leasingu finansowego
4.Naliczone ale nie zapłacone odsetki od lokat
bankowych powyżej 3-ch miesięcy
5.Naliczone ale nie zapłacone odsetki od
udzielonych pożyczek
6.Zapłacone odsetki od lokat powyżej 3-ch
miesięcy
7.Zapłacone odsetki od kredytów
8.Zapłacona prowizja od kredytu
Ogółem A.II.4

2007
-3.888,54
-37.885,27
115.026,34
-

2006
-2.132,94
-947,70
197.649,72
-326,55

-621,68

-519,68

-502,54

-

159.921,14
232.049,45

113.640,19
42.133,32
349.496,36

Nota nr 31 Zdarzenia po dniu bilansowym.
Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 03 kwietnia 2008 roku Syg. I
ACA 146/08 oddalił powództwo Telemart Sp. z o.o. przeciwko Zastal SA o
zapłatę kwoty 3,5 mln zł. Oddalona została także interwencja główna BWN Sp.
z o.o. przeciwko Zastal SA.
Spółka Zastal SA wniosła apelację w grudniu 2007 roku.
Spółka posiada rezerwę na wyżej opisane zobowiązanie w kwocie 3,5 mln zł.
W dniu 30 kwietnia 2008 roku do spółki Zastal SA wróciła kwota 3.760 tys. zł.
złożona do depozytu sądowego w 2003 na zabezpieczenie roszczenia spółki
Telemart.
Podpisy członków Zarządu
Data
Imię i Nazwisko
26.05.2008r. Adam Leżański

Stanowisko/Funkcja
Prezes Zarządu

Podpis
Adam Leżański

26.05.2008r. Miron Czwojda

Wiceprezes Zarządu

Miron Czwojda

Podpis osoby, która sporządziła sprawozdanie
Data
Imię i Nazwisko
26.05.2008r. Robert Truszkowski

Stanowisko/Funkcja
Z-ca Gł.Księgowego

Podpis
Robert Truszkowski
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z A S T A L SA
z działalności
GRUPY KAPITAŁOWEJ
Z A S T A L SA
w Zielonej Górze

za rok obrachunkowy 2 0 0 7

MAJ

2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ...

1. POWIĄZANIA KAPITAŁOWE I ORAGANIZACYJNE GRUPY
KAPITAŁOWEJ ZASTAL S.A.
1.1 Wstęp.
Sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej Zastal S.A. za rok
obrachunkowy 2007 sporządzono zgodnie z wymogami Międzynarodowych
Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Pierwszym rokiem obrachunkowym za
jaki sporządzono sprawozdanie Grupy zgodnie z MSSF był rok 2005.
Na dzień 31 grudnia 2007 roku Grupę Kapitałową , w której podmiotem
dominującym jest Spółka Akcyjna Zastal, tworzyły następujące spółki:

1.ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA,
2.ZASTAL TRANSPORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
3.KAPITAŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
4.AGENCJA OCHRONY GAMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Podmiot dominujący w Grupie posiada 100% udziałów w spółce Zastal Transport
oraz 33% w spółce Kapitał i 40 % w spółce Agencja Ochrony GAMA.
Konsolidację podmiotów stowarzyszonych Agencji Ochrony GAMA oraz spółki
Kapitał przeprowadzono metodą wyceny praw własności.
1.2 Struktura własnościowa.
Głównymi akcjonariuszami podmiotu dominującego tj. posiadającymi co najmniej
5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, wg.stanu na 31 grudnia 2007r.
są.:
1. Agencja Ochrony GAMA posiadająca 4.021.139 szt. akcji co stanowi 19,62%
udziału w kapitale i tyleż samo głosów na walnym zgromadzeniu.
2. Józef Piaszczyński posiadający 3.887.135 szt. akcji co stanowi 18,96% udziału
w kapitale i tyleż samo głosów na walnym zgromadzeniu.
3. Kapitał Sp. z o.o. posiadająca 1.451.230 szt. akcji co stanowi 7,08% udziału w
kapitale i tyleż samo głosów na walnym zgromadzeniu.
2
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Akcje i udziały Grupy Kapitałowej ZASTAL S.A. w innych jednostkach wg. stanu na
dzień 31.12.2007r.
Lp.

Nazwa

Przedmiot

Wartość

% posiadanego

działalności

Akcji/udziałów

kapitału

(w tys. zł.)

akcyjnego/

Podlegają konsolidacji

zakładowego

1.

Kolmex S.A.

Handel krajowy
i zagraniczny

2.

Międzynarod.

Usługi

Konsorcjum

spedycyjne

Transportu

i

61

12,2

Nie podlega

14

11,1

Nie podlega

Spedycji
Sp.z o.o.

4.

Grono S.A.

Sport

-

koszykówka

Nie podlega
85

18,0

Dokonano odpisu
udziałów w 2004r. w
kwocie 85 tys.zł.

5.

Prozas Sp. z o.o. Przetwórstwo
w likwidacji

drewna

Nie podlega
2

15,1

Dokonano odpisu
udziałów

6.

Tasco Sp. z o.o. Spedycja
w likwidacji

Nie podlega

kolejowa

1

13,0

Dokonano odpisu
udziałów

Akcje i udziały zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu

7.

Delko S.A.

Usługi
dystrybucja art.
Spożyw.

8.

Iglofruit
o.o.

Sp.

30

0,7

Nie podlega

4

0,02

Nie podlega

z Produkcja
mrożonek

Dokonano odpisu
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udziałów

9.

Igloomeat

Nie podlega

Sokołów Sp. z Przetwory
o.o.
mięsne

2

0,013

Dokonano odpisu
udziałów

2. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH I
USŁUGACH.

Główne dziedziny życia gospodarczego w jakich Grupa Kapitałowa prowadziła
działalności w 2007 roku to usługi, produkcja, handel, działalność finansowa.

Usługi dotyczyły:
- transportu krajowego i międzynarodowego,
- serwisu oraz remontów samochodów osobowych i ciężarowych,
- usługi spedycyjne,
- usługi dozoru ADR,
- montaż urządzeń do poboru opłat za przejazd samochodów ciężarowych po
autostradach w Niemczech,
- remontów maszyn i urządzeń, budowli,
- ochrony mienia,
- parkowania pojazdów,
- usługi porządkowe,
- dzierżawy obiektów produkcyjno-magazynowych,
- dzierżawy pomieszczeń biurowych i najmu lokali mieszkalnych.
Działalność produkcyjna dotyczyła przede wszystkim produkcji konstrukcji
stalowych. Działalność produkcyjna prowadzona jest w wyodrębnionej segmencie
4
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Zakład Konstrukcji Stalowych w strukturach Zastal SA. Poza działalnością
polegającą na produkcji konstrukcji stalowych zakład zajmuje się dystrybucją
mediów do podmiotów działających na terenie Zastal SA oraz obsługą sieci.
Przychody z tego tytułu stanowią około 12% przychodów sklasyfikowanych jako
produkcyjne. W 2007 roku podmiot dominujący w Grupie rozwijał produkcję
konstrukcji stalowych na zlecenie. Prowadzenie tej działalności rozpoczęto w 2005
roku. Wzrastające zapotrzebowanie na tego rodzaju produkcję wskazuje, że w
niedalekiej przyszłości będzie to jedna z wiodących działalności Grupy.

Grupa kapitałowa prowadziła działalność handlową obejmującą obrót
towarowy na rynku krajowym w zakresie :
- części zamiennych do samochodów.

Działalność finansowa prowadzona była przez spółkę Kapitał i obejmowała ona
świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego dla podmiotów działających na
terenie należącym do Zastal SA

2.1 WARTOŚĆ I STRUKTURA GEOGRAFICZNA PRZYCHODÓW
ZE SPRZEDAŻY GRUPY KAPITAŁOWEJ ZASTAL S.A.

W roku 2007 łączna sprzedaż Grupy Kapitałowej ZASTAL SA ze
sprzedaży produktów, towarów i usług pozostała praktycznie na
poziomie roku poprzedniego.
Wartość przychodów netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Zastal
po uwzględnieniu eliminacji konsolidacyjnych wynosi 20,5 mln. zł.
Najważniejsze pozycje przychodów to:
- usługi transportowe; osiągnięty przychód 10,6 mln zł.
- usługi najmu i dzierżawy; osiągnięty przychód 5,5 mln zł.
5
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- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 0,8 mln zł.
- działalność zakładu konstrukcji stalowych 3,6 mln zł.

Wielkość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów Grupy Kapitałowej ZASTAL S.A.
w latach 2005 – 2007 (w tys. zł.)

21000
20500
20000
19500
19000
18500
18000
17500

20638

20527

18657

2004r.

2005r.

2006r.

Szczególnie duży wzrost przychodów w stosunku do roku
poprzedniego Grupa odnotowała w dziale produkcja konstrukcji
stalowych gdzie wzrost w stosunku do roku poprzedniego sięgnął 53%.
Rosnące zapotrzebowanie na tego rodzaju produkcję oraz rozbudowa
posiadanego potencjału produkcyjnego spowodowała znaczny wzrost
udziału tej działalności w strukturze sprzedaży Grupy.
Nieznacznie wzrosły w Grupie wpływy ze sprzedaży towarów i materiałów, wzrost
sprzedaży sięgnął 45 tys. zł., jednakże nie jest to działalność, na którą szczególnie
zorientowana jest Grupa. Udział przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów w
strukturze sprzedaży Grupy stanowi 3%. Główne pozycje asortymentowe w
sprzedaży towarów i materiałów w roku sprawozdawczym to części
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zamienne do samochodów. W roku 2007 sprzedaż towarów i materiałów
w całości była skierowana na rynek krajowy.
Na działalności polegającej na wynajmie powierzchni produkcyjnych,
biurowych i magazynowych stanowiącej główną działalność podmiotu
dominującego odnotowano niewielki wzrost sprzedaży sięgający 2% w
stosunku do roku poprzedniego. Ze względu na spadek przychodów z
działalności transportowej udział przychodów z najmu w strukturze
sprzedaży Grupy pozostaje na poziomie 2006 roku i wynosi 26% .
Wartość sprzedaży usług transportowych w 2007 roku spadała o 1,3 mln
zł. w stosunku do roku 2006.
Przychody uzyskane przez Grupę Kapitałową Zastal SA w 2007 roku ze
sprzedaży produktów w ujęciu wartościowym były o 155 tys.zł. mniejsze
niż w roku 2006.
Struktura geograficzna sprzedaży produktów w roku 2007 uległa
znacznej zmianie. Wielkość sprzedaży zagranicznej Grupy uległa
obniżeniu o ok.43%. Jednocześnie zmniejszył się udział sprzedaży
zagranicznej w całości sprzedaży Grupy z 38% do 22%.Generalnie cała
sprzedaż zagraniczna Grupy wiąże się z rynkiem Unii Europejskiej.
Sprzedaż zagraniczna Grupy jest realizowana przez spółkę transportową.
Obniżenie sprzedaży na rynki zagraniczne wiąże się głównie ze
zmniejszeniem kursu euro, zmianą struktury przewozów, wzrostem
konkurencyjności na rynku przewozów międzynarodowych.
W 2007 roku nastąpiło zwiększenie sprzedaży na rynek krajowy w
stosunku do roku 2006, w głównej mierze wiązało się to z dodatkowymi
przychodami jakie uzyskała spółka dominująca dzięki działalności
polegającej na produkcji konstrukcji stalowych.
3. OPIS TRANSAKCJI Z POMIOTAMI STOWARZYSZONYMI.
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Transakcje z podmiotami powiązanymi dotyczyły w głównej mierze
usług najmu nieruchomości jakie są wykorzystywane do działalności
gospodarczej oraz dostawy mediów. Transakcje takie miały miejsce
pomiędzy podmiotem dominującym właścicielem całego majątku
nieruchomego a spółką zajmującą się ochroną mienia i osób. Wartość
usług najmu wyniosła 13 tys. zł. a dostarczonych mediów 16 tys. zł.

4. DANE EKONOMICZNO-FINANSOWE POSZCZEGÓLNYCH
PODMIOTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ.

ZASTAL SA
Wyniki osiągnięte przez Spółkę za rok obrachunkowy 2007:
- przychody ogółem

11.075.167,64 zł.

- koszty ogółem

9.524.087,97 zł.

- zysk brutto na działalności gospodarczej

1.551.079,67 zł.

- saldo zysków i strat nadzwyczajnych
- obowiązkowe obciążenie wyniku
- zysk netto

0,00 zł.
128.188,22 zł.
1.422.891,45 zł.

Podstawowe wskaźniki ekonomiczne jakie osiągnęła Spółka w roku
2007;
- rentowność sprzedaży netto

12,84 %

- rentowność majątku

5,23 %

- rentowność kapitałów własnych

7,28 %

- płynność bieżąca

8,08

- szybkość obrotu należności w dniach
- szybkość obrotu zapasami w dniach

41
21

Kapitał własny na 31.12.2007 r. wynosi 19.536.872,55 zł. i składa się z:
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- kapitału podstawowego

20.499.539,00 zł.

- kapitału zapasowego

1.110,64 zł.

- kapitału z aktualizacji wyceny
- straty lat ubiegłych

10.182.634,61 zł.
-12.569.303,15 zł.

- zysk netto roku obrotowego

1.422.891,45 zł.

W roku 2007 Spółka wydała na inwestycje 1.641 tys. zł a na remonty
646 tys. zł. Na rok 2008 zakłada się wykonanie remontów na kwotę 535
tys. zł. a inwestycji na 2.534 tys. zł.

ZASTAL TRANSPORT Sp. z o.o.
W 2007 r. działalność gospodarcza Spółki koncentrowała się na świadczeniu:
• usług przewozowych w obrocie krajowym i międzynarodowym, głównie w
przewozach towarów i materiałów,
• usług remontowych i konserwacyjno-naprawczych pojazdów samochodowych, w
tym Euroserwis Man i Star,
• sprzedaży oryginalnych części zamiennych do samochodów MAN i STAR,
• sprzedaży akcesoriów do pojazdów samochodowych,
• montażu urządzeń do poboru opłat za przejazd pojazdów samochodowych o DMC
powyżej 12 t. po autostradach w Niemczech,
• sprzedaży olejów i smarów,
• innych usług, jak parkowanie pojazdów, dzierżawa pomieszczeń itp.,
• usług spedycyjnych – podnajem pojazdów do usług przewozowych, a zwłaszcza
w ruchu międzynarodowym.

Wyniki osiągnięte przez spółkę w 2007 roku kształtują się następująco :
- przychody ogółem

12.093.499,28 zł
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- koszty ogółem

11.726.560,31 zł

- zysk brutto na działalności gospodarczej

366.938,97 zł

- saldo zysków i strat nadzwyczajnych

0,00 zł

- zysk brutto

366.938,97 zł

- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

34.438,00 zł

- zysk netto

332.500,97 zł

Podstawowe wskaźniki przedstawiają się następująco :
- rentowność sprzedaży netto

3,12 %

- rentowność majątku

4,00 %

- rentowność kapitału własnego ROE

8,00 %

- płynność bieżąca

1,80

Kapitał własny na 31.12.2007 r. wyniósł 4.101.844,91 zł., na który składają się
następujące pozycje :
- kapitał udziałowy

2.735.000,00 zł

- kapitał zapasowy

1.017.894,44 zł

- kapitał z aktualizacji wyceny
- zysk z lat ubiegłych

15.864,50 zł
585,00 zł

- zysk netto roku obrachunkowego

332.500,97 zł

W roku 2007 podobnie jak w latach poprzednich, Zarząd Spółki koncentrował swą
działalność na zabiegach związanych ze zwiększeniem potencjału usługowego
oraz efektywnym wykorzystaniem posiadanego majątku.
W okresie sprawozdawczym

spółka wydatkowała na remonty 376 tys. zł..

Przeprowadzone remonty w zdecydowanej większości dotyczyły napraw bieżących
oraz remontów przed rejestracyjnych pojazdów jakimi dysponuje spółka. Kwota jaką
planuje spółka przeznaczyć na remonty w roku 2008 wynosi 375 tys. zł.
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Na działalność inwestycyjną w 2007 roku spółka przeznaczyła zaledwie 678 tys. zł.,
w tym:
- zakup gruntu pod budowę nowego serwisu samochodów ciężarowych marki Man
482 tys. zł,
- inwestycje w warsztacie serwisowym 103 tys. zł.
W 2008 roku spółka planuje wydać na inwestycje 5.488 tys. zł., z tego:
- leasing ciągników siodłowych oraz naczep

1.064 tys. zł.,

- realizacja budowy serwisu MAN

4.000 tys. zł.

AGENCJA OCHRONY GAMA Sp. z o.o.
W 2007 roku działalność Spółki Agencja Ochrony Gama koncentrowała się głównie
na świadczeniu usług takich jak:
- ochrona mienia jednostek gospodarczych, oraz ochrona osób,
- konwojowanie wartości pieniężnych
- monitorowanie obiektów
- usługi porządkowo- czystościowe
- usługi parkingowe
- handel detaliczny – akcesoria myśliwskie
Spółka w 2007 roku osiągnęła następujące wyniki ekonomiczne:
- przychody ogółem

4.157.217,39 zł.

- koszty ogółem

3.913.732,70 zł.

- saldo zysków i strat nadzwyczajnych

-15.720,00 zł.

- zysk brutto

227.764,69 zł.

- podatek dochodowy

78.303,00 zł.

- zysk netto

149.461,69 zł.

Na koniec roku 2007 Spółka wykazała kapitały własne w wysokości 10.399.299,79
zł., na które składają się:
- kapitał podstawowy

500.000,00 zł.
11
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- kapitał zapasowy

412.514,28 zł.

- kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
- pozostałe kapitały rezerwowe
- zysk z lat ubiegłych

8.742.443,06 zł.
538.997,24 zł.
55.883,52 zł.

- wynik finansowy netto roku obrachunkowego

149.461,69 zł.

W 2007 roku Spółka na inwestycje wydała 328 tys. zł. a na remonty 66 tys. zł. W
2008 roku spółka planuje wydatki na remonty w wysokości 5 tys. zł. a na inwestycje
410 tys. zł. w tym największą pozycją jest adaptacja pomieszczeń na chłodnię i
przerób dziczyzny oraz zakup samochodów.
KAPITAŁ Sp. z o.o.

Spółka Kapitał w 2007 roku prowadziła działalność gospodarczą w ograniczonym
zakresie. Polegała ona na świadczeniu usług pośrednictwa ubezpieczeniowego z
udziałem jednego agenta. Usługi te w większości były skierowane do Zastal S.A. i do
podmiotów związanych z tą spółką / spółki stowarzyszone, dzierżawcy/.
Strata netto spółki za rok obrachunkowy 2007 zamknęła się kwotą 10.552,33 zł.
Majątek trwały spółki stanowi 1.451.228 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Zastal
SA o wartości 3.410.385,80 zł.
Spółka w 2007 roku osiągnęła następujące wyniki ekonomiczne:
- przychody ogółem

9.556,46 zł.

- koszty ogółem

20.108,79 zł.

- saldo zysków i strat nadzwyczajnych
- strata brutto

0,00 zł.
10.552,33 zł.

- podatek dochodowy

0,00 zł.

- strata netto

10.552,33 zł.

Na koniec roku 2007 Spółka wykazała ujemny kapitał własny w wysokości
-1.980.479,72 zł., na który składają się:
- kapitał udziałowy

150.000,00 zł.
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- kapitał zapasowy

37.105,57 zł.

- kapitał z aktualizacji wyceny

1.668.912,20 zł.

- strata z lat ubiegłych

-3.825.945,16 zł.

- wynik finansowy netto roku obrachunkowego

-10.552,33 zł.

W 2007 spółka nie wydatkowała żadnych środków na inwestycji oraz remonty, nie
planuje także wydatków tego rodzaju w roku 2008.

5. WAŻNIEJSZE ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA
DZIAŁALNOŚĆ ORAZ WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZASTAL
SA
• Zmiana rynku notowań dla akcji Zastal SA.
• Zwrot poniesionych przez podmiot dominujący w Grupie nakładów w
kwocie 506 tys. zł. na współfinansowanie oczyszczalni ścieków dla
miasta Zielona Góra.
• Zawarta ugoda z Kolmex SA na mocy, której Zastal SA otrzyma
odszkodowanie w kwocie 1.500 tys. zł.
• Wyrok Sądu pierwszej instancji z pozwu masy upadłości spółki
Telemart, zgodnie z którym Zastal SA miał zapłacić łącznie z
kosztami i odsetkami kwotę 2,6 mln zł.
• Wzrost sprzedaży konstrukcji stalowych.
• Przyznanie Zastal SA certyfikatu ISO - 9001
• Wykup z firm leasingowych dwóch ciągników i trzech naczep.
• Otwarcie salonu myśliwskiego.
5. WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ.
Zysk netto Grupy Kapitałowej Zastal SA przy przychodach ogółem na poziomie 22,5
mln zł. wyniósł 1,4 mln zł.
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Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Zastal SA za 2007 rok stanowią 99%
przychodów ze sprzedaży roku 2006. Wartościowo przychody ze sprzedaży są
mniejsze o 110 tys. zł. od przychodów ze sprzedaży roku 2006. W roku 2007 Grupa
odnotowała duży spadek przychodów w segmencie transportowym w stosunku do
roku poprzedniego bo sięgający aż 12%. Jednakże spadek tych przychodów udało się
zrekompensować wzrostem sprzedaży konstrukcji stalowych sięgającym 154%
sprzedaży roku poprzedniego oraz nieznacznym wzrostem sprzedaży usług najmu.
Zasadniczy wpływ na obniżenie się sprzedaży w segmencie transportowym miała
zaostrzająca się konkurencja pomiędzy firmami przewozowymi w związku ze
znacznym wzrostem potencjału przewozowego, który był silnie rozbudowywany w
ostatnich latach. Duża konkurencja pomiędzy przewoźnikami spowodowała znaczne
obniżenie średnich cen uzyskiwanych za fracht w roku 2007, spadek średnich cen
wyniósł ok. 17%.
Koszty działalności operacyjnej wg. rodzaju były o 209 tys. zł. wyższe niż koszty
roku 2006 i zamknęły się kwotą 20,3 mln zł.
Największy wzrost kosztów operacyjnych w stosunku do roku 2006 odnotowano w
pozycji wynagrodzenia, wzrost o 538 tys. zł czyli o 9 % co za tym idzie zwiększeniu
uległy także koszty ubezpieczeń społecznych.
Wzrost tej pozycji kosztów wiąże się w głównej mierze z rozwojem Zakładu
Konstrukcji Stalowych działającego w strukturach Zastal S.A.
Obniżeniu w stosunku do roku poprzedniego uległy natomiast koszty związane z
usługami obcymi, spadek o 537 tys. zł. tj. 18%. Spadek tych kosztów dotyczy
działalności transportowej, gdzie znacznemu obniżeniu uległy wydatki związane z
usługami spedycyjnymi. Wpływ na to miała m.in. sytuacja na rynku przewozów
międzynarodowych.

Struktura kosztów rodzajowych Grupy Kapitałowej Zastal SA w ujęciu
wartościowym i procentowym w latach 2006 – 2007 (w tys. zł.)
14
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Lp.

Koszty

1.

Amortyzacja

1.502

7,5

1.596

7,9

2.

Zużycie materiałów i energii

7.036

35,0

7.159

35,3

3.

Usługi obce

3.139

15,6

2.601

12,8

4.

Podatki i opłaty

1.944

9,7

1.979

9,7

5.

Wynagrodzenia z narzutami

4.858

24,2

5.377

26,5

6.

Pozostałe

988

4,9

931

4,6

7.

Wartość sprzedanych towarów i

634

3,1

666

3,2

20.101

100

20.309

100

2006

%

2007

%

materiałów
Ogółem

Zasadniczy wpływ na wynik brutto uzyskany przez Grupę Kapitałową Zastal SA w
2007 roku miały wyniki jakie osiągnięto na segmencie działalności najem.

7. CHARAKTERYSTYKA AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU GRUPY
KAPITAŁOWEJ

ORAZ

OCENA

ZARZĄDZANIA

ZASOBAMI

FINANSOWYMI.
7.1. MAJĄTEK TRWAŁY I OBRROTOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ
ZASTAL SA
W roku 2007 wartość majątku trwałego Grupy Kapitałowej zwiększyła się o 50%
w stosunku do roku poprzedniego.
Według stanu na dzień 31.12.2007 r. majątek trwały zamknął się kwotą 83,5 mln zł.
W ramach majątku trwałego dominująca część przypada na rzeczowy majątek trwały
( 93 %), który w 2007 roku wyniósł 78,2 mln zł. Jest to więcej niż na koniec 2006r.
o kwotę 27,2 mln zł. Głównym powodem zwiększenia rzeczowego majątku trwałego
było przeszacowanie gruntów jakie miało miejsce w 2007r. ze względu na wzrost cen
nieruchomości gruntowych na terenie miasta Zielona Góra. W wyniku
15
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przeszacowania wartość gruntów wzrosła o 26,4 mln zł. Wpływ na zwiększenie
wartości gruntów miał także zakup gruntu jaki dokonała jednostka zależna Zastal
Transport z przeznaczeniem pod budowę serwisu samochodów ciężarowych. Wartość
nabytego gruntu to 0,5 mln zł.
Zwiększenie wartości w grupie urządzenia techniczne, maszyny i pozostałe środki
trwałe to przede wszystkim zakupy środków trwałych pod potrzeby działalności
polegającej na produkcji konstrukcji stalowych.
Drugą co do wielkości pozycję majątku trwałego stanowią inwestycje
długoterminowe, na które składają się w przeważającej części długoterminowe
aktywa finansowe ( akcje oraz udziały). Znaczne zwiększenie tej pozycji wiąże się ze
wzrostem kapitałów jednostki stowarzyszonej. Kapitał własny jednostki
stowarzyszonej wzrósł w ciągu 2007 roku o 2,2 mln zł. W 2007 roku Grupa udzieliła
jednostce stowarzyszonej pożyczki długoterminowej w kwocie 600 tys.zł., pożyczka
jest spłacana w miesięcznych ratach.
Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach w 2007 roku uległy
zmniejszeniu o kwotę 4 tys. zł. Grupa dokonała odpisu aktualizującego na posiadane
udziały. Udzielone pożyczki innym podmiotom, jest to pożyczka na okres trzech lat
udzielona osobie fizycznej spłacana w ratach miesięcznych. Inne długoterminowe
aktywa finansowe to zabezpieczenia gwarancyjne robót wykonanych przez Zakład
Konstrukcji Stalowych, zabezpieczenia będą utrzymywane do roku 2009.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe to aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego w kwocie 480 tys. zł. oraz pozostałe rozliczenia
międzyokresowe, na które składają się odsetki od leasingu – część długoterminowa
oraz opłata wstępna część długoterminowa.
Pozycję nieruchomości inwestycyjne w kwocie 31 tys. zł. stanowi działka rolna
położna w bezpośrednim sąsiedztwie odbudowywanej autostrady przy granicy z
obwodem kaliningradzkim.
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Struktura majątku trwałego Grupy Kapitałowej Zastal S.A.
w latach 2006 – 2007 ( w tys. zł.)

Lp. Wyszczególnienie

2006 r.

1.

Wartości niematerialne i prawne

2.

Rzeczowy aktywa trwałe

3.

Inwestycje długotrminowe

4.

Długoterminowe

rozliczenia

%

2007 r.

%

34

0,06

61

0,1

50.929

92,48

78.175

93,6

3.447

6,20

4.696

5,6

629

1,26

571

0,7

55.039

100

83.503

100

okresowe

RAZEM

Wzrost kapitałów własnych jednostki stowarzyszonej w wyniku przeszacowania
posiadanych akcji Zastal SA, spowodował znaczny przyrost wartości finansowych
inwestycji długoterminowych.

.
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ZASTAL
TRANSPORT

2.

RAZEM

ZASTAL
S.A.

NAZWA SPÓŁKI

1.

Lp.

GRUNTY
WŁASNE

BUDYNKI I
BUDOWLE

ZASTAL HOLDING

3.404.799,35

78.175.057,13 41.533.206,72 31.529.145,01 1.426.642,27

56.134,68

277.792,13

ŚRODKI
TRANSPORTU

3.127.007,22

481.665,81

1.346.361,98

URZĄDZENIA
TECHNICZNE I
MASZYNY

80.280,29

3.910.813,61

74.264.243,52 41.051.540,91 31.473.010,33

RAZEM
RZECZOWY
MAJĄTEK
TRWAŁY

według stanu na 31.12.2007 rok

126.288,55

87.833,41

38.455,14

POZOSTAŁE
ŚRODKI

ZALICZKI NA
POCZET
INWESTYCJI

w zł.
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53.302,04 24.590,16

35.583,03 41.500,00
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Majątek Obrotowy.
Struktura najważniejszych pozycji majątku obrotowego Grupy Kapitałowej Zastal
S.A. w latach 2006-2007 ( w tys. zł)
Lp.

Wyszczególnienie

2006 r.

%

2007 r.

%

1.

Zapasy

1.311 10,48

1.799 15,36

2.

Należności krótkoterminowe

7.034 56,21

7.716 65,86

3.

Inwestycje krótkoterminowe

3.922 31,34

1.969 16,81

4.

Krótkoterminowe rozliczenia

248

1,97

231

1,97

0

0,00

0,00

0,00

12.515

100

11.715

100

międzyokresowe
5.

Środki trwałe przeznaczone do
sprzedaży
RAZEM

W roku 2007 nastąpiła zmiana struktury majątku obrotowego Grupy, odnotowano
znaczny spadek inwestycji krótkoterminowych w pozycji środki pieniężne. Zmiana
bilansowa środków pieniężnych na minus wyniosła 1,9 mln zł. Grupa wygenerowała
z działalności operacyjnej środki pieniężne w kwocie 1,4 mln zł., jednakże znaczne
nakłady

na

rzeczowy

majątek

trwały,

udzielona

pożyczka

podmiotowi

stowarzyszonemu spowodowała, iż saldo przepływów pieniężnych na działalności
inwestycyjnej zamknęło się kwotą -2,1 mln zł. Spłata kredytów oraz płatności z
tytułu umów leasingowych spowodowały, iż na działalności finansowej saldo
przepływów zamknęło się także na minus kwotą 1,2 mln zł.
Pozostałe inwestycje krótkoterminowe w kwocie 149 tys. zł. są to części
krótkoterminowe udzielonych pożyczek.
Zapasy są to w głównej mierze części zamienne jakie musi posiadać spółka
transportowa prowadząca autoryzowany serwis samochodów Man oraz produkcja w
toku, którą głównie stanowią nie zakończone zlecenia dotyczące produkcji
konstrukcji stalowych.
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Krótkoterminowe

rozliczenia

międzyokresowe

dotyczą

w

głównej

mierze

ubezpieczeń oraz odsetek od umów leasingowych.
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2.

1.

Lp.

RAZEM

ZASTAL
TRANSPORT

ZASTAL
SA.

NAZWA SPÓŁKI

1.798.835,02

1.061.525,07

737.309,95

ZAPASY OGÓŁEM

504.487,89

70.062,26

434.425,63

PÓŁPRODUKTY I
PRODUKTY
PRODUKTY W TOKU GOTOWE

ZASTAL HOLDING

1.292.871,72

989.987,40

302.884,32

MATERIAŁY

według stanu na 31.12.2007 rok

0,00

0,00

0,00

TOWARY

0,00

0,00

0,00

ZESTAWIENIE ZAPASÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZASTAL PO KONSOLIDACJI
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1.475,41

1.475,41

0,00

ZALICZKI NA
POCZET DOSTAW

w zł.
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7.2 Kapitały Obce.

Struktura kapitałów obcych Grupy Kapitałowej Zastal S.A. przedstawia się
następująco:
- rezerwy na zobowiązania

58,6 %

- zobowiązania długoterminowe

18,3 %

- zobowiązania krótkoterminowe

16,4%

- rozliczenia międzyokresowe

6,7 %

W roku 2007 udział zobowiązań krótkoterminowych w strukturze kapitałów obcych
obniżył się o ponad 7%, przede wszystkim w wyniku zapłaty przez podmiot
dominujący podatku VAT od sprzedanej nieruchomości jaka miała miejsce w grudniu
2006. Podatek od tej transakcji został wykazany w zobowiązaniach
krótkoterminowych wg. stanu na 31.12.2006r. Na obniżenie zobowiązań
krótkoterminowych wpływ także miała spłata kredytu krótkoterminowego przez
Zastal Transport. Natomiast znacznie wzrósł udział rozliczeń międzyokresowych w
strukturze, szczególnie ze względu na udział w rozliczeniach międzyokresowych
przychodów przyszłych okresów w kwocie 1.050 tys. zł. jest to kwota jaka pozostaje
do zapłaty przez Kolmex SA i dotyczy odszkodowania wynikającego z podpisanej
ugody w 2007r. z Zastal SA.

Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania całej Grupy Kapitałowej wyniosły 9.551.903,46 zł., przy
czym 59% tej kwoty stanowiły rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Rezerwy długoterminowe wyniosły 255.990,14 i są to rezerwy na świadczenia
emerytalne i podobne – zgodnie z Układem Zbiorowym Pracy pracownikowi
przysługuje odprawa pieniężna w razie przejścia na emeryturę. Grupa tworzy rezerwę
na ten cel. Rezerwa ta na każdy dzień bilansowy jest weryfikowana ( pozycja rezerw
długoterminowych).
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Rezerwy krótkoterminowe wyniosły 3.649.970,59 zł. w tym 3.500.000 zł. jest to
rezerwa utworzona w 2003 w podmiocie dominującym na udzielone poręczenia,
45.000 stanowi rezerwa na premię dla Zarządu, 90.551 zł. jest to rezerwa na zaległe
wynagrodzenia z tytułu podróży zagranicznych i dotyczy spółki transportowej. W
roku 2007 po raz pierwszy utworzono rezerwę na niewykorzystane urlopy
wypoczynkowe dla pracowników produkcyjnych, wielkość tej rezerwy wynosi
14.419,59 zł.
Zobowiązania długoterminowe.
Zobowiązania długoterminowe Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2007 r. wyniosły
2.976.761,55 zł. i dotyczą zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu
długoterminowego przez podmiot dominujący oraz zobowiązań z tytułu zawartych
umów leasingowych.
Zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania krótkoterminowe Grupy na koniec 2007 roku wyniosły 2.675.354,99
zł. Ogółem zobowiązania krótkoterminowe w stosunku do roku 2006 spadły o ponad
1,4 mln zł. Głównym powodem obniżenia zobowiązań krótkoterminowych w roku
2007 była spłata krótkoterminowego kredytu w kwocie 300 tys. zł. zaciągniętego
przez spółkę transportową oraz zmniejszenie zobowiązań z tytułu podatków w
wyniku zapłaty podatku VAT od transakcji sprzedaży gruntu jaka miała miejsce w
grudniu 2006 roku, kwota prawie 800 tys. zł. Należny podatek VAT od tej transakcji
został wykazany w zobowiązaniach wg. stanu na 31.12.2006r. Zobowiązania z tytułu
dostaw i usług spadły o niecałe 70 tys. zł. czyli praktycznie pozostają na poziomie
roku poprzedniego.
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe to przede wszystkim krótkoterminowe
zobowiązania z tytułu zawartych umów leasingowych.
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Struktura zobowiązań krótkoterminowych Grupy Kapitałowej Zastal S.A.
w latach 2006- 2007 ( w tys. zł.)

Wyszczególnienie

Lp.

1.

Z tytułu dostaw i usług

2.

Kredyty i pożyczki

3.

2006 r.

%

2007 r.

%

1.437

34,97

503

12,24

203

Z tytułu podatków, ceł

1.169

28,45

346 12,94

4.

Z tytułu wynagrodzeń

67

1,63

5.

Pozostałe zobowiązania

866

21,08

6.

Fundusze specjalne

67

1,63

73

2,73

4.109

100

2.675

100

RAZEM

1.367 51,10

57

7,59

2,13

629 23,51

Zobowiązania Grupy Kapitałowej Zastal S.A. z tytułu kredytów bankowych i
pożyczek.
Według stanu na 31.12.2007r. Grupa posiadała jeden kredyt długoterminowy na
kwotę 1.678 tys. zł., udzielony Zastal SA przez Bank DnB Nord z siedzibą w
Warszawie. Spłata kredytu następuje w miesięcznych ratach do roku 2016. W roku
2007 spółka Zastal Transport spłaciła całkowicie kredyt krótkoterminowy w kwocie
300 tys. zł. zaciągnięty w Banku Millennium. Łącznie Grupa w 2007 roku spłaciła
503 tys. zł. rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów oraz 160 tys. zł. odsetek.

Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów.
Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2007 wyniosły 1.089.595,69 zł. Kwotę
rozliczeń międzyokresowych oprócz prawa wieczystego użytkowania w wysokości 7
tys. zł. , wpłaty PZU w kwocie 5 tys.zł na poczet odszkodowania oraz 27 tys. zł.
dotacji otrzymanej przez spółkę transportową na dofinansowanie zakupu środków
trwałych z programu poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw, w 96% stanowią
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przychody przyszłych okresów wynikające z zawartego porozumienia pomiędzy
Kolmex SA i Zastal SA.
Zawarte porozumienie przewiduje, że do końca 2008 Kolmex SA przekaże Zastal SA
kwotę 1.050 tys. zł. tytułem odszkodowania.

7.3. Kapitał własny Grupy Kapitałowej Zastal SA
Kapitały własne stanowią 83 % pasywów bilansu Grupy Kapitałowej. Udział
kapitałów własnych w strukturze pasywów w roku 2007 uległ podwyższeniu o 8 %
w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost udziału kapitału własnego Grupy w
strukturze pasywów jest wynikiem przede wszystkim przeszacowania gruntów wg.
cen rynkowych i odniesieniem tego przeszacowania na kapitał z aktualizacji wyceny
(jest to kwota 26,4 mln zł.) oraz

przeszacowań akcji Zastal SA będących w

posiadaniu podmiotu stowarzyszonego jak również dobrym wynikiem finansowym
roku obrotowego i spadkiem poziomu zobowiązań krótkoterminowych.
Struktura kapitałów własnych wg. stanu na 31.12.2007 r. przedstawia

się

następująco:
- kapitał akcyjny

20.499,6 tys. zł.

- korekta błędów podstawowych
- kapitał zapasowy

672,5 tys. zł.
1.019,0 tys. zł.

- kapitał z aktualizacji wyceny
- pozostałe kapitały-wycena wart.godziwej (akcje)
- korekty dotyczące lat ubiegłych
- strata lat ubiegłych

44.497,7 tys. zł.
3.497,0 tys. zł.
21.905,6 tys. zł.
-14.571,5 tys. zł.

- zysk roku obrotowego

1.404,2 tys. zł.

Kapitał podstawowy w roku 2007 podobnie jak w latach ubiegłych nie uległ zmianie
i wynosił 20.499.539 zł., na który składają się akcje o nominale 1 zł. w ilości:
- akcje I emisji 99.539 szt. o wartości nominalnej 99.539 zł.
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- akcje II emisji 13.123.079 szt. o wartości nominalnej 13.123.079 zł.
- akcje III emisji 7.276.921 szt. o wartości nominalnej 7.276.921 zł.

7.4. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI FINANSOWYMI.

Wskaźniki płynności finansowej Grupy Kapitałowej Zastal S.A.
w latach 2006-2007
Wskaźnik

Sposób liczenia

Płynność bieżąca

Środki obrotowe ogółem
Zobowiąz. bieżące
Śr.pien. +pap. wart .+należn.
Zobowiąz. krótkotrminowe

Wysoka płynność

Kapitał pracujący ( w tys. Majątek obrotowy – zobowiązania

2006 r. 2007 r.
3,05

4,38

2,67

3,62

8.406

9.040

171%

288%

krótkoterminowe

zł)
Pokrycie

zobowiązań Należności i roszczenia
Zobowiązania krótkoterm.
należnościami

Wpływ na wzrost wskaźników płynności miało niewątpliwie zmniejszenie
zobowiązań krótkoterminowych w 2007 roku jak i zwiększenie stanu należności
krótkoterminowych. Sytuacja ta dotyczy głównie podmiotu dominującego, który w
swoich należnościach krótkoterminowych posiada od 2003 złożony depozyt sądowy
w kwocie 3,7 mln zł., ponadto dodatkowo kwota należności w 2007 roku została
powiększona o 1 mln zł. z tytułu zawartego porozumienia z Kolmex SA.
Wspomniane sytuacje wpływają w zasadniczy sposób na utrzymywanie znacznego
salda należności krótkoterminowych, które przy zmniejszających się zobowiązaniach
krótkoterminowych wpływa na wzrost wskaźników płynności, których poziom
zdecydowanie przekracza wartości uznawane za bezpieczne.
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W roku 2007 zdecydowanie wzrósł także wskaźnik pokrycia zobowiązań bieżących
krótkoterminowymi należnościami.
Wielkość przedstawionych wskaźników płynności określających zdolność Grupy do
regulowania zobowiązań pozostaje w ocenie Zarządu na poziomie uznawanym za
bezpieczny. Spółki wchodzące w skład Grupy nie mają problemów z terminowym
regulowaniem swoich zobowiązań.

Wskaźniki rentowności osiągnięte przez Grupę Kapitałową
w latach 2006 – 2007
Wskaźnik

Sposób liczenia

Zyskowność
Zysk netto
sprzedaży
Sprzedaż netto
Zyskowność majątku Zysk netto
Majątek ogółem
Zyskowność
Zysk netto
kapitałów własnych Kapitały własne
Marża na sprzedaży Zysk ze sprzedaży
Sprzedaż netto

2006 r.

2007 r.

4,53%

6,84%

1,40%

1,48%

1,88%

1,78%

3,60%

3,17%

Jak widać z powyższej tabeli wskaźniki określające zyskowność majątku mierzoną
relacją zysku netto do sprzedaży bądź wielkości majątku generalnie wzrosły w 2007
roku. Jedynie niewielkiemu obniżeniu uległ wskaźnik określający zyskowność
kapitałów własnych, jednakże wzrost kapitałów ze względu na przeszacowanie był
tak wielki iż w tym przypadku porównywanie tego wskaźnika rok do roku jest mocno
zakłócone. Obniżenie wskaźnika realizowanej marży na sprzedaży generalnie
spowodowane jest gorszym wynikiem na sprzedaży spółki transportowej.

Wynik sięgający 883 tys. zł. zrealizowała także Grupa na pozostałej działalności
operacyjnej. Do osiągnięcia takiego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej
przyczyniły się w głównej mierze wpływy jakie uzyskał podmiot dominujący w
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Grupie z tytułu zwrotu nakładów inwestycyjnych w kwocie 505 tys. zł. oraz
dokonana w 2007 spłata przez Kolmex spłata zgodnie z zawartym porozumieniem w
kwocie 450 tys. zł.

8. ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE GRUPY
KAPITALOWEJ ZASTAL S.A.
Grupa Kapitałowa Zastal S.A. według stanu na 31.12.2007 r. posiadała
zobowiązania warunkowe na łączną kwotę 3.195 tys. zł.
Zbiorczy wykaz zobowiązań warunkowych wg. stanu na dzień
31.12.2007 r. przedstawia się następująco:
a) weksle in blanco na rzecz innych jednostek:
- Zastal Transport wystawił weksel in blanco dla Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości do kwoty 9,6 tys. zł. jako zabezpieczenie otrzymanej dotacji.
- Zastal SA wystawił weksel in blanco do kwoty 5,7 tys. zł. na rzecz Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jako zabezpieczenie wykonania umowy o
dofinansowanie projektu na realizację wdrożenia systemu zarządzania jakością
w firmie Zastal.
- Weksel własny wystawiony przez Zastal Transport dla Gminy Nowa Sól –
Miasto jako zabezpieczenie wierzytelności z tytułu kary umownej za
niedotrzymanie obowiązku zabudowy nieruchomości na sumę dwukrotnej ceny
sprzedaży tj. 836,2 tys. zł.
- Weksel własny in blanco wystawiony przez Zastal Transport dla Shell Polska
jako zabezpieczenie zawartej w styczniu 2007 roku umowy na sprzedaż
określonych ilości produktów firmy Shell. Wielkość ewentualnego zobowiązania
na koniec 2007 roku wynosiła 1.107 tys. zł. Umowa obowiązuje do marca 2011.
b) Ustanowione hipoteki:
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- Ustanowiono hipotekę zwykłą w kwocie 300 tys. zł. na nieruchomości
położonej

w Zielonej Górze ul.Źródlana działka nr 120/19, będącej własnością

Zastal SA.
Księga wieczysta nr 71202, hipoteka 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 z dnia 10 sierpnia 2005r. Gwarancja jest ważna do dnia 08 sierpnia
2008r.
- Ustanowiono hipotekę umowną kaucyjną na kwotę 740 tys. zł. na nieruchomości
położonej w Zielonej Górze, będącej własnością Zastal SA. Hipotekę
ustanowiono na rzecz Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych S.A. w
Warszawie jako zabezpieczenie odsetek, prowizji oraz innych kosztów i
należności ubocznych od kredytu. Termin spłaty kredytu 31.03.2016r.
c) Zastawy na rzecz innych jednostek:
- Do umowy zawartej z Shell Polska na sprzedaż produktów oferowanych przez
firmę Shell. Zastal Transport zobowiązuje się w umowie do sprzedaży
uzgodnionych ilości olejów, zabezpieczeniem umowy jest m.in. przewłaszczenie na
urządzeniach. Umowę zawarto w styczniu 2007r. i obowiązuje do marca 2011.
d) wieczyste użytkowanie 86 tys. zł.

9. NAKŁADY INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE PRZEZ GRUPĘ
KAPITAŁOWĄ ZASTAL S.A. W 2007 ROKU I PLANOWANE WYDATKI
W ROKU 2008.
w tys. zł.
Lp.

WYSZCZEGÓLNINIE

REALIZACJA

PLAN
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2007 r.

2008 r.

I.

Wartości niematerialne i prawne, w tym:

-

-

1

Programy komputerowe

-

-

II.

Środki trwałe w tym:

1.

Modernizacja budynków

512

782

2.

Maszyny

1.012

1.752

-

produkcyjne

dla

Zakładu

Konstrukcji Stalowych
3.

Komputery

47

4.

Modernizacja dróg

49

5.

Plac manewrowy

21

6.

Budowa

serwisu

samochodów

-

ciężarowych MAN
7.

-

4.000

Zakup ciągników siodłowych i naczep w

-

1.488

leasingu
8.

Ciągniki, naczepy, przyczepy – wykup po

93

leasingu
9.

Stanowisko warsztatowe

103

10.

Zakup gruntu

482

RAZEM

2.319

8.022

Znaczna część nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2007 roku była związana z
rozbudową części produkcyjnej w podmiocie dominującym. Duże nakłady
poniesiono na adaptację pomieszczeń w jakich ta działalność jest prowadzona oraz
zakup maszyn i urządzeń pod potrzeby tej działalności. W spółce transportowej
dokonano zakupu gruntu pod budowę serwisu samochodów ciężarowych.
Na rok 2008 założono duże wydatki inwestycyjne szczególnie w podmiocie zależnym
związane jest to z rozpoczęciem budowy serwisu oraz częściową wymianą taboru
poprzez leasingowanie nowych zestawów. Inwestycje w spółce dominującej skupią
się głównie na doposażeniu technicznym działalności polegającej na produkcji
konstrukcji stalowych.
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10. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA

Grupa Kapitałowa Zastal SA za rok obrachunkowy 2007 osiągnęła dodatni
skonsolidowany wynik finansowy netto w kwocie 1.404 tys. zł.
Na sytuację finansową Grupy największy wpływ ma gospodarka finansowa podmiotu
dominującego czyli Zastal SA, z tego też względu czynniki wpływające na sytuację
finansową Zastal SA, pośrednio determinują sytuację całej Grupy.
W roku 2007 podmiot dominujący poczynił znaczne nakłady inwestycyjne
szczególnie na zwiększenie bazy wytwórczej działalności polegającej na produkcji
konstrukcji stalowych. Znaczne środki przeznaczono także na inwestycje w
nieruchomości. Plany inwestycyjne Grupy na rok 2008 przewidują zwiększenie
nakładów na rozbudowę potencjału wytwórczego jak i usługowego. Działalność
inwestycyjna mająca na celu zwiększenie potencjału gospodarczego Grupy staje się
działaniem priorytetowym na najbliższe lata.
Działalność segmentu produkcyjnego Grupy będzie z każdym rokiem ulegała
zwiększeniu, przemawiają za tym zdobywane doświadczenia w tej dziedzinie jak i
potencjał rynku konstrukcji stalowych. Wyniki finansowe segmentu produkcyjnego
na początku 2008 roku pokazały, iż jest to działalność o znacznej rentowności,
jednakże wymaga odpowiedniego wyposażenia w maszyny i urządzenia.
Wielkość sprzedaży segmentu najmu nie będzie przedstawiała szybko rosnącej
dynamiki sprzedaży jak ma to miejsce w przypadku działalności produkcyjnej.
Segment

najmu

jest

działalnością

dochodową

jednakże

o

ograniczonych

możliwościach wzrostu sprzedaży. Nakłady inwestycyjne w ten segment skierowane
są raczej na zachowanie źródła przychodu aniżeli na jego rozwój.
Pewne pogorszenie warunków działalności rysuje się w segmencie transportowym,
który jest bardzo czuły na wzrost cen paliw jak i umacniającą się z każdym rokiem
złotówkę. Duża konkurencja pomiędzy przewoźnikami działającymi obecnie na
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rynku przewozów samochodowych uniemożliwia podnoszenie cen za przewozy w
związku ze wzrostem kosztów działalności. Duże nasycenie rynku przewozów
taborem wynikające z inwestycji poczynionych przez firmy transportowe w ostatnich
latach powoduje pogorszenie rentowności tej branży. Stan taki może trwać do czasu
wykruszenia się z rynku firm najsłabszych kapitałowo, które nie będą wstanie
sprostać zaostrzającej się obecnie konkurencji.
Mając na uwadze powyższe czynniki tj. obniżającą się rentowność przewozów jak i
wyraźny wzrost potencjału

przewozowego w regionie, zdecydowano o nowej

lokalizacji dotychczasowego serwisu jak i jego rozbudowie. Z tego względu spółka
transportowa wchodząca w skład Grupy dokonała w 2007 roku zakupu terenu pod
nową stację serwisową samochodów ciężarowych.
Obecna struktura finansowania działalności Grupy wykazuje zmniejszający się udział
krótkoterminowych kapitałów obcych, w 2007 roku spółka transportowa spłaciła w
całości kredyt krótkoterminowy w kwocie 300 tys. zł., podmiot dominujący
zmniejszył swoje zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków o kwotę 800 tys.
zł. Nastąpiło również zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych z tytułu
zawartych umów leasingowych. Spółka transportowa w roku 2007 nie zawarła żadnej
umowy leasingowej na środki transportu. Wskaźniki płynności finansowej Grupy
wzrosły w stosunku do roku poprzedniego przekraczając poziom uznawany

za

bezpieczny. Świadczy to nawet o pewnym zjawisku nadpłynności, jednakże ze
względu na znaczny udział jednego z kontrahentów w sprzedaży dotyczącej najmu
powierzchni

produkcyjnych,

utrzymywanie

wysokiego

poziomu

środków

finansowych jest wskazane.
Realizacja przez Grupę przyjętych planów inwestycyjnych zwłaszcza budowa
nowego serwisu samochodów ciężarowych, którego koszt całościowy szacuje się na
8 mln zł. będzie wymagała zwiększenia finansowania zewnętrznego Grupy poprzez
zaciągnięcie kredytów.
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W 2007 roku Sąd pierwszej instancji wydał niekorzystny wyrok w sporze pomiędzy
Zastal SA a spółką Telemart. Wyrok Sądu pierwszej instancji nakazywał Zastal SA
zapłatę 2,6 mln zł. spółce Telemart. W grudniu 2007 roku Zastal SA odwołał się od
wyroku do Sądu Apelacyjnego kwestionując zasadność całego roszczenia.
Grupa na wspomniane roszczenie posiada rezerwę w kwocie 3,5 mln zł., w
przypadku korzystnego dla Grupy wyroku Sądu Apelacyjnego rezerwa zostanie
rozwiązana.
Dodatkowe środki finansowe jakie mogą wpłynąć do Grupy w przypadku
korzystnego wyroku Sądu Apelacyjnego zostaną przeznaczone na rozwój działalności
polegającej na produkcji konstrukcji stalowych oraz na częściowe odtworzenie i
modernizację majątku nieruchomego stanowiącego podstawę działalność segmentu
najmu.
Rozwój działalności produkcyjnej oraz serwisowej w segmencie transportu w ocenie
Zarządu Grupy będą wykazywać sprzedaż rosnącą co pozwoli zrekompensować
pewną utratę rentowności na działalności transportowej szczególnie transportu
międzynarodowego.
W ocenie Zarządu Grupy obecna sytuacja finansowa nie stanowi zagrożenia dla
bieżącego funkcjonowania Grupy Kapitałowej Zastal SA.

11. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM.
Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 03 kwietnia 2008 roku syg.I ACA
146/08 oddalił w całości powództwo Telemart Sp. z o.o. przeciwko Zastal SA o
zapłatę kwoty 3,5 mln zł. Oddalona została także interwencja główna BWN Sp. z o.o.
przeciwko Zastal SA .
W dniu 30 kwietnia 2008 roku do spółki Zastal SA wróciła kwota 3.760 tys. zł
złożona do depozytu sądowego w 2003 roku na zabezpieczenie roszczenia spółki
Telemart.
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12. DANE O CZŁONKACH ZARZĄDU ORAZ ORGANACH NADZORU.
Zgodnie ze statutem Spółki nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki pełni
Rada Nadzorcza, która w roku 2007 roku pracowała w składzie:
* Jan Olszewski

- Przewodniczący

* Janusz Łuczyński

- Wiceprzewodniczący

* Elżbieta Apostoluk

- Sekretarz

* Bernard Ziaja

- Członek

* Janusz Kruchlik

- Członek

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek
zysków i strat za rok 2008.
Skład Zarządu w roku 2007 :
W roku 2007 Spółką kierował Zarząd w składzie:
* Adam Leżański

- Prezes Zarządu

* Miron Czwojda

- Wiceprezes Zarządu

Kadencja Zarządu Spółki Zastal SA upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat za rok
obrachunkowy 2007.
Akcje ZASTAL S.A. będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących
Spółkę wg stanu na 31 grudnia 2007 roku:
* Adam Leżański

- 365.084 szt. akcji o wartości nominalnej 365.084 zł.

* Miron Czwojda

- 313.163 szt. akcji o wartości nominalnej 313.163 zł.

* Bernard Ziaja

- 161.352 szt. akcji o wartości nominalnej 161.352 zł.

* Elżbieta Apostoluk

-

21.394 szt. akcji o wartości nominalnej

* Jan Olszewski

-

poprzez podmioty kontrolowane

21.394 zł.

- 5.472.369 szt. akcji o wartości nominalnej 5.472.369 zł.
* Janusz Łuczyński

-

0 szt. akcji
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* Janusz Kruchlik

-

1.127 szt. akcji o wartości nominalnej

1.127 zł.

Wynagrodzenia otrzymane w 2007 roku przez osoby zarządzające i nadzorujące
działalność spółki:
Zarząd
1/ Adam Leżański – Prezes Zarządu

96.000,00 zł.

2/ Miron Czwojda – Wiceprezes Zarządu

84.000,00 zł.

razem Zarząd

180.000,00 zł.

Rada Nadzorcza
1/ Jan Olszewski – Przewodniczący

52.083,93 zł.

2/ Elżbieta Apostoluk – Sekretarz

31.250,37 zł.

3/ Janusz Łuczyński – Członek

31.250,37 zł.

4/ Bernard Ziaja – Członek

24.305,85 zł.

5/ Janusz Kruchlik – Członek

24.306,27 zł.

razem Rada Nadzorcza

163.196,79 zł.

Umowę na badanie sprawozdania finansowego spółki za rok 2007, jak i badanie
skonsolidowanego sprawozdania za rok 2007 zawarto z Biurem Usług Finansowo
Księgowych „Debet” Sp. z o.o. w dniu 05 listopada 2007r. Łączne wynagrodzenie za
badanie sprawozdań przewidziane umową wynosi 18.000,- zł. + VAT
Wynagrodzenie Spółki „Debet „ za badanie sprawozdań za rok 2006 wyniosło
18.000,- zł. + VAT.

WICEPREZES ZARZĄDU
mgr inż. Miron Czwojda

PREZES ZARZĄDU
mgr Adam Leżański
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