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                              (Podmiot uprawniony do badania)     
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Skonsolidowany raport roczny zawiera :  
x Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
          x   Wprowadzenie       x   Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym 
          x   Skonsolidowany bilans      x   Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 
          x   Skonsolidowany rachunek zysków i strat      x   Dodatkowe informacje i objaśnienia 
x Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta) 
x Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
X Pismo Prezesa Zarządu 
       

 w tys. zł w tys. EUR 
WYBRANE DANE FINANSOWE rok bieżący rok poprzedni rok bieżący  rok poprzedni 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 110 21 872 3 787 4 918
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 920 3 515 646 790
III. Zysk (strata) brutto 3 060 5 692 677 1 280
IV. Zysk (strata) netto 3 634 5 611 804 1 262
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 404 -5 961 99 -1 264
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 644 11 795 893 2 500
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 592 -6 219 -881 -1 318
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 456 -385 112 -82
IX. Aktywa razem  25 148 25 058 6 165 5 312
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 111 20 858 4 195 4 422
XI. Zobowiązania długoterminowe  6 926 8 456 1 698 1 793
XII. Zobowiązania krótkoterminowe  3 149 5 184 772 1 099
XIII. Kapitał własny  8 037 4 200 1 970 890
XIV. Kapitał zakładowy  20 500 20 500 5 026 4 346
XV. Liczba akcji  (w szt.) 20 499 539 20 499 539 20 499 539 20 499 539
XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,18 0,27 0,04 0,06
XVII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) - - - -
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)  0,39 0,20 0,10 0,04
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) - -
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)  -  -

Skonsolidowany raport roczny powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd,  
Centralnej Tabeli Ofert S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej zgodnie z przepisami prawa 

 



Wprowadzenie do Skonsolidowanego Sprawozdania
Finansowego

1. ZASTAL S.A.
    Zielona Góra ul Sulechowska 4a
    Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy
    Krajowego Rejestru Sądowego w Zielonej Górze nr KRS 67681

2. Podstawy przedmiotu działalności wg PKD:
    70.20.Z Wynajem nieruchomości

3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od
    01.01.2004 do 31.12.2004 r. a porównywalne dane finansowe
    od 01.01.2003 do 31.12.2003 r.

4. Zarząd składa się z dwóch osób ( prezesa i wiceprezesa )
    a Rada Nadzorcza jest pięcioosobowa.

5. W jednostkach powiązanych nie ma wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających
    samodzielnie sprawozdania finansowe oraz nie wystąpiło połączenie spółek

6. 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.
    Kontynuowanie spłaty zobowiązań powstałych w wyniku realizacji przez wierzycieli 
    poręczeń udzielonych przez Zastal S.A. za zobowiązania podmiotów zależnych, będzie  
    zasadniczy wpływ na działalność Spółki, ograniczając m. in. jej możliwości rozwojowe.
    Pomimo tych trudności z dniem 01 stycznia 2005r. utworzono dwie nowe działalności:
    powołano Zakład Konstrukcji Stalowych oraz Składnicę Akt.

7. Struktura organizacyjna jednostek powiązanych (wg. stanu na 31.12.2004)

Znaczący inwestor
Jednostaka dominująca

Jednostka 
zależna 
100%

Jednostka 
zależna 
100%

Jednostka 
stowarzyszona 

40%



8. a) Wykaz jednostek zależnych i stowarzyszonych, które objęte są skonsolidowanym 
        sprawozdaniem finansowym.

Przedmiot Rodzaj % udział Metody
Nazwa i siedziba działaln. Rejestry powią - w kapitale konsolidacji

wg PKD zania i całkowitej
liczbie 
głosów

Zastal Transport 6025 KRS 25940
Spółka z o.o. usługi w VIII Wydz.
65-119 Zielona Góra transpor- Gospodar. zależna 100 pełna
ul.Sulechowska 4a towe Sądu Rejon.

w Ziel Górze
Zastal Agencja KRS nr 40182
Ochrony Gama 7460 w VIII Wydz. wycena metodą 
Sp. z o.o. ochrona Gospodar. stowarzy- 40 praw własności
65-119 Zielona Góra mienia Sądu Rejon. szona
ul Sulechowska 4a w Ziel.Górze
Kapitał Sp. z o.o. 6720Z KRS 64484
65-119 Zielona Góra działalność w VIII Wydz.
ul Sulechowska 4a pomocnicza Gospodar. zależna 100 pełna

związana z Sądu Rejon.
ubezpieczen. Zielonej Górze
funduszami
emerytalnymi

b) Jednostka dominująca nie posiada akcji własnych.Wykaz jednostek powiązanych, które
    posiadają akcje jednostki dominującej.

Nazwa i siedziba Rodzaj Liczba akcji Wartość Wartość Wartość 
powiązania w szt. nabycia bilansowa nominalna 

akcji akcji akcji

Kapitał Sp. z o.o.
65-119 Zielona Góra zależna 1 451 228 1 741 421 1 451
ul Sulechowska 4a

Zastal Agencja
Ochrony Gama stowarzy- 3 481 203 547 535 3 481
Sp. z o.o. szona
65-119 Zielona Góra
ul Sulechowska 4a

c) W 2004 roku została objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym spółka zależna 
    "Kapitał" Sp. z o.o. W celu porównywalności danych zostały skorygowane dane za rok 2003. 
     Szczegóły znajdują się w dodatkowej nocie objaśniającej.

9. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie wystąpiły korekty z tytułu zmian
   polityki rachunkowości  ani korekty błędów podstawowych. 
   

10. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych
     finansowych nie wystąpiły korekty wynikające z zastrzeżeń w opiniach biegłych
     księgowych (nie było żadnych zastrzeżeń).



11. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych ustawą o rachunkowości z tym, że:

      a) do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się
          stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących
          załącznik do ustawy podatkowej.
         Amortyzacja wyliczana jest metodą liniową.
     b) rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości
         niematerialnych prawnych następuje w miesiącu następnym po przyjęciu tych środków, 
         wartości  i praw do używania.
     c) rzeczowe aktywa trwałe oraz inwestycje w nieruchomości wycenia się w cenach nabycia,
         pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
     d) długoterminowe aktywa finansowe (posiadane udziały i akcje) wycenia się według cen nabycia
         pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
     e) aktywa finanswowe -(udzielone pożyczki, lokaty) wycenia się w wysokości skorygowanej
        ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej.
     f) Stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo- wartościową materiałów i towarów, wycenia się:
        '- materiały - w cenach zakupu
        '- towary pozostałe - w cenach zakupu
       ' - produkty, usługi i produkcja w toku - w cenach wytworzenia
     g) błędy podstawowe koryguje się wynikowo czyli wykazuje się w rachunkach zysków i strat
         jeżeli zgodnie z zasadą istotności wynosi on nie więcej niż 5 %  wyniku brutto.

12. Kursy wymiany złotego w stosunku do euro, ustalonych przez NBP
     ( zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia o prospekcie)

Średni kurs Minimalny kurs Maksymalny kurs Kurs na ostatni
w okresie w okresie w okresie dzień okresu

ROK
2004 4,5182 4,0518 4,9149 4,0790

styczeń 4,7614 4,6634 4,7614 4,7614
luty 4,8180 4,7743 4,9060 4,8746
marzec 4,7938 4,7016 4,9149 4,7455
kwiecień 4,7984 4,7181 4,8139 4,8122
maj 4,7689 4,6426 4,7851 4,6509
czerwiec 4,7311 4,5422 4,6600 4,5422
lipiec 4,6804 4,3759 4,5379 4,3759
sierpień 4,6512 4,3761 4,4780 4,4465
wrzesień 4,6214 4,3146 4,4462 4,3832
październik 4,5924 4,2888 4,3787 4,3316
listopad 4,5581 4,2106 4,3113 4,2150
grudzień 4,5182 4,0518 4,2271 4,0790

Pozycje aktywów i pasywów bilansu za 2004 rok przeliczono wg kursu z dnia 31.12.2004 czyli
4,0790. Pozycje rachunku zysków i strat za 2004 rok przeliczono wg średniej arytmetycznej 
kursów euro czyli 4,5182 (suma kursów obowiązująca na ostatni dzień każdego miesiąca,
podzielona przez 12 miesięcy (54,2180 : 12 = 4,5182 )
Pozycje rachunku przepływów pieniężnych za 2004 rok przeliczono wg kursu z dnia 31.12.2004
roku czyli 4,0790.



Średni kurs Minimalny kurs Maksymalny kurs Kurs na ostatni
w okresie w okresie w okresie dzień okresu

ROK
2003 4,4474 3,9773 4,7170 4,7170

styczeń 4,1286 3,9773 4,2413 4,1286
luty 4,1685 4,1060 4,2083 4,2083
marzec 4,2474 4,2741 4,4052 4,4052
kwiecień 4,2544 4,2398 4,4518 4,2755
maj 4,2818 4,2465 4,3849 4,3915
czerwiec 4,3110 4,3790 4,4896 4,4570
lipiec 4,3220 4,3765 4,4885 4,3879
sierpień 4,3266 4,3510 4,3852 4,3588
wrzesień 4,3618 4,3508 4,6435 4,6435
październik 4,3939 4,5084 4,6826 4,6826
listopad 4,4229 4,5726 4,7127 4,7127
grudzień 4,4474 4,6318 4,7170 4,7170

Pozycje aktywów i pasywów bilansu oraz rachunek przepływów pieniężnych za 2003 rok
przeliczono wg kursu z dnia 31.12.2003 czyli 4,7170.
Pozycje Rachunku Zysku i Strat za 2003 rok przeliczono wg średniej arytmetycznej kursów 
euro czyli 4,4474.
Wyliczenie średniej arytmetycznej kursów euro za 2003 rok, czyli suma kursów na ostatni
dzień miesiąca w całym roku podzielona przez 12 miesięcy.
(53,3686 : 12 = 4,4474)



.ZASTAL SA SA-RS 2004 w tys. zł

SKONSOLIDOWANY BILANS            Nota 2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

A k t y w a
I. Aktywa trwałe 16 484 17 383
      1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 3 12
          - wartość firmy -
      2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 -
      3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 15 282 16 689
      4. Należności długoterminowe 4, 9 -
          4.1. Od jednostek powiązanych -
          4.2. Od pozostałych jednostek -
      5. Inwestycje długoterminowe 5 578 542
          5.1. Nieruchomości 31 31
          5.2. Wartości niematerialne i prawne -
          5.3. Długoterminowe aktywa finansowe 547 511
                a) w jednostkach powiązanych, w tym: 325 203
                 - udziały lub akcje w jednostkach 
podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

325 203

                 - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i 
współzależnych nie objętych konsolidacją

-

                b) w pozostałych jednostkach 222 308
          5.4. Inne inwestycje długoterminowe -
       6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 621 140
          6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 621 91
          6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe - 49
II. Aktywa obrotowe 8 664 7 675
      1. Zapasy 7 791 734
      2. Należności krótkoterminowe 8, 9 6 446 6 043
          2.1. Od jednostek powiązanych 2 3
          2.2. Od pozostałych jednostek 6 444 6 040
      3. Inwestycje krótkoterminowe 10 1 319 828
          3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 319 828
                 a) w jednostkach powiązanych 70
                 b) w pozostałych jednostkach 107 2
                 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 212 756
          3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe -
      4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 108 70
A k t y w a  r a z e m 25 148 25 058

P a s y w a `
I. Kapitał własny 8 037 4 200
      1. Kapitał zakładowy 13 20 500 20 500

      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) -

      3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 14 -421 -664
      4. Kapitał zapasowy 15 2 041 1 231
      5. Kapitał z aktualizacji wyceny 16 11 873 12 737
      6. Pozostałe kapitały rezerwowe 17 -
      7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
podporządkowanych

-

          a) dodatnie różnice kursowe -
          b) ujemne różnice kursowe -
      8. Zysk (strata) z lat ubiegłych -29 590 -35 215
      9. Zysk (strata) netto 3 634 5 611
    10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna) 18 -

II. Kapitały mniejszości 19 -
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 20 -
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 111 20 858
      1. Rezerwy na zobowiązania 21 6 991 7 080

          1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 20 1

          1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 183
                 a) długoterminowa 107

 1



.ZASTAL SA SA-RS 2004 w tys. zł

                 b) krótkoterminowa 76
          1.3. Pozostałe rezerwy 6 788 7 079
                 a) długoterminowe 1 051 140
                 b) krótkoterminowe 5 737 6 939
      2. Zobowiązania długoterminowe 22 6 926 8 456
          2.1. Wobec jednostek powiązanych -
          2.2. Wobec pozostałych jednostek 6 926 8 456
      3. Zobowiązania krótkoterminowe 23 3 149 5 184
          3.1. Wobec jednostek powiązanych 22 122
          3.2. Wobec pozostałych jednostek 3 042 4 961
          3.3. Fundusze specjalne 85 101
      4. Rozliczenia międzyokresowe 24 45 138
          4.1. Ujemna wartośc firmy -
          4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 45 138
                 a) długoterminowe 10 19
                 b) krótkoterminowe 35 119
P a s y w a  r a z e m 25 148 25 058

Wartość księgowa 8 037 4 200
Liczba akcji 20 499 539 20 499 539
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25 0,39 0,20
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25

POZYCJE POZABILANSOWE  Nota 2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

1. Należności warunkowe 26 277 214
    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) -
            - otrzymanych gwarancji i poręczeń -
            - -
            ... -
    1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 277 214
            - otrzymanych gwarancji i poręczeń -
            - z tyt kosztów sądowych,komorniczych,układów 277 214
            ...
2. Zobowiązania warunkowe 26 10 633 15 499
    1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) -
            - udzielonych gwarancji i poręczeń -
            - -
            ... -
    1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 10 633 15 499
            - udzielonych gwarancji i poręczeń 5 178 10 418
            - weksle in blanco 3 273 2 899
           - hipoteka kaucyjna 2 000 2 000
           - zastaw przewłaszczenia 182 182
3. Inne (z tytułu) 4 473 2 761
   -wieczyste użytkowanie gruntów 87 700
   - roszczenia pracownicze 517 517
   - leasing środków transportu 3 869 1 544
Pozycje pozabilansowe, razem 15 383 18 474

SKONSOLIDOWANY                    
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

Nota 2004                  
rok bieżący

2003                   rok 
poprzedni

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów, w tym:

17 110 21 872

    - od jednostek powiązanych 74 72
      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 27 16 101 20 037
      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 28 1 009 1 835
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w 
tym:

14 272
17 808

   - od jednostek powiązanych 250 247
      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 29 13 295 16 127
      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 977 1 681
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 2 838 4 064
IV. Koszty sprzedaży 29 148 704

 2



.ZASTAL SA SA-RS 2004 w tys. zł

V. Koszty ogólnego zarządu 29 2 491 3 368
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 199 -8
VII. Pozostałe przychody operacyjne 6 966 11 393
       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 508 4 742
       2. Dotacje -
       3. Inne przychody operacyjne 30 4 458 6 651
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 4 245 7 870
       1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -
       2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3 680 7 527
       3. Inne koszty operacyjne 31 565 343
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 2 920 3 515
X. Przychody finansowe 32 554 15 141
     1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 19 7
         - od jednostek powiązanych -
     2. Odsetki, w tym: 152 111
         - od jednostek powiązanych 5 14
     3. Zysk ze zbycia inwestycji 119 -
     4. Aktualizacja wartości inwestycji 252 14 903
     5. Inne 12 120
XI. Koszty finansowe 33 414 1 061
     1. Odsetki, w tym: 18 197
         - dla jednostek powiązanych -
     2. Strata ze zbycia inwestycji -
     3. Aktualizacja wartości inwestycji 85 3
     4. Inne 311 861
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów 
jednostek podporządkowanych 34

- -11 900
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-
XII) 3 060 5 695
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) - -3
         1. Zyski nadzwyczajne 35 -
         2. Straty nadzwyczajne 36 - 3
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych -
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek 
podporządkowanych -
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 3 060 5 692
XVIII. Podatek dochodowy 37 -452 77
           a) część bieżąca 6 50
           b) część odroczona -458 27
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty) 38

-

XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 122 -4
XXI. (Zyski) straty mniejszości -
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 39 3 634 5 611

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 3 634 5 611
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 20 499 539 20 499 539
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 40 0,18 0,27
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 40

2004                  
rok bieżący

2003                 rok 
poprzedni

4 200 -3 298

4 200 -3 298

20 500 20 500
-
-

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM 
KAPITALE WŁASNYM   

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO)
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    b) korekty błędów  podstawowych
I.a. Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych

          1.1. Zmiany kapitału zakładowego
                 a) zwiększenia (z tytułu)

      1. Kapitał zakładowy na początek okresu
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-

20 500 20 500
-
-
-

-

-
-664 -664
243 -

-

243
243

-421 -664
1 231 14 121

810 -12 890
1 020 1 152

                   - zbycie środków trwałych 864 1 152
156
210 14 042
210 14 042

2 041 1 231
12 737 13 890

-864 -1 153
-

864 1 153
864 1 152

1

11 873 12 737
- -
-

156
156

156

                      -z podziału zysku na zakup środków trwałych

                      ...
                  b) zmniejszenia (z tytułu)

          5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
      6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
           6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
                  a) zwiększenia (z tytułu)

                     - zbycia środków trwałych
                     - korekty konsolidacji z lat ubiegłych

                     ...

                     -

                     ... 
                 b) zmniejszenia (z tytułu)

          4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
      5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
          5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
                 a) zwiększenia (z tytułu)

                     - pokrycia straty
                     -

                     ...

                     - zysk za rok poprzedni

                  - wykorzystanie kapitału rezerwowego
                 b) zmniejszenie (z tytułu)

           4.1. Zmiany kapitału zapasowego

                     - emisji akcji powyżej wartości nominalnej
                     - z podziału zysku (ustawowo)

                     - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

                      ...
           2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
       3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
           3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
                  a) zwiększenia (z tytułu)
                       - 

                       ...

           3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
       4. Kapitał zapasowy na początek okresu

                 b) zmniejszenia (z tytułu)
                     - umorzenia akcji (udziałów)
                     -

                     ...

                      ...
                  b) zmniejszenia (z tytułu)
                      - 

           1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
       2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek  okresu

                     ...

                     - emisji akcji (wydania udziałów)
                     -

                  b) zmniejszenia (z tytułu)
                       - sprzedaż akcji
                       ...

                  a) zwiększenia (z tytułu)

           2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
                  a) zwiększenia (z tytułu)
                      - 
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156

- -
-

-29 604 -51 145
5 611 -

5 611 -

-

5 611
39

                      - pokrycie strat z lat ubiegłych 5 370
156

                     - korekty konsolidacyjne 46
-

35 215 51 145

35 215 51 145

- -

5 625 15 930
210 14 042

45 1 888
5 370

29 590 35 215
-29 590 -35 215

3 634 5 611
3 634 5 611

- -
- -

8 037 4 200
8 037 4 160

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

3 634 5 611
-3 230 -11 572

-

-122 -3
609 838

-
-

-31 -12
-2 493 -7 775

-89 -6 132
-56 431

-495 -283

         - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości 
firmy jednostek podporządkowanych

       7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych

      8. Zmiana stanu zapasów
      9. Zmiana stanu należności

      4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
      5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
      6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
      7. Zmiana stanu rezerw

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK                    
PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH   

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda 
pośrednia 
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem

      2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw 
własności
      3. Amortyzacja, w tym:

      1. Zyski (straty) mniejszości

           b) strata netto
           c) odpisy z zysku
 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty)

           8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
           8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
       9. Wynik netto
           a) zysk netto

                  b) zmniejszenia (z tytułu)
                      -pokrycie z kapitału zapasowego

                      '-pokrycie z zysku 

                      - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
                      -

                      ... 

                      -korekty konsolidacji z lat ubiegłych

                  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
                  b) korekty błędów  podstawowych
           8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych
                  a) zwiększenia (z tytułu)

                      - na kapitał rezerwowy

           8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
           8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

                      ...
                  b) zmniejszenia (z tytułu)
                       -nagrody dla załogi

           8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych
                  a) zwiększenia (z tytułu)
                      - podziału zysku z lat ubiegłych
                      -

       8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
           8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
                  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
                  b) korekty błędów  podstawowych

                      -przeniesione na kapitał zapasowy

                      ...
           6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
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116 1 513
-612 -49

-57 -100
404 -5 961

4 361 12 247

3 648 2 652

- 317
710 9 178
687 9 140
612 9 129

-
70

5 11
-

23 38
-

19 7
1 4
3 7
- 20

3 100
717 452

339 225
-

221 178
100 155
100 155

-
121 23
121 21

- 2
-

157 49
3 644 11 795

- -

-
-
-
-

3 592 6 219
-
- 0

39
- 244
-
-
3 19
- 13

3 550 5 943
-3 592 -6 219

456 -385
456 -385

5 -
756 1 141

1 212 756
8 40

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

      4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
F. Środki pieniężne na początek okresu

      6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

      8. Odsetki

    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 

      2. Kredyty i pożyczki

      1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
      2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
      3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

    - o ograniczonej możliwości dysponowania

      9. Inne wydatki finansowe

      4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 

              - nabycie aktywów finansowych
              -  udzielone pożyczki długoterminowe

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

      5. Inne wydatki inwestycyjne

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 
      1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału

      4. Spłaty kredytów i pożyczek
      5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

      7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

      3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

          a) w jednostkach powiązanych
              - nabycie aktywów finansowych
              -  udzielone pożyczki długoterminowe
          b) w pozostałych jednostkach 

II. Wydatki
      1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych
      2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
      3. Na aktywa finansowe, w tym:

              - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
              - odsetki
              - inne wpływy z aktywów finansowych
      4. Inne wpływy inwestycyjne

     12. Inne korekty

I. Wpływy 
      1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych

      2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

     10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i  
kredytów
     11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

      3. Z aktywów finansowych, w tym:
          a) w jednostkach powiązanych
              - zbycie aktywów finansowych
              - dywidendy i udziały w zyskach

              - inne wpływy z aktywów finansowych
          b) w pozostałych jednostkach 
              - zbycie aktywów finansowych
              - dywidendy i udziały w zyskach

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

              - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
              - odsetki
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Nota 1.
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 2004                  

rok bieżący
2003                     rok 

poprzedni
a) koszty zakończonych prac rozwojowych -
b) wartość firmy -

3 12
   - oprogramowanie komputerowe 3 5
d) inne wartości niematerialne i prawne -
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne -
Wartości niematerialne i prawne razem 3 12

c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU
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ZASTAL SA 
(nazwa emitenta)

SA-RS  2004
            (rok bieżący)

w tys. zł

a b d e 

 -oprogramowanie 
komputerowe

a) wartość brutto wartości niematerialnych i 
prawnych na początek okresu                         46 7 46
b) zwiększenia (z tytułu) 3 3 3
    - zakup 3 3 3
    -

    -
c) zmniejszenia (z tytułu) 39 - 39
    - przek.na ewid.pozabil.100% umorz. 39 - 39

    -
    -

d) wartość brutto wartości niematerialnych i 
prawnych na koniec okresu 10 10 10
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
początek okresu 34 2 34
f) amortyzacja za okres (z tytułu) -27 5 -27
    - naliczenie roczne 12 5 12
   - przeks.na ewid.pozab.100% umorz. -39 -39
    -
    -
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
koniec okresu 7 7 7
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 
początek okresu - -
    - zwiększenie - -
    - zmniejszenie - -
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 
koniec okresu - -
j) wartość netto wartości niematerialnych i 
prawnych na koniec okresu 3 3 3

zaliczki na wartości 
niematerialne       

i prawne

Wartości 
niematerialne      

i prawne, razem

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
c 

nabyte koncesje, patenty, licencje i 
podobne wartości, w tym: 

wartość firmy
koszty zakończonych

prac rozwojowych

inne wartości 
niematerialne i 

prawne

8



.ZASTAL SA SA-RS 2004 w tys. zł

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

a) własne 3 12
-

    -
    ...
Wartości niematerialne i prawne razem 3 12

Nota 2.
WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK 
PODPORZĄDKOWANYCH

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

a) wartość firmy - jednostki zależne
b) wartość firmy - jednostki współzależne
c) wartość firmy - jednostki stowarzyszone
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem - -

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI 
ZALEŻNE

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

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

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

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

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

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

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy 
leasingu, w tym:

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA 
WŁASNOŚCIOWA)
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Nota 3.
2004                  

rok bieżący
2003                     rok 

poprzedni
a) środki trwałe, w tym: 15 145 16 635

8 525 8 769
6 392 7 635

129 93
73 118
26 20

b) środki trwałe w budowie 88 19
c) zaliczki na środki trwałe w budowie 49 35
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 15 282 16 689

a) Zobowiązania z tytułu poręczeń zabezpieczone na majątku jednostek według stanu na koniec roku obrotowego
w tys zł.

Rodzaj zabezpieczenia
Kwota 

zobowiązania
Kwota zabezpieczenia W tym na rzeczowych 

aktywach trwałych

Hipoteczne 3 050 10 780 10 780

Zastal S.A..

w tys. zł

Rodzaj zabezpieczenia
Kwota 

zobowiązania
Kwota zabezpieczenia W tym na rzeczowych 

aktywach trwałych

Wpis do sądowego rejestru zastawów 354 527 527

w tys. zł.

Rodzaj zabezpieczenia
Kwota 

zobowiązania
Kwota zabezpieczenia W tym na rzeczowych 

aktywach trwałych

Hipoteka kaucyjna 2 000 2 000 2 000
Wpis do sądowego rejestru zastawów 88 88 88
Przewłaszczenie 79 79 79

Razem 2 167 2 167 2 167

- Hipoteka zwykła obciąża nieruchomość zabudowaną położoną w Zielonej Górze przy ulicy Sulechowskiej
działka nr 120/54 o powierzchni 11.486 m2. Hipoteka w kwocie 1.000 tys. zł. na rzecz Banku Przemysłowo 
Handlowego PBK  S.A. w Krakowie. Jest to zabezpieczenie kredytu płatniczego udzielonego spółce zależnej

    - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
    - urządzenia techniczne i maszyny
    - środki transportu
    - inne środki trwałe

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

    - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

Wykaz grup zabezpieczonych na majątku jednostki w 2004r.

c) Zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku jednostek wg. stanu na koniec roku obrotowego.

Na dzień 31.12.2004 spółka Zastal Transport Sp. z o.o. posiada dwie pożyczki w łącznej wysokości 354 tys. zł.

- Hipoteka zwykła obciąża nieruchomość zabudowaną położoną w Zielonej Górze ul.Sulechowska 4a

Góra. Jest to zabezpieczenie regwaracji nr 680-GkG-160 udzielonej Zastal Wagony a poręczonej przez 

- Hipoteka kaucyjna obciąża nieruchomość położoną w Zielonej Górze ul. Ludowa (działka nr 120/14 o pow.

Jest to zabezpieczenie spłaty przez Zastal S.A. zobowiązania Zastal Wagony wobec KUKE S.A..
12.108m2). Hipoteka do wysokości 3.500 tys. zł. na rzecz Korporacji Kredytów Eksportowych S.A. w Warszawie

Zastal Wagony S.A. a poręczonego przez Zastal S.A. 
- Hipoteka zwykła obciąża nieruchomość położoną w Zielonej Górze ul. Obywatelska ( działka nr 120/13 o 
powierzchni 33.012 m2). Hipoteka do wysokości 1.875 tys. zł. na rzecz Banku Handlowego S.A. Oddział Zielona 

(działka nr 120/11 powierzchnia 3075 m2). Hipoteka w kwocie 1.080 tys. Euro w przeliczeniu na 31.12.2004r.
w wysokości 4.405 tys. zł. na rzecz Banku Handlowego oddział w Zielonej Górze. Jest to zabezpieczenie porę-

zabezpieczone rzeczowym majątkiem trwałym poprzez wpis do sądowego rejestru zastawów i cesja polis ubezpiecz.

czenia umowy nr 680-GKD-0160 o udzielenie regwarancji bankowej udzielonej spółce zależnej Zastal Wagony
S.A. , a poręczonej przez Zastal S.A. 

b) Zobowiązania z tytułu pożyczek zabezpieczone na majątku jednostek wg. stanu na koniec roku obrotowego.

pojazdów.
Pożyczek udzielił Zastal S.A. .Kwota zabezpieczeń wynosi 527 tys. zł. według wartości ubezpieczeniowej. 
Rejestr zastawów z dnia 27.10.2003r. Sygn.akt POXVI Ns Rej. ZA 2281/03/241 i 22819/03/262. Sąd Rejonowy w 
Poznaniu wydział XVI Gospodarczy.

- Hipoteka zwykła obciąża nieruchomość zabudowaną położoną w Zielonej Górze ul. Towarowa (działka nr 
120/4 powierzchnia 4.236 m2).
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Hipoteka w kwocie 2.000 tys. zł. na rzecz Banku Handlowego w Zielonej Górze. Jest to zabezpieczenie kredytu  
płatniczego udzielonego spółce zależnej Zastal Wagony S.A. , a poręczonego przez Zastal S.A. (Środki trwałe)
- Handlowy- Leasing w Warszawie - do rejestru zastawów wpisano ciągnik spółki Zastal Transport Sp. z o.o.
o wartości 88 tys. zł. ( wartość według polisy ubezpieczeniowej) jako zabezpieczenie do umowy leasingowej nr 
1683.
- Timex S.A. w  Warszawie dokonano umową przewłaszczenia pojazdu nr rejestracyjny  ZEZ 2625 będącego 
własnością Zastal Transport Sp. z o.o. , (dokonano również cesji polisy ubezpieczeniowej) w wartości wg. polisy
ubezpieczeniowej 79 tys. zł.
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ZASTAL SA 
(nazwa emitenta)

SA-RS 2004
           (rok bieżący)

w tys. zł

    - grunty (w tym 
prawo uzytkowania 
wieczystego gruntu)

   - budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej

    - urządzenia 
techniczne i maszyny

    - środki transportu     - inne środki 
trwałe

Środki trwałe, 
razem

a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 8 800 16 963 949 2 243 222 29 177
b) zwiększenia (z tytułu) 2 103 116 45 15 281
   - zakup 2 103 98 45 15 263
  - korekta dot.elimin. roku poprzedniego 2 2
   - z tytułu nowej KŚT 16 16
   -
c) zmniejszenia (z tytułu) 271 1 808 203 11 150 2 443
271 271 1 624 50 11 19 1 975
   - likwidacja 168 156 131 455
   - z tytułu nowej KŚT 16 16
   - korekta sprzedaży/eliminacje -3 -3
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 8 531 15 258 862 2 277 87 27 015
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 31 9 328 856 2 126 201 12 542
f) amortyzacja za okres (z tytułu) -25 -462 -123 78 -140 -672
    - naliczenie roczne 5 425 70 89 10 599
    - sprzedaż -30 -737 -50 -11 -19 -847
    - likwidacja -150 -148 -131 -429
    - korekta dot. eliminacji roku poprzedniego 2 2
    - korekta sprzedaży/eliminacje 3 3
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 6 8 866 733 2 204 61 11 870

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

 - zwiększenie
 - zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 8 525 6 392 129 73 26 15 145

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

I\DSP3_rach\bazy\Formularze od 2002\
zwykłe\roczne\SA-RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 12



.ZASTAL SA SA-RS 2004 w tys. zł

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

a) własne 15 145 16 609
- 26

- 26
-

15 145 16 635

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

3 956 5 198

    - wartość gruntów użytkowanych wieczyście 87 700
    - leasing samochodów 3 869 4 498

-
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 3 956 5 198

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

    - od jednostek zależnych (z tytułu)
       -
       ...
    - od jednostek współzależnych (z tytułu)
       -
       ...
    - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
       -
       ...
    - od znaczącego inwestora (z tytułu)
       -
       ...
    - od jednostki dominującej (z tytułu)
       -
       ...
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)
    - 
    ... 
Należności długoterminowe netto
c) odpisy aktualizujące wartość należności 
Należności długoterminowe brutto - -

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
   -

b) zmniejszenia (z tytułu)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ 
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH

   ...

   ...
d) stan na koniec okresu
   -
   ...

   ...
c) zmniejszenia (z tytułu)
   -

   ...
b) zwiększenia (z tytułu)
   -

   -
a) stan na początek okresu 

   ...
Środki trwałe bilansowe razem

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy 
leasingu, w tym:

    - dzierżawa budynków od jednostki dominującej

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy 
leasingu, w tym:
   -leasing samochodu

Nota 4.

a) należności od jednostek powiązanych, w tym:

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG 
TYTUŁÓW)
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.ZASTAL SA SA-RS 2004 w tys. zł

   -
   ...

- -

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta    .............../................
      tys. zł 

pozostałe waluty w tys. zł 
- -

Nota 5.
2004                  

rok bieżący
2003                     rok 

poprzedni
31 42
31 42

-

- 11
11

31 31
31 31

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

- -

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

     - udziały lub akcje 
     - dłużne papiery wartościowe
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
         -
         ...
     - udzielone pożyczki
     - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
         -
         ...

325 203

     - udziały lub akcje 325 203
     - dłużne papiery wartościowe
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
         -
         ...
     - udzielone pożyczki
     - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
         -
         ...
c) w pozostałych jednostkach 222 308
     - udziały lub akcje 66 151

...

c) zmniejszenia (z tytułu)
   -
   ...
d) stan na koniec okresu
   -

b) zwiększenia (z tytułu)
   -
   ...

a) stan na początek okresu 
   -
   ...

   - grunty

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG 
GRUP RODZAJOWYCH)

   ...
d) stan na koniec okresu

   -
   ...
c) zmniejszenia (z tytułu)

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)

a) stan na początek okresu 

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec 

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 

a) w walucie polskiej

...

Należności długoterminowe, razem

b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych 
metodą praw własności 

   - grunty
   ...
b) zwiększenia (z tytułu)

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

a) w jednostkach zależnych i współzależnych niepodlegających konsolidacji

   -sprzedaż gruntu
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.ZASTAL SA SA-RS 2004 w tys. zł

     - dłużne papiery wartościowe
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
         - 
         ...
     - udzielone pożyczki 156 157
     - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
         - lokaty
         ...

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

511 380
151 201

   - pożyczki 157 153
- 26

203
126 207

3 203
   - pożyczki 1 4

122
90 76
88 50

2
- 26

547 511
66 151

   - pożyczki 156 157
325 203

c) zmniejszenia (z tytułu)
   - udziały i akcje
  - pożyczki

d) stan na koniec okresu
   - udziały i akcje

   - udziały w jednostce stowarzyszonej

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH 
(WG GRUP RODZAJOWYCH)
a) stan na początek okresu 
   - udziały i akcje

   - lokaty

b) zwiększenia (z tytułu)
   - udziały

   - udziały w jednostkach stowarzyszonych 

  - lokaty

   - udziały w jednostkach stowarzyszonych 
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ZASTAL SA 
(nazwa emitenta)

SA-RS 2004
                  (rok bieżący)

w tys. zł

Lp. a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki siedziba przedmiot charakter powiązania zastosowana korekty wartość procent udział w ogólnej wskazanie innej

ze wskazaniem przedsiębiorstwa metoda aktualizujące bilansowa  posiadanego  liczbie głosów niż określona 
formy prawnej  konsolidacji / 

wycena metodą 
praw własności, 

bądź wskazanie, że 
jednostka nie 

podlega konsolidacji 
/ wycenie metodą 
praw własności

wartość 
(razem)

udziałów / 
akcji

 kapitału 
zakładowego

na walnym 
zgromadzeniu

lit. j) lub k), 
podstawy 
kontroli / 

współkontroli / 
znaczącego 

wpływu

1 Agencja Ochrony Zielona Góra ul. ochrona wycena metodą
GAMA Sp. z o.o. Sulechowska 4a mienia stowarzyszona praw własności 17.09.1992 200 125 325 40 40 -

...

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

data objęcia 
kontroli / 

współkontroli / 
uzyskania 

znaczącego 
wpływu

wartość 
udziałów / akcji 

według ceny 
nabycia

(jednostka zależna, 
współzależna, 

stowarzyszona, z 
wyszczególnieniem 

powiązań 
bezpośrednich i 

pośrednich)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.
Lp. a m

nazwa jednostki

zysk (strata) z 
lat ubiegłych

zysk (strata) 
netto

1 GAMA 812 500 - 7 305 - 305

...

kapitał własny jednostki, w tym:
kapitał 

zakładowy
należne wpłaty 

na kapitał 
zakładowy 
(wartość 
ujemna)

kapitał 
zapasowy

pozostały kapitał własny, w tym:

n o p r s t
aktywa przychody nieopłacona otrzymane lub 

jednostki, ze przez emitenta  należne 

- zobowiąza-  
nia długo-    
terminowe

 - zobowiąza-  
nia krótko-    
terminowe

 - należności 
długo-   

terminowe

 - należności 
krótko-      

terminowe

razem sprzedaży wartość 
udziałów / 

akcji w 
jednostce

dywidendy od 
jednostki za 
ostatni rok 
obrotowy

688 198 452 441 - 441 1500 2469 - -

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 
jednostki, w tym: należności jednostki, w tym:
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.ZASTAL SA SA-RS 2004 w tys. zł

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

391 354
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta    .............../................
      tys. zł 

...
pozostałe waluty w tys. zł 

391 354

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE 
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG 
ZBYWALNOŚCI)

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

    a) akcje (wartość bilansowa):
        - korekty aktualizujące wartość (za okres)
        - wartość na początek okresu
        - wartość według cen nabycia
    b) obligacje (wartość bilansowa):
        - korekty aktualizujące wartość (za okres)
       - wartość na początek okresu
        - wartość według cen nabycia
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
       c1)
        - korekty aktualizujące wartość (za okres)
        - wartość na początek okresu
        - wartość według cen nabycia
       ...
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach 
pozagiełdowych (wartość bilansowa)          
     a) akcje (wartość bilansowa):
        - korekty aktualizujące wartość (za okres)
        - wartość na początek okresu
        - wartość według cen nabycia
     b) obligacje (wartość bilansowa):
        - korekty aktualizujące wartość (za okres)
        - wartość na początek okresu
        - wartość według cen nabycia
     c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
       c1)
        - korekty aktualizujące wartość (za okres)
        - wartość na początek okresu
        - wartość według cen nabycia
       ...
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku 
regulowanym (wartość bilansowa)
     a) akcje (wartość bilansowa):
        - korekty aktualizujące wartość (za okres)

Umowa zastawu na 15.500 szttukach akcji KOLMEX S.A. w Warszawie będące własnością Zastal S.A. Zielona
Góra o wartości 15 tys. zł na rzecz KOLMEX S.A. Zastaw jest zabezpieczeniem dobrego wykonania i realizacji
kontraktu PL/011329711/00-1840 wraz z opcją na 200 sztuk wagonów typu 437Z zawartym w dniu 06.04.2000r
pomiędzy Zastal S.A. a KOLMEX S.A.. (Akcje - aktywa finansowe ).

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

a) w walucie polskiej

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

a b c d f g h i

 - kapitał 
zakładowy

1 Kolmex S.A. Warszawa hand.kraj i zagr. 18 145977 175 10,4 10,4 - -
2 Sieć Delko S.A. Śrem hand.kraj i zagr. 30 3267 640 1,78 1,78 - -
3 Konsorc.Trans. Baranowo transport 14 -93 126 11,11 11,11 - -
4 Inne 4
…

otrzymane 
lub należne 
dywidendy 
za ostatni 

rok 
obrotowy

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH 

L.p.

e

nazwa (firma) 
jednostki, ze 
wskazaniem 

formy prawnej

siedziba
przedmiot przedsię 

-      biorstwa

wartość 
bilansowa 
udziałów / 

akcji

kapitał własny 
jednostki, w tym:

% posiada-  
nego 

kapitału 
zakłado-    

wego

udział w 
ogólnej 
liczbie 

głosów na 
walnym 
zgroma-     
dzeniu

nieopłacona 
przez 

emitenta 
wartość 

udziałów / 
akcji 
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.ZASTAL SA SA-RS 2004 w tys. zł

        - wartość na początek okresu
        - wartość według cen nabycia
     b) obligacje (wartość bilansowa):
        - korekty aktualizujące wartość (za okres)
        - wartość na początek okresu
        - wartość według cen nabycia
     c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
       c1)
        - korekty aktualizujące wartość (za okres)
        - wartość na początek okresu
        - wartość według cen nabycia
       ...
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 391 354
    a) akcje i udziały (wartość bilansowa): 391 354

37 -47
        - wartość na początek okresu 354 401
        - wartość według cen nabycia 356 401

        - wartość na początek okresu
        - wartość według cen nabycia

       c1) lokaty (wartość bilansowa)

        - wartość na początek okresu
        - wartość według cen nabycia
       ...
Wartość według cen nabycia, razem 356 401
Wartość na początek okresu, razem 354 401

37 -47
Wartość bilansowa, razem 391 354

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

156 157
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta    .............../................
      tys. zł 
...
pozostałe waluty w tys. zł 

156 157

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

   -

   ...

a) w walucie polskiej

   -
   ...
d) stan na koniec okresu

   -
   ...
c) zmniejszenia (z tytułu)

a) stan na początek okresu 

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA)

Inne inwestycje długoterminowe, razem

Udzielone pożyczki dlugoterminowe, razem

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG 
GRUP RODZAJOWYCH)

 ...

   ...
b) zwiększenia (z tytułu)

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)

 -

    b) obligacje (wartość bilansowa):

   -

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

a) w walucie polskiej

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)

    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
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.ZASTAL SA SA-RS 2004 w tys. zł

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta    .............../................
      tys. zł 
...
pozostałe waluty w tys. zł 
Inne inwestycje długoterminowe, razem - -

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

91 125

a) odniesionych na wynik finansowy 91 125
74 98

   - należności krótkoterminowe 1 25
   - zapasy 7 0

9 2
b) odniesionych na kapitał własny

2. Zwiększenia 556 23
60 23

- 6
25 1

0 7
9

35
496 -

496 -

    -
    ...

    -
    ...

    -
    ...
3. Zmniejszenia 26 57

26 57

9 1
- 28
- 25
-
1 1
7 0

9 2

    -
    ...

    -
    ...

    -
    ...

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

Nota 6.
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w 
tym:

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi (z tytułu)

 - zobowiązaniakrótkotermin.(odsetki,ZFSS,płace) powstanie różnic przejściowych   
...

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

  - zobowiązania któtkoterminowe ...

   - środki trwałe

   ...
   -

   -
   ...

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową  (z tytułu)

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi  (z 
tytułu)

    - środki trwałe(amortyzacja) - odwrócenie się różnic przejściowych

    - zobowiązania krótkoterminowe - odwrócenie się różnic przejściowych

    - środki trwałe(amortyzacja) - zmiana stawki podatkowej
    - należności krótkoterminowe - odpisanie aktywów z tyt. odrocz.pod.doch.
    - należności krótkoterminowe - zmiana stawki podatkowej
    - należności krótkoterminowe - odwrócenie się różnic przejściowych
    - zapasy(odpis wartości) - odpisanie aktywów z tyt. odr.pod.doch.
    - zobowiązania krótkoterminowe - odpisanie aktywów z tyt. odr.pod.doch.

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

    - środki trwałe(amortyzacja)- zmiana stawek podatkowych
   - należności krótkoter.(aktualizacja)- powstanie różnic przejściowych
   - zapasy - powstanie różnic przejściowych

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z 
tytułu)

- rezerwa na odprawy emerytalne, premie 

-nieujęte w poprzednich okresach straty podatkowej

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi (z tytułu)

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi (z tytułu)

 19



Times New Roman CE,Standardowy"SA-RS 2004 w tys. zł

    -
    ...

621 91

621 91
    - środki trwałe 65 74
    - należności krótkoterminowe 25 1
    - zapasy 0 7
    - zobowiązania krótkoterminowe - 9

20
    - rezerawa na premie 15
    - strata podatkowa 496

    -
    ...

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

-

    - koncesje

- 49
49

- 49

ZAPASY 2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

a) materiały 778 728
b) półprodukty i produkty w toku 5
c) produkty gotowe -
d) towary -
e) zaliczki na dostawy 8 6

791 734

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

a) od jednostek powiązanych 2 3
    - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 3
         - do 12 miesięcy 2 3

-
     - inne -
     - dochodzone na drodze sądowej -
b) należności od pozostałych jednostek 6 444 6 040
      - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 075 1 749
          - do 12 miesięcy 2 075 1 749
          - powyżej 12 miesięcy -

159 48

      - inne 4 210 4 243
      - dochodzone na drodze sądowej -
Należności krótkoterminowe netto, razem 6 446 6 043
c) odpisy aktualizujące wartość należności 17 981 14 990
Należności krótkoterminowe brutto, razem 24 427 21 033

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

2 3
    - od jednostek zależnych
    - od jednostek współzależnych
    - od jednostek stowarzyszonych 2 3
    - od znaczącego inwestora

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

a) odniesionych na wynik finansowy

    - rezerwy na odprawy emerytalne

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi (z tytułu)

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, 
razem, w tym:

    - najem
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
     -podatek od dywidendy

a) z tytułu dostaw i usług, w tym:

         - powyżej 12 miesięcy

      - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 
innych świadczeń

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

     ...
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

Nota 7.

Nota 8.

Zapasy, razem

     - odszkodowanie
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    - od jednostki dominującej
b) inne, w tym:
    - od jednostek zależnych
    - od jednostek współzależnych
    - od jednostek stowarzyszonych
    - od znaczącego inwestora
    - od jednostki dominującej
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
     - od jednostek zależnych
     - od jednostek współzależnych
     - od jednostek stowarzyszonych
     - od znaczącego inwestora
     - od jednostki dominującej

2 3

2 3

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

Stan na początek okresu 14 990 11 010
a) zwiększenia (z tytułu) 3 683 7 546
   - dostaw i usług do 12 miesięcy 74 1 252
   - dochodzone na drodze sądowej 23 6
   - pozostałe należności 3 586 6 288
b) zmniejszenia (z tytułu) 692 3 566
   - dostaw i usług do 12 miesięcy 384 3 298
   - dochodzone na drodze sądowej 1 231
   - pozostałe należności 307 37

17 981 14 990

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE  BRUTTO 
(STRUKTURA WALUTOWA)

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

a) w walucie polskiej 23 866 20 561
561 472

b1. jednostka/waluta    .EURO / 4,0790 137 100
      tys. zł 561 472
b2. Jednostka/waluta        USD -
   w tys. zł -
Należności krótkoterminowe, razem 24 427 21 033

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

a) do 1 miesiąca 1 116 930
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
e) powyżej 1 roku
f) należności przeterminowane 8 537 8 785
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 9 653 9 715

7 576 7 963

Należności z tyt. dostaw i usług, razem 2 077 1 752

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na 
koniec okresu

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O 
POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE  SPŁATY:

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ 
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych

g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 
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2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

a) do 1 miesiąca 622 772
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 257 149
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 68 120
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 33 855
e) powyżej 1 roku 7 557 6 889

8 537 8 785
7 576 7 963

961 822

Nota 9.

2004                     rok 
bieżący

2003                     rok 
poprzedni

961 822

4 11

9 22

4 4

978 859

Nota 10
2004                  

rok bieżący
2003                     rok 

poprzedni
a) w jednostkach zależnych
     - udziały lub akcje 

     - dłużne papiery wartościowe
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
        -
        ...
     - udzielone pożyczki
     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
        -
        ...
b) w jednostkach współzależnych
     - udziały lub akcje 

     - dłużne papiery wartościowe
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
        -
        ...
     - udzielone pożyczki
     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
        -
        ...
c) w jednostkach stowarzyszonych - 70
     - udziały lub akcje 

     - dłużne papiery wartościowe
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
        -
        ...
     - udzielone pożyczki - 70
     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
        -
        ...

f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 

a) z tyt. dostaw i usług

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług przedział czasowy spłacania należności związany z 

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 

d) pozostałe

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE 
(BRUTTO) -  Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W 
OKRESIE:

W odniesieniu do należności z tyt. dostaw i usług przedział czasowy spłacania należności , związany z normalnym tokiem 
sprzedaży wynosi do 1 miesiąca.

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

Należności przeterminowane razem( brutto)

Należności sporne i przeterminowane(brutto) do których nie dokonano 
odpisów    aktualizujących i nie skierowano na drogę sadową.

c) dot. środków trwałych

b) czynsze mieszkaniowe

tokiem sprzedaży wynosi do 1 miesiąca. 

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 

     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
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d) w znaczącym inwestorze
     - udziały lub akcje 

     - dłużne papiery wartościowe
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
        -
        ...
     - udzielone pożyczki
     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
        -
e) w jednostce dominującej
     - udziały lub akcje 

     - dłużne papiery wartościowe
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
        -
     - udzielone pożyczki
     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
        -
        ...
f) w pozostałych jednostkach 107 2
     - udziały lub akcje 

     - dłużne papiery wartościowe
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
     - lokata
        ...
     - udzielone pożyczki 3 2
     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 104

104
        ...
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 212 756

261 330
        - inne środki pieniężne 951 426
        - inne aktywa pieniężne 0

1 319 828

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

104
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta    .EURO............../................
      tys. zł 
...
pozostałe waluty w tys. zł 

104

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

    a) akcje (wartość bilansowa):
        - wartość godziwa
        - wartość rynkowa
        - wartość według cen nabycia
    b) obligacje (wartość bilansowa):
        - wartość godziwa
        - wartość rynkowa
        - wartość według cen nabycia
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
       c1)
        - wartość godziwa
        - wartość rynkowa
        - wartość według cen nabycia
       ...
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach 
pozagiełdowych (wartość bilansowa)

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, 
razem

        - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

     - lokata pow. 3 miesięcy do 12 miesięcy

     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem

     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
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    a) akcje (wartość bilansowa):
        - wartość godziwa
        - wartość rynkowa
        - wartość według cen nabycia
     b) obligacje (wartość bilansowa):
        - wartość godziwa
        - wartość rynkowa
        - wartość według cen nabycia
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
       c1)
        - wartość godziwa
        - wartość rynkowa
        - wartość według cen nabycia
       ...
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku 
regulowanym (wartość bilansowa)
    a) akcje (wartość bilansowa):
        - wartość godziwa
        - wartość rynkowa
        - wartość według cen nabycia
    b) obligacje (wartość bilansowa):
        - wartość godziwa
        - wartość rynkowa
        - wartość według cen nabycia
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
       c1)
        - wartość godziwa
        - wartość rynkowa
        - wartość według cen nabycia
       ...
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
    a) akcje i udziały (wartość bilansowa):
        - wartość godziwa
        - wartość rynkowa
        - wartość według cen nabycia 408
    b) obligacje (wartość bilansowa):
        - wartość godziwa
        - wartość rynkowa
        - wartość według cen nabycia
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 104
       c1) lokaty ( wartość bilansowa ) 104
        - wartość godziwa -
        - wartość rynkowa 104
        - wartość według cen nabycia 100
       ...
Wartość według cen nabycia, razem 100 408
Wartość na początek okresu, razem 100
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 4
Wartość bilansowa, razem 104

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

3 72

b1. jednostka/waluta    .............../................
      tys. zł 
...
pozostałe waluty w tys. zł 

3 72

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

a) w walucie polskiej 1 188 683
24 73

b1. jednostka/waluta    .EURO............../................ 6 16

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA 
WALUTOWA)

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA)
a) w walucie polskiej

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem
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     w  tys. zł 24 73
b2 jednostka/waluta       USD -
    w tys. zł -
 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 1 212 756

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

- -

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta    .............../................
      tys. zł 
...
pozostałe waluty w tys. zł 
Inne inwestycje długoterminowe, razem - -

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 84 63
     - prenumeraty 23 9
     - ubezpieczenia 46 20
     - opłata gwarancyjna i prolongacyjna - 1

6
     - winiety , zezwolenia, koncesje 9 18
     - pozostałe usługi 0 11
     - ZFŚS - 4
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 24 7
     - VAT 24 7
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 108 70

Nota 12.

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

3 769 7 619

1 52

3 550 5 979

133 1 550

- 35

85 3

85 3

2. Zmniejszenia z tytułu 629 15 132

39 31

247 14 938

247 14 903

- 35

343 163

Nota 11. 

 -

b) krótkoterminowe aktywa finansowe ( udziały, akcje)

 ...
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)

   - od pozostałych jednostek                                                 / strata/

Odpisy aktualizujące wartość aktywów z tyt. trwałej utraty wartości, 
odniesione bezpośrednio na wynik finansow           /  Zdarzenia i 
okoliczności

   - od pozostałych jednostek                      likwidacja

  e) krótkoterminowe aktywa finansowe -udziały, akcje

a) aktywa obrotowe - zapasy

A. Zwiększenia  ( z tytułu )

  a) aktywa obrotowe- zapasy ( trudno zbywalne)

  b) należności krótkoterminowe od  jednostek powiązanych /likwidacja/

  c) należności krótkoterminowe od pozost. jednostek /przeterminowane/

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA)
a) w walucie polskiej

     - media i dzierżawy

  d) krótkoterminowe aktywa finansowe -pożyczki od jednostek powiązanych / 
upadłość/ 

    - od jednostek powiązanych                   sprzedaż                           

c) należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek (przeterminowane)
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Nota 13.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału zakładowego Zastal S.A. 

Akcjonariusz, rodzaj jednostki oraz rodzaj uprzywilejowanych akcji  Rodzaj jednostki
Rodzaj 
uprzywilejowania

2 3
Piaszczyński Józef - akcje zwykłe zwykłe
Agencja Ochrony Mienia GAMA Sp. z o.o. stowarzyszona zwykłe

zależna zwykłe

wartość nominalna akcji 
w zł.

Wartość nominalna w 
tys. zł.

5 6
4 098 805,00 4 099
3 481 203,00 3 481
1 451 228,00 1 451

% kapitału zakładowego

% liczby głosów na 
Walnym 
Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy

7 8 9 10
19,19 19,19 4 098 805 19,19
16,98 16,98 3 481 203 16,98
7,08 7,08 1 451 230 7,08

Nota 14.

Nota 14

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg                
ceny nabycia Wartość bilansowa

Agencja Ochrony GAMA Sp. z o.o. Zielona Góra - 
stowarzyszona 

3 481 203 547

547
Kapitał Sp. z o.o.                            Zielona Góra -                   
zależna 

1 451 228 1 741

421

4
4 098 805
3 481 203
1 451 228

Liczba głosów wynikających z % udziału w 
kapitale zakładowym i ich % udział w ogólnej 

liczbie głosów na WZA

Nie było zmian w kapitale zakładowym. 

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

"Kapitał" Sp. z o.o. 

liczba akcji

1

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia  Przeznaczenie

...

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

Seria / 
emisja Rodzaj akcji

Rodzaj 
uprzywilejowania 

akcji

Rodzaj 
ograniczenia praw 

do akcji
Liczba akcji

Wartość serii / 
emisji wg 
wartości 

nominalnej

Sposób 
pokrycia 
kapitału

Data 
rejestracji

Prawo do 
dywidendy 
(od daty)

I na okaziciela zwykłe - 99.539 100 gotówka 17.12.1990 17.12.1990
II na okaziciela zwykłe - 13.123.079 13.123 gotówka 25.10.1991 25.10.1991
III na okaziciela zwykłe - 7.276.921 7.277 kap.zapas.i rez. 03.11.1997 03.11.1997

...
Liczba akcji razem 20.499.539
Kapitał zakładowy, razem 20.500
Wartość nominalna jednej akcji = 1zł
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Nota 15.
KAPITAŁ ZAPASOWY 2004                  

rok bieżący
2003                     rok 

poprzedni
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
b) utworzony ustawowo 37 80
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą 
ustawowo (minimalną) wartość
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników
e) inny (wg rodzaju) 2 004 1 151
   -środki trwałe (zbycie) urzędowa aktualiz.wartości 2 004 1 151
  - aporty
  - przeksięgowanie z funduszy rezerwowych
  - rozliczenie wyniku finansowego
Kapitał zapasowy, razem 2 041 1 231

Nota 16.
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY 2004                  

rok bieżący
2003                     rok 

poprzedni
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 11 873 12 737

     - z wyceny instrumentów zabezpieczających 
c) z tytułu podatku odroczonego
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
e) inny (wg rodzaju)
   - 
   ...
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 11 873 12 737

Nota 17.
2004                  

rok bieżący
2003                     rok 

poprzedni

   - 
   ...
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem - -

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

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

Nota 19.
ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI 2004                  

rok bieżący
2003                     rok 

poprzedni
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
     -
    ...
b) zmniejszenia (z tytułu)
     -
Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu - -

Nota 20.
2004                  

rok bieżący
2003                     rok 

poprzedni

a) ujemna wartość firmy - jednostki zależne 
b) ujemna wartość firmy - jednostki współzależne 
c) ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone 
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, 
razem - -

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

Nota 18.

b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym: 

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)

UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU 
PRZEZNACZENIA)
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b) zwiększenia (z tytułu)
     - 
     ...
c) zmniejszenia ( z tytułu)
     - 
     ...
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
     - 
     ...
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

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

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

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

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI 
WSPÓŁZALEŻNE
a) ujemna wartość firmy brutto na poczatku okresu

a) ujemna wartość firmy brutto na poczatku okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI 
STOWARZYSZONE
a) ujemna wartość firmy brutto na poczatku okresu
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2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

1 9
a) odniesionej na wynik finansowy 1 9

0 2
- 6
- 1
1

b) odniesionej na kapitał własny
     - 
     ...
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
     - 
     ...
2. Zwiększenia 19 1

19 1

1 1

18 -

0

0 -

0 0

    -
    ...

    -
    ...
3. Zmniejszenia 0 9

9
0 2

0
1

6

0

0

    -
    ...

    -
    ...

20 1
a) odniesionej na wynik finansowy 20 1
    -inne długotermin. aktywa finansowe - lokaty
    -należności krótkotrwałe od pozost. jednostek 18

powstanie różnic przejściowych

    -odwrócenie się różnic przejściowych - długotermin. Aktywa - pożyczki

    -powstanie różnic przejściowych: należności krótkoterminnowe od pozostałych 
jednostek

    -powstanie różnic przejściowych: krótkoterminowe aktywa finansowe - pożyczki

    -powstanie różnic przejściowych: środki pieniężne - lokaty

    -odwrócenie się różnic przejściowych- inne długoter.aktywa finans.-lokaty

    -powstanie różnic przejściowych :inne krótkoterminowe aktywa finansowe - 
lokaty

    -powstanie różnic przejściowych:długotermin.aktywa finansowe - pożyczki

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z 
tytułu)

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z 
tytułu)

    -rozwiąz.na skutek braku możliwości jej wykorzyst.-krótkt. rozl. międzok. 
aktywa

    -odwrócenie się różnic przejściowych-należności krótkoter.od poz. jednostek

    -zmiana stawki podatk - któtkt. aktywa finans - pożyczki
    -

    -odwrócenie się różnic przejściowych-krótkoter.aktywa finans.- pożyczki

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi 
różnicami przejściowymi 

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami 
przejściowymi (z tytułu)

    -odwrócenie się różnic przejściowych- krótkoter.rozlicz.międzyokr- aktywa

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w 
tym:

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z 
tytułu)

Nota 21.
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO

     -długoterminowe aktywa finansowe - pożyczki

     -inne długoterminowe aktywa finansowe - lokaty 
     -należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek
     -krótkoterminowe aktywa finansowe - pożyczki

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi 
różnicami przejściowymi  (z tytułu)

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, 
razem
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    -inne środki pieniężne - lokaty 0

2 1
b) odniesionej na kapitał własny
    -
    ...
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

    -
2004                  

rok bieżący
2003                     rok 

poprzedni

-

107
107

107
107

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

-

76
76

76
76

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

140 140
140 140

911
-

911

1 051 140
140 140
911

   -zobowiązania z tyt. wynagrodzeń i diet
   -z tytułu poręczeń

   -
   ...
e) stan na koniec okresu

   -
   ...
d) rozwiązanie (z tytułu)

   -zobowiązania z tyt. wynagrodzeń i diet
   -z tytułu poręczeń
c) wykorzystanie (z tytułu)

   -zbowiązania z tytułu wynagrodzeń i  diet
   ...
b) zwiększenia (z tytułu)

...

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH 
(WG TYTUŁÓW)
a) stan na początek okresu 

   ...
e) stan na koniec okresu
   - premia dla Zarządu

   ...
d) rozwiązanie (z tytułu)
   -

   ...
c) wykorzystanie (z tytułu)
   -

   ...
b) zwiększenia (z tytułu)
   - premia dla Zarządu

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA 
ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
a) stan na początek okresu 
   -

   - na odprawy emerytalne
   ...

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA 
EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
a) stan na początek okresu 

   -krótkoterminowe aktywa finansowe - pożyczki
   -długoterminowe aktywa finansowe - pożyczki

c) wykorzystanie (z tytułu)
   -
   ...

e) stan na koniec okresu
   - odprawy emerytalne
...

d) rozwiązanie (z tytułu)
   -
   ...

   -
   ...
b) zwiększenia (z tytułu)
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2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

6 939 19 006
6 939 19 006

0 922
0 922

803 12 543
803 5 943

6 600
399 446

-
399 446

5 737 6 939
5 737 6 939

Nota 22.
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 2004                  

rok bieżący
2003                     rok 

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

    - kredyty i pożyczki
    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
    - inne zobowiązania finansowe, w tym:
       -
       ...
    - umowy leasingu finansowego
    - inne (wg rodzaju)
       -
       ...

    - kredyty i pożyczki
    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
    - inne zobowiązania finansowe, w tym:
       -
       ...
    - umowy leasingu finansowego
    - inne (wg rodzaju)

   -z tyt. poręczeń
   ...

a) stan na początek okresu 
   - poręczeń
   ...
b) zwiększenia (z tytułu)

e) stan na koniec okresu
   -z tyt. poręczeń 
...

c) wykorzystanie (z tytułu)
   - z tytułu poręczeń ( przeniesiono na długoterminowe)
   - z tytułu poręczeń ( przeniesienie  na zobowiązania)
d) rozwiązanie (z tytułu)
   -z tyt. poręczeń - spłata
   -z tyt. poręczeń - ( zbędne)

e) wobec jednostki dominującej

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH 
(WG TYTUŁÓW)

d) wobec znaczącego inwestora

 31



Times New Roman CE,Standardowy"SA-RS 2004 w tys. zł

       -
       ...

6 926 8 456
    - kredyty i pożyczki
    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
    - inne zobowiązania finansowe, w tym:
       -
       ...
    - umowy leasingu finansowego
    - inne (wg rodzaju) 6 926 8 456
       -dotacja celowa 5 406 5 406
       -poręczenia 1 520 3 050

6 926 8 456

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

a) powyżej 1 roku do 3 lat 1 520 3 050
b) powyżej 3 do 5 lat
c) powyżej 5 lat 5 406 5 406
Zobowiązania długoterminowe, razem 6 926 8 456

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

a) w walucie polskiej 6 926 8 456
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta    .............../................
      tys. zł 
...
pozostałe waluty w tys. zł 
Zobowiązania długoterminowe, razem 6 926 8 456

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

f) wobec pozostałych jednostek 

Zobowiązania długoterminowe, razem

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA 
BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

 32



ZASTAL SA 
(nazwa emitenta)

SA-RS  2004
            (rok bieżący)

w tys. zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki, 

ze wskaz. Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do 
spłaty Warunki Termin Zabezpieczenia

formy prawnej zł waluta zł waluta oprocentowania spłaty

...

Inne

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

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

Dłużne instrumenty 
finansowe wg rodzaju

Wartość 
nominalna

Warunki 
oprocentowania

Termin 
wykupu

...

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH

Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
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Rodzaj zabezpieczenia 

Kwota 
zobowiązania 
długoterminowe
go Kwota zabezpieczenia

zastaw akcji 5 406 322

trwałych obrotowych
322 0

Rodzaj zabezpieczenia

kwota 
zobowiązania 
długoterminowe
go Kwota zabezpieczenia

Hipoteczne 1 520 10 780

trwałych obrotowych
10 780 0

12.108 m2). Hipoteka do wysokości 3.500 tys. zł. na rzecz Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. 
w Warszawie. Jest to zabezpieczenie spłaty przez Zastal S.A. zobowiązania Zastal Wagony S.A. wobec KUKE S.A. 

Kwota zabezpieczenia 10.780 tys. zł. dotyczy również zobowiązań krótkoterminowych z tytułu poręczeń na 
kwotę 1 530 tys. zł. ( nota nr 23 ). 

- Hipoteka zwykła obciąża nieruchomość położoną w Zielonej Górze ul. Obywatelska ( działka nr 120/13 o pow.
33.012 m2) Hipoteka do wysokości 1.875 tys. zł. na rzecz Banku Handlowego S.A. oddział w Zielonej Górze.
Jest to zabezpieczenie regwarancji nr 680-GKD-160 udzielonej Zastal Wagony S.A., a poręczonej przez Zastal. 
- Hipoteka kaucyjna obciąża nieruchomość położoną w Zielonej Górze ul.Ludowa (działka nr 120/14 o pow.

- Hipoteka zwykła obciąża nieruchomość zabudowaną położoną w Zielonej Górze przy ulicy Sulechowskiej
działka nr 120/54 o powierzchni 11.486 m2. Hipoteka w kwocie 1.000 tys. zł.na rzecz Banku Przem. - Handlowego 
PBK S.A. w Krakowie. Jest to zabezpieczenie kredytu płatniczego udzielonego spółce zależnej Zastal Wagony 
a poręczonego przez Zastal S.A. 

(działka nr 120/11 powierzchnia 3.075 m2). Hipoteka w kwocie 1.080 tys. Euro w przeliczeniu na 31.12.2004r. 
w wysokości 4.405 tys. zł. na rzecz Banku Handlowego S.A. oddział w Zielonej Górze. Jest to zabezpieczenie 
poręczenia umowy nr 680-GKD-0160 o udzielenie regwaracji bankowej udzielonej spółce zależnej Zastal
Wagony S.A. , a poręczonej przez Zastal S.A. 

go w wysokości 5.406 tys. zł. i zabezpieczono spłatę dotacji zastawem na 1.108.776 szt. akcji Zastal S.A. 
Zobowiązania z tytułu poręczeń zabezpieczone na majątku jednostek według stanu na koniec roku obrotowego. 

W tym na aktywach

- Hipoteka zwykła obciąża nieruchomość zabudowaną położoną w Zielonej Górze ul. Sulechowska 4a

Zobowiązania z tytułu zwrotnej dotacji celowej zabezpieczonej na majątku jednostek według stanu na koniec
roku obrotowego. 

W tym na aktywach

Zworotna dotacja celowa została udzielona spółce Kapitał przez Fundację Wspierania Akcjonariatu Pracownicze-
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

a) wobec jednostek zależnych
     - kredyty i pożyczki, w tym:
        - długoterminowe w okresie spłaty
     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
     - z tytułu dywidend
     - inne zobowiązania finansowe, w tym:
        -
        ...
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
        - do 12 miesięcy
        - powyżej 12 miesięcy
     - zaliczki otrzymane na dostawy
     - zobowiązania wekslowe
     - inne (wg rodzaju)
        - udziały
        - opłaty bankowe
b) wobec jednostek współzależnych
     - kredyty i pożyczki, w tym:
        - długoterminowe w okresie spłaty
     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
     - z tytułu dywidend
     - inne zobowiązania finansowe, w tym:
        -
        ...
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
        - do 12 miesięcy
        - powyżej 12 miesięcy
     - zaliczki otrzymane na dostawy
     - zobowiązania wekslowe
     - inne (wg rodzaju)
        -
        ...
c) wobec jednostek stowarzyszonych 22 122
     - kredyty i pożyczki, w tym:
        - długoterminowe w okresie spłaty
     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
     - z tytułu dywidend
     - inne zobowiązania finansowe, w tym:
        -
        ...

22 19
        - do 12 miesięcy 22 19
        - powyżej 12 miesięcy
     - zaliczki otrzymane na dostawy
     - zobowiązania wekslowe
     - inne (wg rodzaju) 103
     - udziały 100
     - środki trwałe 3
d) wobec znaczącego inwestora
     - kredyty i pożyczki, w tym:
        - długoterminowe w okresie spłaty
     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
     - z tytułu dywidend
     - inne zobowiązania finansowe, w tym:
        -
        ...
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
        - do 12 miesięcy
        - powyżej 12 miesięcy
     - zaliczki otrzymane na dostawy
     - zobowiązania wekslowe
     - inne (wg rodzaju)
        -
        ...

     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

Nota 23.
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e) wobec jednostki dominującej
     - kredyty i pożyczki, w tym:
        - długoterminowe w okresie spłaty
     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
     - z tytułu dywidend
     - inne zobowiązania finansowe, w tym:
        -
        ...
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
        - do 12 miesięcy
        - powyżej 12 miesięcy
     - zaliczki otrzymane na dostawy
     - zobowiązania wekslowe
     - inne (wg rodzaju)
        -
        ...
f) wobec pozostałych jednostek 3 042 4 961
     - kredyty i pożyczki, w tym:
        - długoterminowe w okresie spłaty
     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
     - z tytułu dywidend
     - inne zobowiązania finansowe, w tym:

862 893
        - do 12 miesięcy 862 893
        - powyżej 12 miesięcy
     - zaliczki otrzymane na dostawy
     - zobowiązania wekslowe

389 399
     - z tytułu wynagrodzeń 55 54
     - inne (wg rodzaju) 1 736 3 615
        -środki trwałe - 4
        -potrącenia z wynagrodzeń 6 6
        -udziały - 21
        -umorzenie akcji II emisji 7 7
        -kaucja 54
        -czynsze mieszkaniowe 0 0
        -dot. roku następnego 38 27
       -pozostałe 0
      -z tytułu poręczeń 1 530 3 550
     -koszty sądowe 101
g) fundusze specjalne (wg tytułów) 85 101
     -ZFŚS 85 101
     -nagród 0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 3 149 5 184

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

a) w walucie polskiej 3 146 5 179
3 5

b1. jednostka/waluta    EURO / 4,0814 1 1
      tys. zł 3 5
...
pozostałe waluty w tys. zł 
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 3 149 5 184

     - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł)

     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
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(nazwa emitenta)

SA-RS 2004
                  (roku bieżący)

w tys. zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała 
do spłaty Warunki Termin Zabezpieczenia

jednostki zł waluta zł waluta oprocentowania spłaty

BPH PBK S.A.
BPH PBK S.A.

...

Inne

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

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta / jednostek powiązanych (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

Dłużne papiery wartościowe wg 
rodzaju

Wartość 
nominalna Warunki oprocentowania Termin 

wykupu

...

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH  DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne
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Rodzaj zabezpieczenia Kwota 
zobowiązań 
krótkoterminow
ych

Kwota zabezpieczenia 

Przewłaszczenia 405 500

trwałych obrotowych 
0 500

Rodzaj zabezpieczenia Kwota 
zobowiązania 
krótkoterminow
ego

Kwota zabezpieczenia 

Hipoteczne 1 530 10 780

trwałych obrotowych 
10 780 0

kwotę 1 520 tys. zł. ( nota nr 22 ). 

- Hipoteka kaucyjna obciąża nieruchomość położoną w Zielonej Górze ul.Ludowa (działka nr 120/14 o pow.
12.108 m2). Hipoteka do wysokości 3.500 tys. zł. na rzecz Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. 
w Warszawie. Jest to zabezpieczenie spłaty przez Zastal S.A. zobowiązania Zastal Wagony S.A. wobec KUKE S.A. 

Kwota zabezpieczenia 10.780 tys. zł. dotyczy również zobowiązania długoterminowego z tytułu poręczeń na 

a poręczonego przez Zastal S.A. 
- Hipoteka zwykła obciąża nieruchomość położoną w Zielonej Górze ul. Obywatelska ( działka nr 120/13 o pow.
33.012 m2) Hipoteka do wysokości 1.875 tys. zł. na rzecz Banku Handlowego S.A. oddział w Zielonej Górze.
Jest to zabezpieczenie regwarancji nr 680-GKD-160 udzielonej Zastal Wagony S.A., a poręczonej przez Zastal. 

Wagony S.A. , a poręczonej przez Zastal S.A. 
- Hipoteka zwykła obciąża nieruchomość zabudowaną położoną w Zielonej Górze przy ulicy Sulechowskiej
działka nr 120/54 o powierzchni 11.486 m2. Hipoteka w kwocie 1.000 tys. zł.na rzecz Banku Przem. - Handlowego 
PBK S.A. w Krakowie. Jest to zabezpieczenie kredytu płatniczego udzielonego spółce zależnej Zastal Wagony 

- Hipoteka zwykła obciąża nieruchomość zabudowaną położoną w Zielonej Górze ul. Sulechowska 4a
(działka nr 120/11 powierzchnia 3.075 m2). Hipoteka w kwocie 1.080 tys. Euro w przeliczeniu na 31.12.2004r. 
w wysokości 4.405 tys. zł. na rzecz Banku Handlowego S.A. oddział w Zielonej Górze. Jest to zabezpieczenie 
poręczenia umowy nr 680-GKD-0160 o udzielenie regwaracji bankowej udzielonej spółce zależnej Zastal

tożsamości - obejmującą części zamienne do samochodów marki MAN i STAR o łącznej wartości 500 tys. zł.
(umowę sporządzono w związku z występującymi zobowiązaniami Zastal Transport wobec Man Star Trucks).
Zobowiązania z tytułu poręczeń zabezpieczone na majątku jednostek według stanu na koniec roku obrotowego.

w tym na aktywach

Zobowiązania z tytułu dostaw zabezpieczone na majątku jednostek według stanu na koniec roku obrotowego.

w tym na aktywach

W dniu 20.03.2003 roku zawarto umowę między MAN - STAR TRUCK Sp. z o.o. w Nadarzynie a Zastal 
Transport Sp. z o.o. w Zielonej Górze, dotyczącą przewłaszczenia rzeczy ruchomych oznaczonych co do 
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Nota 24.
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY 2004                  

rok bieżący
2003                      rok 

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

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 2004                  
rok bieżący

2003                      rok 
poprzedni

a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
    - długoterminowe (wg tytułów)
       -
       ...
    - krótkoterminowe (wg tytułów)
       -
       ...

45 138
    - długoterminowe (wg tytułów) 10 19

10 16
       -przedpłata za promocję Shell (oleje) - 3
    - krótkoterminowe (wg tytułów) 35 119

2 106
       -przedpłata za promocję Shell (oleje) 3 4
       -koszty procesowe 9

30
      -różnice kursowe

45 138

Nota 25.
2004                  

rok bieżący
2003                      rok 

poprzedni

Wartość księgowa (w zł) 8 037 260,87 4 199 089,44

Liczba akcji (w szt) 20 499 539 20 499 539

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,39 0,20

księgowa na jedną akcję.

Sposób obliczenia wartości na jedną akcję:

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

       -prawo wieczystego użytkowania gruntów

      -VAT

b) rozliczenia międzyokresowe przychodów

       -prawo wieczystego użytkowania gruntów

Kapitał własny za rok 2004 który wynosi 8.037.260,87 został podzielony przez wszystkie akcje zwykłe, czyli 20.499.539 

szt.Po podzieleniu otrzymano wartość księgową na jedną akcję zwykłą 0,39zł. Nie wystąpiła rozwodniona wartość
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2004                  
rok bieżący

2003                      rok 
poprzedni

    - od jednostek zależnych
    - od jednostek współzależnych
    - od jednostek stowarzyszonych
    - od znaczącego inwestora
    - od jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu),
     -
        - w tym: od jednostek zależnych
        - w tym: od jednostek współzależnych
        - w tym: od jednostek stowarzyszonych
        - w tym: od znaczącego inwestora
        - w tym: od jednostki dominującej 
     -
        - w tym: od jednostek zależnych
        - w tym: od jednostek współzależnych
        - w tym: od jednostek stowarzyszonych
        - w tym: od znaczącego inwestora
        - w tym: od jednostki dominującej 
     -
     ...

- -

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

     - na rzecz jednostek zależnych
     - na rzecz jednostek współzależnych
     - na rzecz jednostek stowarzyszonych
     - na rzecz znaczącego inwestora
     - na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu), 
     -
        - w tym: na rzecz jednostek zależnych
        - w tym: na rzecz jednostek współzależnych
        - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
        - w tym: na rzecz znaczącego inwestora
        - w tym: na rzecz jednostki dominującej 
     -
        - w tym: na rzecz jednostek zależnych
        - w tym: na rzecz jednostek współzależnych
        - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
        - w tym: na rzecz znaczącego inwestora
        - w tym: na rzecz jednostki dominującej 
     -
     ...
razem - -

Nota 27.
2004                  

rok bieżący
2003                       rok 

poprzedni
 -usługi najmu 5 225 5 781
     - w tym: od jednostek powiązanych 39 46
 -usługi przeładunkowo - transportowe 7 583 8 833
     - w tym: od jednostek powiązanych -
 -skład celny 49 520
     - w tym od jednostek powiązanych -
 - warsztad samochodowy - naprawy 2 624 2 150
     - w tym od jednostek powiązanych -

NOTY OBJAŚNIAJĄCE

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA 
RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

Nota 26.
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z 
TYTUŁU)

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK 
POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)

a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem

a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 

DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

 40



Times New Roman CE,Standardowy"SA-RS 2004 w tys. zł

 -ochrona mienia - 112
    - w tym od jednostek powiązanych -
 -obsługa medii(prąd,woda,ciepło,telefony) 577 2 212
    - w tym od jednostek powiązanych 20 24
 -sprzątanie - 4
    - w tym od jednostek powiązanych -
 -usługi informatyczne i serwisowe - 97
    - w tym od jednostek powiązanych - 1

21
     - w tym od jednostek powiązanych 14
 -refakturowanie usług 14 124
    - w tym od jednostek powiązanych -
 -pozostałe usługi 1 3
    - w tym od jednostek powiązanych 1
 -usługi hotelarskie - 13
 -usługi magazynowania - 21

- 82
 -produkcja detali (usługi warsztatowe ) - 83
 -usługi pośrednictwa 1 2

6
16 101 20 037

 - w tym: od jednostek powiązanych 74 71

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

a) kraj 8 564 13 526
    - w tym: od jednostek powiązanych 74 71
    -
       - w tym: od jednostek powiązanych
    -
       - w tym: od jednostek powiązanych
    ...
b) eksport 7 537 6 511
    - w tym: od jednostek powiązanych
    -Czechy 104
       - w tym: od jednostek powiązanych
    -Francja 2 100 1 802
       - w tym: od jednostek powiązanych
    -Holandia 2 350 1 598
        - w tym od jednostek powiązanych
   -Niemcy 1 287 1 704
        - w tym od jednostek powiązanych
   -Belgia 1 800 1 296
        - w tym od jednostek powiązanych
   -Rosja 7
        - w tym od jednostek powiązanych

16 101 20 037

 - w tym: od jednostek powiązanych 74 71

 -usługi remontowe, naprawy instalacji: telefonicznych,wodnych, energetycznych, 
grzewczych

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA 
TERYTORIALNA)

 -usługi związane z utrzymaniem Zw.Zaw.i gazety

 -usługi pakowania, workowania, sortowania

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem
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Nota 28
2004                  

rok bieżący
2003                     rok 

poprzedni

 - części zamienne   hurt / detal
764 596

        - tym od jednostek powiązanych
-

 - nawozy  hurt / detal
- 85

 - węgiel   hurt / detal
- 561

 -sprzęt komputerowy  - detal - 136
     - w tym: od jednostek powiązanych - 1
 - gastronomia - detal - 22
 - pozostałe towary - 7
 -materiały i opakowania 5 116
     - w tym: od jednostek powiązanych -
     - pudła wagonów - 312
     - półautomaty spawalnicze 240

1 009 1 835

 - w tym: od jednostek powiązanych - 1

2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

a) kraj 1 009 1 835
    - w tym: od jednostek powiązanych - 1
    -
       - w tym: od jednostek powiązanych
    -
       - w tym: od jednostek powiązanych
    ...
b) eksport -
    - w tym: od jednostek powiązanych
    -
       - w tym: od jednostek powiązanych
    -
       - w tym: od jednostek powiązanych
    ...

1 009 1 835
 - w tym: od jednostek powiązanych - 1

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 2004                  
rok bieżący

2003                  rok 
poprzedni

a) amortyzacja 610 841
b)  zużycie materiałów i energii 4 668 6 541
c) usługi obce 3 725 4 078
d) podatki i opłaty 1 906 2 178
e) wynagrodzenia 3 299 4 536
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 748 1 024
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 1 090 1 016
    -podróże służbowe 639 542
    -reputacja i reklama 90 168
    -ubezpieczenie majątku 358 297
    -usługi niematerialne, pozostałe 3 9
Koszty według rodzaju, razem 16 046 20 214
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń 
międzyokresowych

-34 28

78 43

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) 148 704
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) 2 491 3 368
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 13 295 16 127

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW 
(STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem

Nota 29.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW 
(STRUKTURA TERYTORIALNA)
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INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 2004                  
rok bieżący

2003                     rok 
poprzedni

a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 3 949 6 347
   '- poręczenia 3 949 6 347
b) pozostałe, w tym: 509 304

20 7
   -koszty sadowe 27 10
   -sprzedaż wierzytelności - 3

5 18
   -przeszacowanie wartości zapasów 39 31
  -Refundacja Biura Pracy - 8

53 56
5

  -darowizny - 3
334 99

  -zwrot VAT - 32
 ' - bezumowne zajmowanie lokali mieszkalnych 22 33
  -pozostałe 4 4
Inne przychody operacyjne, razem 4 458 6 651

INNE KOSZTY OPERACYJNE 2004                  
rok bieżący

2003                
rok poprzedni

a) utworzone rezerwy (z tytułu) 107
   - odprawy emerytalne 107
b) pozostałe, w tym: 458 343
   - koszty postępowania sądowego 147 66
   - darowizny 6 19

50 1
   - odszkodowania , kary 14 16
   - spisane należności 2 58
   - szkody ubezpieczonego majątku 46 135
   - koszty związane z poręczeniami 49
   - koszty egzekucyjne 2
   - koszty lat ubiegłych 3 16
   - opłaty związane ze sprzedażą środków trwałych 135 13
   - odpis wartości zapasów - 15
   - pozostałe 4 4
Inne koszty operacyjne, razem 565 343

2004                  
rok bieżący

2003                
rok poprzedni

3 679 7 490
16
72 1 470

18 39

23 2

3 550 5 979

1 37
1 37

3 680 7 527

2004                  
rok bieżący

2003                
rok poprzedni

a) od jednostek powiązanych, w tym:
    - od jednostek zależnych
    - od jednostek współzależnych
    - od jednostek stowarzyszonych
    - od znaczącego inwestora
    - od jednostki dominującej
b) od pozostałych jednostek 19 7

19 7

  -odszkodowania za utracone przychody

  -dostaw i usług od pozostałych jednostek            przeterminowane

  -sprzedaż mieszkań         przeterminowane

Nota 31.

Razem aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W 
ZYSKACH 

Nota 32.

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  oraz przyczyna ich 
aktualizacji          

   -nadwyżki inwentaryzacyjne, ujawniony majątek

Nota 30.

  -skierowane do sądu należności      przeterminowane

  -spłata poręczenia od jednostek zależnych           upadłość
b) odpis wartości zapasów

  - materiały  trudno zbywalne

   -prawo wieczystego użytkowania gruntów

  -odszkodowania za ubezpieczenie majątku

  -rozwiązanie odpisu aktualizującego należności

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem

a) odpisy aktualizujące należności ( z tytułu )

  -czynsze mieszkaniowe         przeterminowane

   - likwidacja zapasów, różnice inwentaryzacyjne
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2004                  
rok bieżący

2003                
rok poprzedni

a) z tytułu udzielonych pożyczek 7 11
    - od jednostek powiązanych, w tym: 5 10
       - od jednostek zależnych -
       - od jednostek współzależnych
       - od jednostek stowarzyszonych 5 10
       - od znaczącego inwestora
       - od jednostki dominującej
    - od pozostałych jednostek 2 1
b) pozostałe odsetki 145 100
    - od jednostek powiązanych, w tym: - 4
       - od jednostek zależnych
       - od jednostek współzależnych
       - od jednostek stowarzyszonych 4
       - od znaczącego inwestora
       - od jednostki dominującej
    - od pozostałych jednostek 145 96

152 111

INNE PRZYCHODY FINANSOWE 2004                  
rok bieżący

2003                
rok poprzedni

a) dodatnie różnice kursowe - 3
     - zrealizowane 2
     - niezrealizowane    1
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) - 43
   - spłata poręczenia dot. jedn. zależnych 43
   ...
c) pozostałe, w tym: 12 74

3 1
   -zwrot VAT 9 2
   - aport wierzytelności - 71
Inne przychody finansowe, razem 12 120

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem

   -korekta odpisu aktualizującego należności z tyt. odsetek
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KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 2004                  
rok bieżący

2003                
rok poprzedni

a) od kredytów i pożyczek 12
    - dla jednostek powiązanych, w tym:
       - dla jednostek zależnych
       - dla jednostek współzależnych
       - dla jednostek stowarzyszonych
       - dla znaczącego inwestora
       - dla jednostki dominującej
    - dla innych jednostek 12
b) pozostałe odsetki 18 185
    - dla jednostek powiązanych, w tym:
       - dla jednostek zależnych
       - dla jednostek współzależnych
       - dla jednostek stowarzyszonych
       - dla znaczącego inwestora
       - dla jednostki dominującej
    - dla innych jednostek 18 185
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 18 197

INNE KOSZTY FINANSOWE 2004                  
rok bieżący

2003                
rok poprzedni

a) ujemne różnice kursowe 164
     - zrealizowane 150
     - niezrealizowane    14
b) utworzone rezerwy (z tytułu) 107 798
   - poręczenia od jednostek zależnych
  - poręczenia ( naliczone odsetki) 107 798
c) pozostałe, w tym: 40 63

4 38
   - prowizje bankowe, dyskonto weksli 36 25
Inne koszty finansowe, razem 311 861

Nota 34.
2004                  

rok bieżący
2003                

rok poprzedni

a) zysk ze sprzedaży udziałów i akcji 3 000
    - w jednostkach zależnych 3 000
    - w jednostkach współzależnych
    - w jednostkach stowarzyszonych
b) strata ze sprzedaży udziałów i akcji 14 900
    - w jednostkach zależnych 14 900
    - w jednostkach współzależnych
    - w jednostkach stowarzyszonych

- -11 900

ZYSKI NADZWYCZAJNE 2004                  
rok bieżący

2003               rok 
poprzedni

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

   - odpisy aktualizujące należności z tyt. odsetek,pożyczek

Nota 33.

Nota 35.

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek 
podporządkowanych, razem

ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW 
JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH 
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STRATY NADZWYCZAJNE 2004                  
rok bieżący

2003                
rok poprzedni

a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów) 3
   - spłata odszkodowania 3
Straty nadzwyczajne, razem - 3

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 2004                  
rok bieżący

2003                
rok poprzedni

1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany) 3 060 5 692
2. Korekty konsolidacyjne 1 625 -92

-8 960 -7 292
-3 734 -5 467

  - odpis wartości udziałów -4 571 -14 853
  - odpisy aktualizujące należności 3 564 6 775
  - darowizny 5 17
  - amortyzacja -47 58
  - odsetki -1 185 137
  - korekta wartości zapasów -36 29
  - prawo wieczystego użytkowania gruntów -5 -18
  - pozostałe koszty rodzajowe 195 114
  - koszty sądowe, egzekucyjne 173 60

80 -
  - odszkodowania , kary 2 8
  - różnice kursowe 12 -1
  - spisane należności -89 11
  - dywidenda -19 -7

-534 -
-35 -

  - strata do odliczenia wykazana w CIT-8 -2 861 -305
  - świadczenia na rzecz pracowników 22 7
  - PFRON, wynagrodzenia 102 4
  - aporty - 6 133
  - pozostałe przychody 1 6

32 186
6 50

6 50
    - wykazany w rachunku zysków i strat 6 50

2004                  
rok bieżący

2003                
rok poprzedni

-16 -27
 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek 
podatkowych - 28

-496 -

- 25
 - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 54 1

54 1
     ...
Podatek dochodowy odroczony, razem -458 27

     - podatek od dywidendy

  - odpis aktualizujący wartość pożyczek

Nota 37.

    - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny

Nota 36.

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic 
przejściowych 

  - sprzedaż usług wg. daty zapłaty ( najem, media)

7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w 
tym:

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi 
podatkowej lub różnicy  przejściowej poprzedniego okresu
 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony 
podatek dochodowy

  - rezerwy na poręczenia, wynagrodzenia, diety

3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem 
dochodowym (wg tytułów)

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU 
ZYSKÓW I STRAT:

6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku

    - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną 
wartość firmy

  - koszty usług dot. sprzedaży wg. daty zapłaty (najem, media)

4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 
5. Podatek dochodowy według stawki   19 %
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ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO 2004                  
rok bieżący

2003                
rok poprzedni

 - ujętego w kapitale własnym
 - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

2004                  
rok bieżący

2003                
rok poprzedni

 - działalności zaniechanej
 - wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nota 38.
2004                  

rok bieżący
2003                

rok poprzedni

   -
   ...

- -

Nota 39.
2004                  

rok bieżący
2003                

rok poprzedni

 - kapitał zapasowy - 42

3 634 5 374

 - na nagrody - 39

 - fundusz rezerwowy na inwestycje - 156

3 634 5 611

 ZYSK (STRATA) NETTO 2004                  
rok bieżący

2003                
rok poprzedni

3 506 5 174
1 631 349

-
122 4

e) korekty konsolidacyjne -1 625 84
Zysk (strata) netto 3 634 5 611

2004                  
rok bieżący

2003                
rok poprzedni

247 391
122 4
678 2 025

- 249
 - dzierżawy 1 958 2 942

292 -
337 -

3 634 5 611

Nota 40
2004                  

rok bieżący
2003                

rok poprzedni
3 634 086,58   5 610 799,63   

20 499 539   20 499 539   
Zysk / strata na jedną akcję zwykłą ( w zł ) 0,18   0,27   

-działalność kapitałowa
-usługi związane z instalacjami( prąd, woda, telefony, ciepło)

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 
DOTYCZĄCY

Podział wyniku finansowego netto wg segmentów działalności
 - Usługi transportowe
 - Ochrona mienia
 - działalność jednostki dominującej
 - usługi przeładunkowe

Zysk netto za rok 2004,  wyniósł  3.634.086,58 zł. został podzielony przez ilość akcji zwykłych 
20.499.539 sztuk.. Po przeliczeniu otrzymano zysk na jedną akcję zwykłą w wysokości 0,18 zł.

Zysk / strata netto ( w zł )

Sposób obliczania zysku na jedną akcję zwykłą :

b) zyski (straty) netto jednostek zależnych 
c) zyski (straty) netto jednostek współzależnych 
d) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych

 - zyski przyszłych lat /pokrycie straty z lat ubiegłych/

Liczba akcji zwykłych

Razem wynik finansowy netto

Podział zysku / straty

a) zysk (strata) netto jednostki dominującej

Strata / Zysk razem

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA 
STRATY), Z TYTUŁU:

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem
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/  w tys. zł./
Wyszczególnienie

na początek 
roku na koniec roku

I.środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  z tego: 756 1212
1.środki pieniężne w kasie i na rachunkach 330 266
2.inne krótkoterminowe aktywa finansowe - lokaty powyżej 
3 m-cy do 1 roku - -
3.inne środki pieniężne - lokaty i odsetki do 3 m-cy 426 946
4.odsetki od lokat pow. 3 m-cy - -

Wyszczególnienie

na początek 
roku na koniec roku

I.środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  z tego: - -
1.środki pieniężne w kasie i na rachunkach 330 266
2.inne krótkoterminowe aktywa finansowe - lokaty powyżej 
3 m-cy do 1 roku - -
3.inne środki pieniężne - lokaty i odsetki do 3 m-cy 426 946
4.odsetki od lokat pow. 3 m-cy -
5. razem 756 1212
6. w tym z ograniczoną możliwością dysponowania 8

-403
-92

-495

-2 035
+7

+121
+3

+2020
+116

57
85

105
247

 
3
3

157
5

135
14
3

-wydatki związane ze sprzedażą rzeczowych aktywów trwałych
-zaliczka na zakup rzeczowych aktywów trwałych
wydatki związane ze sprzedażą akcji

b)działalność inwestycyjna -wpływy "inne wpływy inwestycyjne"
-spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych 

c)działalność inwestycyjna "inne wydatki inwestycyjne"
-udzielone pożyczki krótkoterminowe

a) działalność operacyjna "inne korekty" "minus"
-odpis udziałów wartości "plus"
-korekta prawa wieczystego użytkowania gruntów otrzymane nieodpłatnie "plus"
-odpis wartości akcji (minus)

d)zmiana stanu zobowiązań dotyczących leasingu finansowego (działaln. Finansowa)
e)zmiana stanu zobowiązań dot. poręczeń finansowych (działalność finansowa)
f)zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych

3. Wyjaśnienia treści pozycje "inne" występujące w rachunku przepływów pieniężnych . 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych:
a) według bilansu
b) zmiana zobowiązań dotyczących środków trwałych (działalność inwestycyjna )
c) zmiana zobowiązań dotyczących aktywów finansowych - nabycie udziałów(dział. Inwest.)

a) według bilansu
b) należności związane ze zmianą stanu należności dotyczące środków trwałych
(działalność inwestycyjna)
c) zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych 

A.NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU                 
PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

1. Objaśnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych .

Bilans na 31.12.2004r.

5. razem

Zmiana stanu należności krótkoterminowych:

6. w tym z ograniczoną możliwością dysponowania

Rachunek przepływów pieniężnych 
na 31.12.2004r.

2. Wykaz niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji a zmianami stanu
tych pozycji wykazanymi w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych.
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3550
3550

-19
-7
-5
0

Ogółem AII5 -31

-2 374
-119

Ogółem AII6 -2 493

-452
19

-530

+53
+6

Razem wynik -452

6
-6

+12
wynik 6

d)podatek dochodowy według deklaracji podatkowej - obciążający wynik finansowy

6. Podatek dochodowy według deklaracji

-zbycie środków trwałych
-sprzedaż akcji

6. Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat.

-zapłacone odsetki od udzielonych pożyczek
-naliczone ale nie zapłacone odsetki od lokat bankowych powyżej 3 miesięcy
-naliczone ale nie zapłacone odsetki od udzielonych pożyczek

a)zmiana stanu należności z tytułu podatku dochodowego
b)podatek dochodowy zapłacony

a)zmiana stanu rezerw na podatek dochodowy
b)zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych - aktywa  z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 
c)podatek dochodowy  od dywidend odroczony do odliczenia

5. Pozycja AII6 "Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej w rachunku przepływów pieniężnych.

-wydatki na pokrycie zobowiązań wywołanych udzieleniem poręczeń

4. Wykaz elementów składających się na pozycję AII5 "odsetki i udziały w zyskach w rachunku 
przepływów pieniężnych.
-dywidenda

d)działalność finansowa "inne wydatki finansowe"

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

C. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA W SKONSOLIDOWANYM 
SPRAWOZDANIU FINANSOWYM HOLDINGU FINANSOWEGO

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
      15.06.2005    Adam Leżański                               Prezes Zarządu     Adam Leżański

 data           imię i nazwisko                           stanowisko/funkcja        pdpis

15.06.2005    Miron Czwojda              Wiceprezes Zarządu     Miron Czwojda
 data        imię i nazwisko             stanowisko/funkcja               podpis

Podpis osoby, której powierzono 
prowadzenie ksiąg rachunkowych

15.06.2005
data

Regina Pawliczak
imię i nazwisko

Główny Księgowy
stanowisko/funkcja

Regina Pawliczak
podpis 
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 B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

a)Nie występują zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu.
b)Nie występują aktywa finansowe przeznaczone do obrotu ani trzymane do terminu wymagalności
jak również zastępcze do sprzedaży.
c)Wszystkie posiadane akcje i udziały są nie notowane na giełdach oraz są nie notowane na rynkach
pozagiełdowych.

/w tys. zł./

Aktywa 
finansowe 
wg.pozycji w 
bilansie

Stan na 
początek 
okresu

(+) 
zwiększenie  
(-) 
zmniejszeni
e

Stan na 
koniec 
okresu

Przyszłe 
przychody

Długotermino
we aktywa 
finansowe 
udziały w 
jednostkach 
stowarzyszon
ych 
wyceniane 
metodą praw 
własności

203

122 325

dywidenda

Długotermino
we aktywa 
finansowe - 
udziały  w 
pozostałych 
jednostkach

151

-85 66

dywidenda w 
2004r. - 19 

tys.zł.

Aktywa 
finansowe 
wg. pozycji w 
bilansie

Kwota 
pożyczki 
lub lokaty

Odsetki 
wyliczone 
zgodnie z 
umową

Odsetki 
naliczone i 
zrealizowane 
w 2004r.

Odsetki 
naliczone i 
niezrealizowa
ne w 2004r.

Długotermino
we aktywa 
finansowe w 
pozostałych 
jednostkach - 
udzielone 
pożyczki

156

25 1

1

Krótkotermino
we aktywa 
finansowe w 
pozostałych 
jednostkach - 
udzielone 
pożyczki

8

1 0

0

Dokonano odpisów 
wartości udziałów z tytułu 
trwałej utraty ich wartości 
w wysokości 85 tys. zł.a 

odpis zaliczono do 
kosztów finansowych

d)Pożyczki udzielone, lokaty.

Dodatkowe informacje

Lokata założona w BZ WBK 
z przeznaczeniem na 

pożyczki dla akcjonariuszy 
do 2007r. Odsetki w 

wysokości 1% z terminem 
zapłaty do 3 miesięcy

Dodatkowe informacje

Brak dywidendy zysk 
przeznaczono na kapitał 

rezerwowy z 
przeznaczeniem na 

zakup środków trwałych

1. Informacje o instrumentach finansowych

Odsetki według stopy 
kredytu lombardowego 

1



Inne 
krótkotermino
we aktywa 
finansowe - 
lokaty

100

3 -

3

2.Zestawienie zobowiązań warunkowych w wartościach wynikających z ewidencji 

Zobowiązania Warunkowe
Pozycje Pozabilansowe
1. Zobowiązania warunkowe 10 633 15 499
1.1.Na rzecz jednost.powiązanych
      (z tytułu) -
  -udzielonych gwarancji i i poręcz. -
     w tym: -
  -nieobjętych konsolidacją -
  -objętych konsolidacją -
1.2.Na rzecz pozost.jednostek 10 633 15 499
      (z tytułu)
   - udzielonych gwarancji i poręczeń 5 178 10 418
   - weksle in blanco 3 273 2 899
   - hipoteka kaucyjna 2 000 2 000
   '- zastawy, przewłaszczenia 182 182
2. Inne (z tytułu) 4 473 2 761
   - wieczyste użytkow.gruntów 87 700
   - roszczenia pracownicze 517 517
  '-leasing środków transportowych 3 869 1 544
Pozycje pozabilansowe, razem 15 106 18 260

a) weksle in blanco na rzecz innych jednostek:

rok poprzedni
20032004

rok bieżący

Lokata powyżej 3 m-cy do 
12 m-cy

pozabilansowej według stanu na 31.12.2004r.

- Zastal Transport wystawił weksel in blanco na kwotę 30 tys. zł.dla Ekoserwis CPN, jako
zabezpieczenie płatności zobowiązań.

-Zastal S.A. wystawił weksel in blanco do wysokości 100 tys. zł. na rzecz Towarzystwa 
Ubezpieczeniowego Allianz Polska S.A. Przedstawicielstwo w Zielonej Górze  jako zabezpiecze-
nie udzielonej gwarancji na należności celne i podatkowe.
Ważne do dnia 31.12.2004r.

-Zastal Transport wystawił weksel in blanco na kwotę 10 tys. zł. dla Agencji Celnej "Jaś"
Pawłowice jako gwaracja uiszczenia zobowiązań celnych. 
Ważne do odwołania

-Zastal Transport wystawił weksel in blanco na kwotę 40 tys. zł. złożony w Towarzystwie 
Ubezpieczeniowym Cigna STU jako zabezpieczenie płatności kartami kredytowymi  Calips na 
20 tys. zł. i gwarancja dla ZMPD na 20  tys. zł.

Zastal Transport wystawił weksle in blanco pod zabezpieczenia umów leasingowych na naczepy
i ciągniki dla:
- Handlowy Leasing Warszawa do kwoty 810,2 tys. zł.
-Creditanstalt- Leasing Warszawa do kwoty 60,7 tys. zł.
-Citileasing Warszawa do kwoty 35,5 tys. zł.
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- Zastal Transport wystawił weksel in blanco do kwoty 5 tys. zł.dla firmy Timex Warszawa.

b) poręczenia na rzecz innych jednostek:

Poręczenie jest ważne przez cały okres obowiązywania umowy leasingu pomiędzy Kolmex S.A. 
a PKP.

c) hipoteka kaucyjna i zastawy na rzecz innych jednostek:

- Raiffeisen Leasing do kwoty 86,3 tys. zł.
-Pekao Leasing do kwoty  109 tys. zł.
-SG Equipment do kwoty 1.345,1 tys. zł.
Ogółem na kwotę 2.446,8 tys. zł.

-Zastal Transport Sp. z o.o. wystawił weksel in blanco do wysokości 16,1  tys. zł. dla firmy 
Shell Polska jako zabezpieczenie roszczenia o zwrot wynagrodzenia za promocję olejów tej 
firmy.
Ważne do 8 sierpnia 2005r.

-Zastal Transport wystawił weksel in blanco dla Lotos Mazowsze do kwoty 25 tys. zł. jako 
zabezpieczenie płatności za paliwo.

-Zastal Transport wystawił weksle in blanco na 600 tys. zł. do  firmy Man Star Trucks jako 
zabezpieczenie płatności, uzyskując w zamian możliwość posiadania nieprzeterminowanego
zadłużenia do tej wysokości bez konsekwencji odsetkowych.

-poręczenie przez Zastal S.A.  weksla in blanco do kwoty 121 tys. zł wystawionego przez 
Zastal ZPR stanowiącego zabezpieczenie kredytu udzielonego przez BZ WBK S.A. O/Zielona 
Góra.Aneks nr 2 do umowy nr 01/00 z dnia 03.01.2000 r.
Do w/w pozycji utworzono rezerwę na całą kwotę poręczenia.

-poręczenie przez Zastal S.A. weksla in blanco wystawionego przez Zastal Wagony S.A.
 stanowiącego zabezpieczenie zobowiązania odkupu wagonów od Kolmex S.A. z siedzibą w 
Warszawie, w przypadku nie wywiązania się PKP z umowy  leasingu.  Przedmiotem umowy 
leasingu pomiędzy Kolmex S.A. a PKP Cargo jest leasing 45 sztuk wagonów towarowych. 
Wartość przedmiotu leasingu wg stanu na dzień 31.12.2004r. wynosi 5.057 tys. zł. W przypadku 
rozwiązania umowy wartość przedmiotu leasingu zostaje pomniejszona o kolejne wpłacone przez
 PKP raty kapitałowe.

-hipoteka zwykła w kwocie 2 mln zł ustanowiona na nieruchomości położonej w Zielonej Górze
 przy ul. Towarowej (Medir), jako zabezpieczenie kredytu płatniczego udzielonego spółce Zastal
 Wagony S.A. przez Bank Handlowy w wysokości 1,4 mln EURO, a poręczonego przez Zastal.
Do w/w pozycji utworzono rezerwę na całą kwotę poręczenia.

-umowa zastawu na 15.500 sztukach akcji Kolmex S.A. w Warszawie będące własnością 
Zastal S.A. Zielona Góra o wartości 15 tys. zł na rzecz Kolmex S.A.
Zastaw jest zabezpieczeniem dobrego wykonania i realizacji kontraktu PL/011329711/00-1840 

dostawy wagonów.

wraz z opcjami na 200 sztuk wagonów typu 437Z zawartym w dniu 06.04.2000r. pomiędzy Zastal 
Wagony S.A. a Kolmex S.A.
Ważne do 31.05.2005r.
Zastaw będzie zwalniany sukcesywnie po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego na poszczególne 

- do rejestru zastawów wpisano ciągnik ZNA 0075 spółki Zastal Transport na rzecz firmy
Handlowy - Leasing jako zabezpieczenie do umowy leasingowej nr 1638 w kwocie 88,1 tys. zł.

-na rzecz firmy Timex dokonano przewłaszczenia pojazdu i cesji polisy ubezpieczeniowej na 
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3. Nie występują zobowiązania wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego
z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

4. Z dniem 31.12.2004r. podjęto decyzję o likwidacji składu celnego. Wolne pomieszczenia

przychody 49 tys. zł.
koszty 128 tys. zł.

21
18

OGÓŁEM 39

6. Poniesione w 2004 roku i planowane w 2005 roku nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:
/w tys.zł/

L.P. Nakłady na Poniesione Planowane
w 2004 r. w 2005 r.

I 3 112
1. 3 112
I Środki trwałe w tym : 263 445
1. Modernizacja budynków 103 118
2. Maszyny produkcyjne dla ZKS 55 236
3. Komputery, fax , kopiarka 32 6
4. Urządzenia - wyposażenie 6 60
5. Grunt (Zacisze) 2 0
6. Sieć wodociągowa - 5
7. Plandeka na naczepę 4 0
8. Dystrybutor paliw 16 0
9. Ciągniki, naczepy, przyczepy 45 0
10. Utwardzenie placu - 20
II Środki trwałe w budowie 70 349
1. Adaptacja budynków dla ZKS 39 76
2. Adaptacja budynku na archiwum 30 9
3. Przyłącze gazowe 1 25
4. Linie kablowe - 202
5. Sieć światłowodowa - 30
6. Parking - 7
III RAZEM I+II 336 906

W 2004 roku nie poniesiono nakładów na ochronę środowiska i nie planuje się takich
nakładów w 2005 roku.

pojazd ZEC 2625 w  wartości ubezpieczeniowej 79 tys. zł. będący własnością Zastal Transport.

d) roszczenia pracownicze:

- byli pracownicy spółki Zastal Transport wystąpili na drogę sądową z roszczeniami przeciwko
spółce o wypłatę należności z tytułu diet i godzin nadliczbowych o łącznej wysokości 651 tys. zł.
Spółka utworzyła rezerwę w wysokości 134 tys. zł. Na zobowiązaniach warunkowych zaksięgo-
wano kwotę 517 tys. zł.

(magazyn) zostanie wydzierżawiony.
Przychody i koszty w 2004 roku dotyczące składu celnego.

5. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie:

-adaptacja pomieszczeń na archiwum
- adaptacja hali  produkcyjnej dla Zakładu Konstr. Stalowych

Wartości niematerialne i prawne
Programy komputerowe

7.1 Nie wystąpiło przeniesienie praw i zobowiązań między Zastal S.A. a jednostkami
powiązanymi.
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/w tys.zł/
Eliminacje Eliminacje

BILANS 2004 2003
rok bieżący rok poprzedni

A.Aktywa trwałe -2 036 -2 546 
    Środki trwałe w budowie -5 -
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych-udziały, pożyczki -2 031 -2 546 
B.Aktywa obrotowe -359 -208 
    Należności krótkoterminowe od jednostek
    powiązanych z tytułu dostaw i usług
    o okresie spłaty do 12 miesięcy -10 -4 
    Krótkoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych
    - udzielone pożyczki -354 -204 
   '-inne środki pieniężne 5 

Aktywa razem -2 395 -2 754 

PASYWA
A.Pasywa -1 926 -665 
    Kapitał podstawowy -1 785 -1 785 
    Zysk/strata netto -1 503 88 
    Akcje własne -421 -664 
    Strata z lat ubiegłych 1 783 1 696 
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiąz. -469 -2 089 
    Zobowiązania długoterminowe wobec
    jednostek powiązanych - pożyczki

- -1 881 
   Zobowiązania krótkoterminowe wobec
   jednostek powiązanych z tytułu dostaw
   i usług o okresie wymagalności do
  12 miesięcy -5 -4 
    Zobowiązania krótkoterminowe wobec
    jednostek powiązanych - inne (pożyczki) -464 -204 

Pasywa razem -2 395 -2 754 
b)

Rachunek zysków i strat
Przychody netto ze sprzedaży produktów -187 -273
Przychody netto ze sprzedaży towarów
i materiałów 0 -1
Koszty działalności operacyjnej -188 -274
Pozostałe przychody operacyjne - zysk
ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -5 -
Przychody finansowe - odsetki od jednostek
powiązanych -33 -44
Przychody finansowe - korekta odpisu
aktualizującego pożyczkę i odsetk od pożyczki -1628 -
Koszty finansowe odsetki od jednostek
powiązanych -33 -44
Koszty finansowe- aktualizacja wartości odsetek 
od pożyczki -8 -85

7.2. Dane liczbowe dotyczące jednostek powiązanych.
a) Transakcje z jednostkami zależnymi podlegającymi konsolidacji.
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c) Wykaz spółek w których Zastal S.A. posiada co najmniej 20% udziałów
    w kapitale

Nazwa spółki Adres Rodzaj % Wartość Zatwierdz. Podlegają
i jej forma powiązania posiadanych udziałów wynik netto
prawna udziałów wg za ostatni konsoli-

cen rok obr.+/- dacji
nabycia 2004 r.

Zastal Zielona Góra zysk
Transport ul.Sulecho- zależne 100% 1 735 247 tak
Sp. z o.o. wska 4a

Zielona Góra zysk
Agencja Ochrony ul.Sulecho- stowarzysz. 40% 200 305 tak
GAMA Sp. z o.o. wska 4a
" Kapitał" Zielona Góra zysk
Sp. z o.o. ul.Sulecho- zależne 100% 50 1 384 tak

wska 4a
RAZEM 1 985 1 936 

8. W 2004 roku nie było wspólnych przedsięwzięć.
9. Przeciętne zatrudnienie w spólkach objętych konsolidacją w roku obrachunkowym  zatrudnienie 
w grupach zawodowych.

Kobiety Mężczyźni

Przeciętna 
liczba 

zatrudnion
ych  w 

poprzedni
m roku 
2003 w 

25 76 137

1 55 80

23 21 56

- - -

1 _ 1

LP.

Osoby korzystające z urlopów 
wychowawczych lub bezpłatnych 1

10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń w 2004r.

Wyszczególnienie Wypłaty w jednostce 
dominującej

Wypłaty w spółkach zależnych i 
stowarzyszonych

Pracownicy na stanowiskach 
nierobotniczych 44

Uczniowie -

Pracownicy ogółem z tego: 101

Pracownicy na stanowiskach 
robotniczych 56

Wyszczególnienie
Przeciętna liczba 

zatrudnionych (w osobach) 
w 2004 r.

6



1.
-

2.

76

3.
181

92

82

7

11.W 2004 roku nie udzielono pożyczek ani świadczeń o podobnym charakterze osobom
wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujacych oraz członkom ich rodzin.

12. W sprawozdaniu finansowym za 2004 rok wystąpiło zdarzenie dotyczące lat ubiegłych

13. W sprawozdaniu finansowym zostały ujęte wszyskie zdarzenia, dotyczące 2004 roku jakie 
nastąpiły po dniu bilansowym.

rok bieżący rok poprzedni rok bieżący rok poprzed.

183 0 183 209
-długoterminowe 107 0 107 96
-krótkoterminowe 76 0 76 113

14. W 2004 roku nie wystąpiły żadne relacje między prawnym poprzednikiem Zastal S.A..

-

257

76

Powinno być

Razem: 345

zysków i strat roku bieżącego.

W roku 2004 rozpoczęto tworzenie rezerw na odprawy emerytalne i tworzenie biernych rozliczeń
międzyokresowych na koszty premii dla Zarządu, zależnej od wyniku netto. 

Pasywa- bilans Jest

Członkowie Zarządu 
jednostki dominującej w 
tym:

233

Członkowie Rady 
Nadzorczej jednostki 
dominującej

112

Leżański Adam 136

97Czwojda Miron

Olszewski Jan 28

Czarkowski Rafał 29

Apostoluk Elżbieta 27

Łuczyński Jan 14

Ziaja Bernard 14

Członkowie Zarządu 
jednostek zależnych w 

tym:
-

Czerwiński Józef

Latkowski Ryszard

Zofia Faust

które związane było z utworzeniem rezerwy na odprawy emerytalne w wysokości 96 tys. zł.,
co stanowi 3,14% zysku brutto. Zgodnie z zasadą istotności kwota ta została ujęta w rachunku 

BI2 Rezerwa na 
świadczenia emerytalne i 

podobne:
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w tys.

Rok 2003 
przed 

przekształcen
iem

Korekty 
dotyczące 
roku 2003

Rok 2003 po 
przekształce

niu

17 326 57 17 383

83 57 140

83 8 91

- 49 49

7 674 1 7 675

827 1 828

827 1 828

756 0 756

330 0 330

25 000 58 25 058

9 555 -5 355 4 200

-664 -664

1 151 80 1 231

-30 402 -4 813 -35 215

5 569 42 5 611

15 445 5 413 20 858
3 050 5 406 8 456

3 050 5 406 8 456

- 5 406 5 406

5 176 8 5 184

4 953 8 4 961

w roku 2003 z została ujęta w roku bieżącym.

3. Zobowiązania krótkoterminowe

2.2. Wobec pozostałych jednostek

-inne zobowiązania finansowe

9. Zysk (strata) netto

3.Akcje własne (wielkość ujemna)

4.Kapitał zapasowy

2.Zobowiązania długoterminowe

IV. Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania

I. Kapitał własny

-środki pieniżne w kasie i na rachunku

Aktywa razem

8.Zysk (strata) z lat ubiegłych 

6.1. Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego

6.2.Inne rozliczenia międzyokresowe

3.2.Wobec pozostałych jednostek

3.1.Krótkoterminowe aktywa finansowe

c)środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

II Aktywa obrotowe

3.Inwestycje krótkoterminowe

PASYWA

I.AKTYWA TRWAŁE
6.Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe

Pozycja w bilansie

15. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
Korekty dotyczące spółki zależnej "Kapitał", która była nie ujmowana w sprawozdaniu finansowym
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46 8 54

25 000 58 25 058

21 872 0 21 872

20 037 0 20 037

3 353 15 3 368

7 -15 -8

11 393 0 11 393

6 651 0 6 651

7 870 0 7 870

343 0 343

3 530 -15 3 515

15 176 -35 15 141

146 -35 111

49 -35 14

120 0 120

1 146 -85 1 061

88 -85 3

-11 900 - -11 900

5 660 35 5 695

-3 -3

5 657 35 5 692

84 -7 77

34 -7 27

-4 -4

5 569 42 5 611XXII. Zysk (strata) netto

XX. Udział w zyskach netto jednostek 
podporządkowanych wycenianych 
metodą praw własności.

b. Część odroczona

XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości i 
części udziałów, akcji jednostek 
podporządkowanych. 

3.Aktualizacja wartości inwestycji

XIII. Zysk (strata) z działalności 
gospodarczej

XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

XVII. Zysk (strata) brutto

XVIII. Podatek dochodowy

5. Inne

XI.Koszty finansowe

-od jednostek pozwiązanych

3.Inne przychody operacyjne

VIII. Pozostałe koszty operacyjne

VI. Zysk (strata) ze sprzedaży

VII.Pozostałe przychody operacyjne

1.Przychody netto ze sprzedaży 
produktów

V.Koszty ogólnego zarządu

2.Odsetki w tym:

3.Inne koszty operacyjne

IX. Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej
X. Przychody finansowe

Rachunek zysków i strat

I.Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów

Razem Pasywa

-z tytułu wynagrodzeń
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a) W dniu 10 grudnia 2002 roku Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział V Gospodarczy,sygn.akt
VU 95/02,postanowił ogłosić upadłość  spółki zależnej Zastal Wagony S.A. Zielona Góra.
W dniu 12 grudnia 2002 roku Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział V Gospodarczy, sygn.akt
VU 91/02, postanowił ogłosić upadłość spółki zależnej, Zastal Zakład Produkcyjno-Remontowy
spółka z o.o. Zielona Góra.

Zastal S.A. utworzył w 2002 roku rezerwy na zobowiązania z tytułu poręczeń udzielonych upadłym
podmiotom na ogólną kwotę 19.006 tys.zł.,utworzono również odpisy wartości należności od
upadłych spółek.
Do największych wierzycieli Zastal S.A. z tytułu udzielonych poręczeń należą  Korporacja 
Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA , Bank PBK BPH S.A.,Bank Handlowy S.A.  oraz Polski 
Dom Leasingu Nieruchomości.
Zobowiązania wobec wspomnianych podmiotów wynikają z poręczeń udzielonych za zobowiązania
Zastal Wagony S.A. , które w większości wiązały się z kontraktami eksportowymi przyjętymi  do
realizacji. W 2003 roku zaczęły wpływać wezwania do zapłaty poręczonych kwot. Zastal S.A.
za priorytetowe zadanie na rok 2003 przyjął zawarcie porozumień z wierzycielami odnośnie spłaty 
poręczonych zobowiązań. Zawierane porozumienia mają zapobiec natychmiastowej egzekucji
kwot należnych wierzycielom. 
Zastal S.A. nie dysponuje tak dużymi środkami pieniężnymi aby móc zaspokoić żądania
wierzycieli.W zawieranych porozumieniach z wierzycielami Zastal S.A. dąży do powiązania spłaty
zobowiązań ze sprzedażą nieruchomości jakimi dysponuje spółka, a na sprzedaż których
uzyskano zgodę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Tylko w ten sposób Spółka jest w stanie
wygenerować środki na spłatę poręczonych zobowiązań.

kolejnych miesięcy i dłużej. 

W związku z upadłością w latach poprzednich spółek zależnych istnieją pewne okoliczności, które

17. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynowania działalności gospodarczej przez
Zastal S.A., jednostki zależne i stowarzyszone podlegające konsolidacji przez co najmniej 12

16. W skonsolidowanym sprawozdaniu nie wystąpiły korekty z tytułu zmian polityki rachunkowości 
ani korekty błędów podstawowych. 
Nie zmienił się sposób sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W stosunku do 
poprzedniego roku obrotowego. 

będą utrudniać działalność. 
Konieczność spłaty zobowiązań z tytułu poręczeń będzie w znacznym stopniu ograniczać
możliwości rozwojowe Zastal S.A. ale nie spowoduje to całkowitej utraty zdolności do prowadzenia
działalności gospodarczej i rozwoju. Z dniem 01.01.2005 roku utworzono dwie nowe działalności
Zakład Konstrukcji Stalowych oraz Składnicę Akt.

W związku z ogłoszeniem upadłości ww. spółek zależnych Zastal S.A. zmuszony był w roku 2003
porozumieć się z wierzycielami tych spółek, w sprawie spłat długów, w związku z udzielonymi przez
Zastal S.A. poręczeniami za zobowiązania tych podmiotów.

W 2003 roku spłacono kwotę 5.943 tys. zł. z tytułu poręczeń, gdzie wykorzystano środki pieniężne
otrzymane ze sprzedaży udziałów w spółce zależnej Zastal Braniewo spółka z o.o.
W 2003 roku wpłacono kwotę 3.757 tys. zł. do depozytu sądowego na konto Komornika Sądu 
Rejonowego w Zielonej Górze, jako zabezpieczenie poręczenia weksla na rzecz Polskiego Domu
Leasingowego, też ze środków pieniężnych otrzymanych ze sprzedaży udziałów w spółce zależnej
Zastal Braniewo Sp. z o.o.
W 2003 roku zawarto porozumienia na spłatę zobowiązań związanych z poręczeniami na kwotę
6.600 tys. zł., ustalając terminy spłat na lata 2004 i 2005 z  KUKE S.A., BH S.A. i BPH PBK S.A. 
Na spłatę tych zobowiązań zostaną częściowo przeznaczone środki otrzymane ze sprzedaży w
2004 roku nieruchomości w Dziwonowie. 
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Zostały wyksięgowane z ewidencji księgowej wszystkie  wierzytelności, wykorzystując utworzone

Spłacono kwotę 3.550 tys. zł. czyli do spłaty pozostaje zobowiązanie w kwocie 3.050 tys. zł. oraz
1.012 tys. zł. z tytułu naliczonych odsetek od ww. zobowiązań. Wszystkie zobowiązania dotyczące 
poręczeń zostały zabezpieczone rezerwami na kwotę 6.648 tys. zł.

b) W dniu 22.03.2002 roku (akt notarialny 2261/2002) podjęto uchwałę w sprawie rozwiązania spółki
Zastal Bud i postawiono ją w stan likwidacji.
W dniu 23.04.2004 r. podjęto uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zastal Bud Sp. z o.o.
w likwidacji w sprawie zatwierdzenia końcowych sprawozdań z przeprowadzenia likwidacji i końcowe-
go sprawozdania finansowego. W dniu 11.05.2004r. skierowano wniosek o wykreślenie podmiotu z 
Krajowego Rejestru Sądowego. 
Zastal S.A. posiada 100  % udziałów ww. spółce o wartości 405 tys. zł. , na które w roku 2002
utworzono odpis wartości udziałów na kwotę 405 tys. zł.
W dniu 15.09.2004 roku sygnatura sprawy ZGVIIINS-REJ.KRS/11635/4/664 Sąd Rejonowy w Zielonej
Górze VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wykreślił z KRS, Zastal Bud Sp. z
o.o. w likwidacji ( zakończono proces likwidacji). 

c) W dniu 12.12.2002 roku Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział V Gospodarczy, sygn. Akt
VU 91/02, postanowił ogłosić upadłość spółki zależnej, Zastal Zakład Produkcyjno Remontowy 
Sp. z o.o. Zielona Góra. 
W dniu 08.10.2004 sygn. Akt VU 91/02 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział V Gospodarczy 

( zależne i stowarzyszone)

postanowił zakończyć postępowanie upadłościowe Zastal Zakład Produkcyjno Remontowy Sp. z o.o.
w Zielonej Górze. 

w latach poprzednich odpisy aktualizujące. 

18) W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ujęto wszystkie jednostki podporządkowane
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SZANOWNI PAŃSTWO 
 

   W imieniu Zarządu Zastal S.A. przedstawiam Państwu Raport z działalności Grupy Kapitałowej 
Zastal S.A. za rok 2004. 
 
     W minionym roku 2004 Grupa Kapitałowa Zastal S.A. odnotowała dodatni wynik finansowy, który 
przy przychodach ogółem 24,7 mln zł. zamknął się kwotą 3,6 mln zł.  
Pomimo zakończenia roku obrachunkowego znacznym zyskiem sytuacja finansowa Grupy jest w 
dalszym ciągu obciążona konsekwencjami wydarzeń roku 2002. Dotyczy to przede wszystkim 
podmiotu dominującego w Grupie, który zgodnie z zawartymi porozumieniami w latach 2005- 2007 
powinien spłacić jeszcze  ponad 3 mln zł. udzielonych poręczeń. 
 
Skonsolidowane sprawozdanie za rok obrachunkowy 2004 jest pierwszym sprawozdaniem, w którym 
ujęto spółkę Kapitał pomijaną w dotychczasowych sprawozdaniach. Obecnie Grupa Kapitałowa Zastal 
składa się z podmiotu dominującego Zastal S.A. dwóch podmiotów zależnych tj. Kapitał Sp. z o.o i 
Zastal Transport Sp. z o.o. oraz podmiotu stowarzyszonego Agencji Ochrony GAMA Sp. z o.o., w 
którym Zastal SA posiada 40 % udziałów. 
 
 
Rok 2004 wykorzystano w podmiocie dominującym podobnie jak rok poprzedni na stabilizowanie  
sytuacji finansowej. Dokonano wszystkich spłat poręczonych zobowiązań jakie były przewidziane na 
rok 2004 w zawartych porozumieniach.  
Miniony rok obrachunkowy to również zmiany organizacyjne w podmiocie dominującym w Grupie. 
Z końcem 2004 roku uruchomiono dwie nowe działalności, które mają szansę się rozwinąć w 
niedalekiej przyszłości i diametralnie zmienić dotychczasowy profil działalności spółki. 
 
Rok 2004 był także  udany dla spółki transportowej, która pomimo spadającego kursu euro 
odnotowała bardzo dobry  wynik finansowy. Osiągnięty zysk pozwolił na odbudowanie kapitałów  do 
poziomu sprzed roku 2002. 
     
Konsekwentna realizacja założeń przyjętych w 2003 roku mających na celu ustabilizowanie sytuacji 
finansowej Grupy Kapitałowej oraz zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków jak i 
środków do  rozwoju działalności, powinna w najbliższej przyszłości doprowadzić do umocnienia się 
podmiotów wchodzących w skład Grupy na obecnych rynkach jak i dać szansę pozyskania nowych.   
   
 
W imieniu Zarządu ZASTAL S.A. pragnę zapewnić, że dołożymy wszelkich starań aby wspomniane 
działania zakończyły się powodzeniem. 
                                                                             
 
                                                                               Adam Leżański 
 
                                                                                Prezes Zarządu 



 
 
 
 
 
 

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 
 

dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu  
Z A S T A L SPÓŁKA AKCYJNA w Zielonej Górze 

 
 
 

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej, w 
której dominującą jednostką jest spółka ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze z siedzibą 
w Zielonej Górze ul. Sulechowska 4a, na które składa się : 
 
1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 
2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie 

aktywów i pasywów zamyka się sumą 25.147.838,51 zł, 
3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 

roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.634.086,58 zł, 
4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2004 

roku do 31.12.2004 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę  
3.838.171,43 zł, 

5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2004 roku 
do 31.12.2004 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 455.579,37 zł, 

6) dodatkowe informacje i objaśnienia. 
 
Sprawozdanie zostało sporządzone metodą pełną. 
Za sporządzenie tego sprawozdania skonsolidowanego odpowiada Zarząd jednostki dominującej. 
Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego 
sprawozdania. 
Badanie sprawozdania skonsolidowanego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 
 
1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, 

poz. 694 z późniejszymi zmianami), 
2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych 

Rewidentów w Polsce. 
 
Badanie sprawozdania skonsolidowanego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, 
aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu.  
W szczególności badanie obejmowało sprawozdanie poprawności zastosowanych przez 
jednostki powiązane zasad (polityki) rachunkowości i sprawdzenie – w przeważającej mierze  
w sposób wyrywkowy – podstaw, z których wynikają liczby i informacje zawarte  
w sprawozdaniu skonsolidowanym, jak i całościową ocenę sprawozdania skonsolidowanego. 
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. 
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Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie skonsolidowane, obejmujące dane liczbowe 
i objaśnienie słowne: 
 
a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej  

i finansowej badanej grupy kapitałowej na dzień 31.12.2004 roku, jak też jej wyniku 
finansowego za rok obrotowy od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku, 

b) sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej 
wyżej ustawie, a w szczególności w rozdziale 6, zasadami (polityką) rachunkowości oraz 
przepisami wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 
2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki  
i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych (Dz.U. Nr 152,  
poz. 1729), 

c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania skonsolidowanego przepisami prawa 
obowiązującymi grupę kapitałową. 

 
Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej jest kompletne w rozumieniu art.49 ust.2 ustawy 
o rachunkowości, a zawarte w nim informacje finansowe, pochodzące ze zbadanego 
sprawozdania skonsolidowanego są z nim zgodne. 

 
Zielona Góra, dnia 30 maja 2005 r. 

 
Podpis biegłego rewidenta: 
 
 
 
BIEGŁY REWIDENT                                               PREZES ZARZĄDU 
  Nr ew. 3333/1017                                                     mgr Stanisław Gauza 
Piotr Radkiewicz                                                        Biegły rew. 972/5995 
NIP 929-117-98-81 
  
                                            BIURO USŁUG FINANSOWO – KSIĘGOWYCH 
                                                              „ DEBET” Sp. z o.o. 
                                                       65-958 Zielona Góra, pl. Pocztowy 7 
                                                      tel/fax /068/ 325 06 22, tel. 324 36 29 
                                                      Reg. 970037408, NIP 929-011-01-43 
 
 
 
 



 
 
 

R A P O R T 
 

UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO SKONSOLIDOWANEGO 

 
ZASTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze 

ul. Sulechowska 4a za 2004 rok 
 
I. Informacje ogólne. 
 
A. Informacje identyfikujące badaną jednostkę: 
 
1. ZASTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze 

ul. Sulechowska 4a 
 
2. Działalność badanej jednostki. 
 

a) Podstawą działania Spółki jest Postanowienie Sądu Rejonowego w Zielonej 
Górze Wydział Gospodarczy z dnia 14.10.1992 r. o wpis do rejestru 
handlowego Dział B Nr rejestru 777 Sygn. akt Ns-Rej. H 694/92 oraz Statut 
Spółki sporządzony w formie aktu notarialnego z dnia 15.11.1990 r. przed 
notariuszem PBN w Zielonej Górze Nr A 7882/1990 i zmiana Statutu Spółki 
z dnia 15.11.1990 r. Uchwalą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy z dnia 25.08.1992 r. sporządzonej w formie aktu notarialnego 
Kancelarii Notarialnej notariusza Aleksandry Romanowskiej w Zielonej 
Górze Rep. A. Nr 7503/1992. 
Spółka posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 
0000067681 z dnia 25.10.2002 r. w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, 

 
b) Numer statystyczny Regon: 006104350 nadany przez Wojewódzki Urząd 

Statystyczny w Zielonej Górze dnia 22.01.2003 r. 
 

c) Numer Identyfikacyjny NIP: 929-009-38-06 nadany przez Urząd Skarbowy 
w Zielonej Górze dnia 07.06.1993 r. 
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3. Przedmiotem działalności Spółki wg PKD jest: 
 
- 70.20.z – wynajem nieruchomości, 
- 63.11.c – przeładunek towarów, 
- 63.12.c -  magazynowanie i przechowywanie towarów. 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2004 r.  
do 31.12.2004 r., a porównywalne dane finansowe od 01.01.2003 r.  
do 31.12.2003 roku. 

 
4. Skład Zarządu Spółki w okresie badanym przedstawia się następująco:  
 

mgr Adam Leżański  - Prezes od 01.03.1994 r. i nadal 
mgr Miron Czwojda  - Wiceprezes od 27.06.1999 r. i nadal 
 
a Głównym Księgowym pani Regina Pawliczak od 16.12.1996 r. i nadal. 

 
5. Średnioroczne zatrudnienie w roku badanym w przeliczeniu na pełne etaty 

wynosiło 137 osób. 
 
6. W skład grupy kapitałowej Zastal Holding objętych konsolidacją wchodzą: 
 

- Zastal Transport sp. z o.o. 65-119 Zielona Góra ul. Sulechowska 4a, jako 
jednostka zależna, 

- Agencja Ochrony Gama sp. z o.o. 65-119 Zielona Góra  ul. Sulechowska 4a, 
jako jednostka stowarzyszona z udziałem w kapitale i całkowitej liczbie 
głosów 40%, 

- „Kapitał” sp. z o.o. 65-119 Zielona Góra, ul. Sulechowska 4a, jako 
jednostka zależna. 

 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za poprzedni rok zapewnienia 
porównywalność danych do roku bieżącego. 
Zasady rachunkowości są wspólne dla wszystkich jednostek objętych 
konsolidacją. 

    W wyżej wymienionych jednostkach gospodarczych grupy kapitałowej zostało       
przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego za 2004 rok przez biegłego       
rewidenta Biura Usług Finansowo-Księgowych „Debet” Sp. z o.o. w Zielonej      
Górze ul. Plac Pocztowy 7 i wydana opinia bez zastrzeżeń spółki Zastal 
Transport sp. z o.o. w Zielonej Górze. 
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II. B. Informacje identyfikujące sprawozdanie finansowe. 
 
 
1. Podstawą sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest 

ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz.591 
z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 
grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez 
jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego 
jednostek powiązanych Dz.U. Nr 152, poz. 1729. 
 
Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych za okres sprawozdawczy jest 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok ubiegły, które uchwałą  
Nr 4/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZASTAL SA  
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 25 czerwca 2004 roku zostało zatwierdzone. 
Bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 
24.999.737,38 zł. 
Rachunek zysków i strat za rok 2003 wykazujący zysk netto w wysokości 
5.568.670,87 zł. 
W/w uchwała potwierdzona jest Aktem Notarialnym z dnia 25.06.2004 r.  
Rep. A. Nr 7376/2004 notariusz Aleksandra Romanowska, ul. Jedności 78 
Zielona Góra. 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało opublikowane w Monitorze 
Polski B Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Nr 295 z dnia 
01.02.2005 r. poz. 2127 oraz złożone w Sądzie Rejonowym Wydział 
Gospodarczy w Zielonej Górze dnia 28.07.2004 r.. 

 
 
2. Sprawozdanie finansowe za okres badany 2004 r. składa się z : 
 

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 
 
b) bilans na dzień 31.12.2004 r., którego suma bilansowa wynosi kwotę 

25.147.838,51 zł. 
 

c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. 
zamykający się zyskiem netto kwotą 3.634.086,58 zł. 

 
d) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, których stan wynosi: 
 

- na początek roku obrotowego        756.340,57 zł 
 
- na koniec roku obrotowego        1.211.919,94 zł 
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- zmiana netto                 +455.579,37 zł 
 

e) zestawienie zmian w kapitale własnym 
  
f) dodatkowe informacje i objaśnienia 

 
g) sprawozdania z działalności Spółki. 

 
 
3. Badanie przeprowadzono na podstawie umowy o badanie i ocenę sprawozdania 

finansowego zawartej dnia 20 października 2003 r. w Zielonej Górze oraz 
aneksu umowy z dnia 24 listopada 2004 r. pomiędzy: 

 
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze ul. Sulechowska 4a, jako 
Zleceniodawcą reprezentowanym przez: 
- Prezesa Zarządu             mgr Adama Leżańskiego 
- Wiceprezesa Zarządu     mgr inż. Mirona Czwojdę 
oraz  
Biurem Usług Finansowo-Ksiegowych „Debet” Spółka z o.o. w Zielonej Górze 
Plac Pocztowy 7, wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych z numerem 267, jako Zleceniobiorcą      
reprezentowanym przez: 

     - Prezesa Zarządu              Władysława Łozowskiego 
 
Badanie sprawozdania finansowego skonsolidowanego przeprowadził  
rewident: 
 
- Piotr Radkiewicz zam. Migdałowa 6/2 w Zielonej Górze nr ewidencyjny 

3333/1017 w siedzibie ZASTAL SA w Zielonej Górze ul. Sulechowska 4a  
w dniach 04.05.2005 r. do 11.05.2005 r. i od 23.05.2005 r. do 30.05.2005 r.. 

 
 
4. ZASTAL SA udostępniła żądane przez biegłego rewidenta dane informacyjne i 

udzieliła wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia badania oraz przedłożyła 
Oświadczenie Zarządu o kompletności ujęcia danych do skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego z dnia 30.05.2005 roku. 

 
 
5. Analiza sytuacji finansowej. 

 
Wyniki działalności gospodarczej, strukturę bilansu do roku poprzedniego oraz 
rachunku zysków i strat charakteryzują poniższe dane: 
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A. Bilans na dzień 31.12.2004 roku w tys. zł: 
 
Lp. Treść R o k Różnica 
  2004 2003 ± 
1. Aktywa trwałe 16.485 17.383 -898
2. Aktywa obrotowe 

w tym: 
- zapasy 
- należności krótkoterminowe 
- inwestycje krótkoterminowe 
- krótkoterminowe rozliczenie 
  międzyokresowe  

8.663

791
6.445
1.319

108

7.675 
 

735 
6.042 

828 
 

70 

988

56
403
491

38
 Suma aktywów 25.148 25.058 90
1. Kapitał własny 

w tym: 
- zysk netto (strata netto) 

8.037

3.634

4.199 
 

55.611 

3.838

-1.977
2. Zobowiązania i rezerwy 

w tym: 
- rezerwy na zobowiązania 
- zobowiązania długoterminowe 
- zobowiązania krótkoterminowe 
- rozliczenie międzyokresowe 

17.111

6.991
6.926
3.149

45

20.859 
 

7.080 
8.456 
5.185 

138 

-3.748

-89
-1.530
-2.036

-93
 Suma pasywów 25.148 25.058 90
 
B. Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2004 roku w tys. zł 
 
Lp. Treść R o k Różnica 
  2004 2003 ± 
A Przychody ze sprzedaży 

i zrównane z nimi 17.223
 

21.886 -4.663
B Koszty działalności operacyjnej 17.023 21.895 -4.872
D Pozostałe przychody operacyjne 6.966 11.393 -4.427
E Pozostałe koszty operacyjne 4.245 7.870 -3.625
G Przychody finansowe 554 15.141 -14.587
H Koszty finansowe 414 1.061 -647
I Strata na sprzedaży udziałów jednostek 

podporządkowanych 
- 11.900 11.900

J Zyski nadzwyczajne 
Straty nadzwyczajne 

-
-

- 
2 

-
-2

 Ogólne przychody (A+D+G+J) 24.743 48.420 -23.677
 Ogółem koszty (B+E+H+I+J) 21.682 42.728 -21.046
K Zysk brutto (-strata) 3.061 5.692 -2.631
L Podatek dochodowy odroczony -451 77 -528
M Zysk (-strata) na sprzedaży udziałów 

jednostek podporządkowanych 122
 

-4 -126
N Zysk netto (-strata netto) 

 
3.634 5.611 -1.977

 
1. Przedstawiony wynik działalności gospodarczej w wyżej wymienionych 

tabelach bilansu i rachunku zysków i strat wykazuje, że wynik działalności 
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gospodarczej zysk netto zmalał w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę  
1.977 tys. złotych. 

 
     Aktywa i pasywa kształtowały się różnie w porównaniu do roku poprzedniego 
     i tak: 
 
     - majątek trwały zmalał o       898 tys. zł 
      
     - majątek obrotowy wzrósł o         988 tys. zł 
      
       w tym: 
      

- zapasy wzrosły o                    56 tys. zł 
 
- należności krótkoterminowe wzrosły o                403 tys. zł 
 
- inwestycje krótkoterminowe wzrosły o                491 tys. zł 

 
- krótkoterminowe rozliczenia 
  międzyokresowe wrosły o                       38 tys. zł 
 
- kapitał własny wzrósł o                         3.838 tys. zł 
 
- zysk netto zmalał o                       1.977 tys. zł 
 
- zobowiązania i rezerwy zmalały o                   3.748 tys. zł 
 
   w tym: 
 
- rezerwy na zobowiązania zmalały o                        89 tys. zł 
 
- zobowiązania długoterminowe zmalały o                          1.530 tys. zł 
 
- zobowiązania krótkoterminowe zmalały o                   2.036 tys. zł 
 
- rozliczenia międzyokresowe zmalały o                 93 tys. zł 
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2. Podstawowe wskaźniki charakteryzujące badaną jednostkę w ujęciu za rok 
bieżący i ubiegły. 

 
Lata  

Lp. 
 

Wyszczególnienie 2004 2003 Różnica  
± 

1. Rentowność majątku w % 
wynik finansowy nettox100 

suma aktywów 
 

3.634x100 
--------– = 14,5 
    25.148 
 

5.611x100 
---------------- =- 22,4 
       25.058 

 
-7,9 

2. Rentowność kapitału własnego w % 
wynik finansowy netto 

kapitały wlasne 
 

3.634x100 
--------– = 45,2 
   8.037 
 

5.611x100 
---------------- =133,6 
   4.199 

 
-88,4 

3. Rentowność sprzedaży w % 
wynik finansowy netto 

przychody ze sprzedaży produktów i towarów 
 

3.634x100 
--------– = 21,1 
    17.223 
 

6.611 x 100 
----------------- =- 25,6 
     21.886 

 
-4.5 

4. Wskaźnik płynności bieżącej ( I ) 
aktywa obrotowe 

zobowiązania krótkoterminowe 
 

     8.663 
--------– = 275,1 
     3.149 
 

7.675 
--------   = 148,0 
5.185 

 
127,1 

5. Wskaźnik płynności szybkiej ( II ) 
aktywa obrotowe – zapasy 

zobowiązania krótkoterminowe 
 

   7.872 
--------– = 250,0 
    3.149 
 

6.940 
-------- = 133,8 
5.185 

 
116,2 

6. Szybkość spłat należności  (w dniach) 
średni stan należności z tyt. dostaw i usług x365 dni 
przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 

 

 2.075x365 
--------– = 44 
    17.023 
 

1.749x 365 
--------------- = 29 
  21.895 

 
15 

7. Szybkość obrotu zapasami (w dniach) 
średnie zapasy x 365 dni 

koszt własny sprzedaży produktów i towarów 
 

791x365 
-------------- =17 
   17.023  

735 x 365 
--------------  = 12 
  21.895 

 
5 

8. Szybkość spłat zobowiązań (w dniach) 
średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usługx365 dni 

koszt własny sprzedaży produktów i towarów 
 

   22x365 
---------------= 0,5 
   17.023 

19x 365 
-------------- = 0,3 
  21.895 

 
0,2 

9. Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym ( % )
kapitały własne 
aktywa trwałe 

 

  8.037x100 
--------------- = 48,8 
   16.485 

4.199x100 
------------ = 24,2 
 17.383 

 
24,6 

10. Marża na sprzedaży 
Zysk(strata) na sprzedaży 

przychody netto ze sprzedaży 
 

 200x 100 
-------------- = 1,2 
 17.223 

-9x 100 
-------------- = 0,0 
  21.886 

 
1,2 

11. Rotacja aktywów 
przychody ze sprzedaży 

suma aktywów 
 

17.223 
---------------=68,5 
  25.148 

21.886 
------------- = 87,3 
 25.058 

 
-18,8 

 
Wskaźniki charakteryzujące efektywność gospodarczą i finansową okresu 
sprawozdawczego badanej spółki w porównaniu do roku ubiegłego kształtowały 
się jak niżej: 

 
- rentowność majątku zmalała o         7,9 % 
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- rentowność kapitału własnego zmalała o             88,4 % 
- rentowność sprzedaży zmalała o        4,5 % 
- wskaźnik płynności bieżącej (I) wzrósł o            1.27,1 % 
- wskaźnik płynności bieżącej (II) wzrósł o                            116,2 % 
- szybkość spłat należności (w dniach) wzrosła o      15 dni 
- szybkość obrotu zapasami (w dniach)           5 dni  
- szybkość spłaty zobowiązań (w dniach)                   0,2 dnia  
- pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym  
  wzrosło o              24,6 % 
- marża na sprzedaży (zysk) netto wzrosła o            1,2 % 
- rotacja aktywów zmalała o             18,8 % 
 

W wyniku przeprowadzonej analizy stanu majątkowego i finansowego oraz 
przedstawionych wskaźników efektywności gospodarczej i finansowej okresu 
badanego biegły rewident stwierdza, iż stan majątkowy i finansowy Spółki nie 
zagraża dalszej kontynuacji gospodarczej w roku następnym po badanym. 
 
 
III. Ocena prawidłowości stosowanego systemu księgowości. 
 
1. Prawidłowość i rzetelność ksiąg rachunkowych. 
 

Stwierdza się, że przedmiot gospodarczy prowadzi księgi rachunkowe zgodnie 
z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. nr 76 poz. 694  
z 2002 r.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r.  
w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz. U. nr 152 poz.1729). 
Zgodnie z § 5 w/w rozporządzenia ZASTAL Spółka Akcyjna jako jednostka 
dominująca sporządziła i prowadzi dokumentację konsolidacyjną. Podstawą do 
sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest dokumentacja 
konsolidacyjna, na którą składają się w szczególności: 
 
1/ sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej,  
2/ wszelkie korekty i wyłączenia konsolidacyjne sprawozdań finansowych 
    objętych konsolidacją, 
3/ informacja dodatkowa dotycząca skonsolidowanego sprawozdania     

finansowego za 2004 r. 
4/ sprawozdanie Zarządu ZASTAL SA z działalności grupy kapitałowej      

ZASTAL Holding w Zielonej Górze za rok obrachunkowy 2004. 
 
2. Zasady rachunkowości są wspólne dla wszystkich jednostek objętych 

konsolidacją i tak: 
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- amortyzacja wyliczana jest metodą liniową, 
- amortyzacja planowana jest zgodna z amortyzacją podatkową, 
- dla wyceny stanu zapasów i rozchodów rzeczowych składników majątku    

obrotowego stosowano cenę nabycia, 
- rachunek zysków i strat sporządza się w wariancie porównawczym, 
- rok bilansowy rozpoczyna się 1 stycznia, a kończy się 31 grudnia roku   

bieżącego. 
 

3. W wyniku badania stwierdzono, co następuje: 
- długoterminowe aktywa finansowe, udziały i akcje wycenia się według cen 

nabycia pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości, 
- koszt nabycia udziałów (akcji) ZASTAL SA jest równy wartości aktywów   

netto jednostek zależnych w dniu nabycia udziałów i dlatego nie występuje   
wartość firmy skonsolidowanej, 

- kapitał akcyjny grupy kapitałowej jest zawsze równy kapitałowi akcyjnemu    
jednostki dominującej, 

- konsolidacja kapitałów nastąpiła poprawnie, 
- dokonano wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań jednostek 

objętych    konsolidacją, 
- wyłączono zyski i straty powstałe na operacjach dokonanych pomiędzy    

jednostkami objętymi konsolidacją, zawarte w wartości podlegających    
konsolidacji aktywów i pasywów, 

- w skonsolidowanym sprawozdaniu nie wystąpiły korekty z tytułu polityki 
rachunkowości ani korekty błędów podstawowych, 

- stwierdza się kompletność i poprawność dokumentacji konsolidacyjnej, 
- w roku 2004 została objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 

spółka zależna „Kapitał” sp. z o.o.. W celu porównywalności danych zostały 
skorygowane dane finansowe za rok 2003. 

 
 
IV. Informacje o niektórych istotnych pozycjach sprawozdania finansowego        

skonsolidowanego. 
 
   5. Rzetelność i prawidłowość ujęcia majątku: 
 
   A. Aktywa trwałe przed konsolidacją    18.520.195,65 zł 
 
         - wartość eliminowana              -  2.035.841,48 zł 
 
            Razem po konsolidacji                                                     16.184.354,17 zł 
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w tym: 

 
         1/ wartości niematerialne i prawne 
              przed i po konsolidacji                 2.798,25 zł 
 
         2/ rzeczowe aktywa trwale przed konsolidacją              15.287.229,95 zł 
    - wartość eliminacji       - 5.000,00 zł 
    - po konsolidacji          15.282.229,95 zł 
 
         3/ inwestycje długoterminowe przed konsolidacją       2.609.440,45 zł  
              - wartość eliminowana                    2.030.841,48 zł 
     - po konsolidacji              578.598,97 zł 
 
         4/ długoterminowe rozliczenia okresowe 
             przed i po konsolidacji             620.727,00 zł 
 
B. Aktywa obrotowe przed konsolidacją       9.022.183,79 zł 
 
     - wartość eliminowana           -358.699,45 zł 
     - po konsolidacji            8.663.484,34 zł 
 
       w tym: 
 
     a) Zapasy przed i po konsolidacji          790.675,56 zł 
 
     b) Należności krótkoterminowe przed konsolidacją    6.455.403,45 zł 
 
           - wartość eliminacji               -9.744,26 zł 
           - po konsolidacji          6.445.659,19 zł 
 
 

c) Inwestycje krótkoterminowe i środki 
 pieniężne przed konsolidacją        1.667.731,29 zł 
 
- wartość eliminacji          - 348.955,19 zł 
- po konsolidacji          1.318.776,10 zł 
        

d) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
przed i po konsolidacji            108.373,49 zł 
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        AKTYWA 
        przed konsolidacją        27.542.379,44 zł 
 
        - wartość eliminacji                       -    2.394.540,93 zł 
        - po konsolidacji        25.147.838,51 zł 
 
4. Kompletność i prawidłowość ujęcia pasywów            
 

A. Kapitały własne przed konsolidacją      9.962.771,79 zł 
 
     - wartość eliminacji      -  1.925.510,92 zł 
     - po konsolidacji          8.037.260,87 zł 
 
     w tym: 
 
I. Kapitał akcyjny (podstawowy) 

przed i po konsolidacji        20.499.539,00 zł 
      Ia. Udziały własne (wielkość ujemna)         -420.856,12 zł  
 

II.  Kapitał zapasowy 
      przed i po konsolidacji         2.041.423,65 zł 

 
III. Kapitał z aktualizacji wyceny 
      przed i po konsolidacji        11.872.841,79 zł 
 
IV. Strata z lat ubiegłych 
      przed i po konsolidacji       31.373.386,26 zł 
 - plus spłata z zysku         1.783.612,23 zł 
 - strata po konsolidacji               -29.589.774,03 zł 
 
V. Wynik netto (zysk) roku obrotowego 

 przed konsolidacją           5.137.353,61 zł 
- wartość eliminacji       - 1.503.267,03 zł 
- po konsolidacji          3.634.086,58 zł 

 
      VI. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji nie wystąpiła. 
 
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 

przed konsolidacją        17.579.607,65 zł 
 
- wartość eliminacji           - 469.030,01 zł  
- po konsolidacji                 17.110.577,64 zł 
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a) Rezerwa na zobowiązania przed i po konsolidacji       6.990.678,36 zł 
    w tym: 
 
    1/ rezerwa na podatek dochodowy od osób  prawnych               19.528,00 zł 
 
 2/ rezerwa na świadczenia emerytalne          183.187.43 zł 
   
    3/ pozostałe rezerwy                           6.787.962,93 zł  
 
b) Zobowiązania długoterminowe 
     przed i po konsolidacji          6.925.710,07 zł 
 
c ) Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze 

specjalne przed konsolidacją         3.618.313,37 zł 
 
- wartość eliminacji           - 469.030,01 zł 
- po konsolidacji           3.149.283,36 zł 

 
d) Rozliczenia międzyokresowe 

przed i po konsolidacji               44.905.85 zł 
 

 
 
       PASYWA 
       przed konsolidacją         27.542.379,44 zł 
 
      - wartość eliminacji         - 2.394.540,93 zł 
      - po konsolidacji         25.147.838,51 zł 
 
6. Kompletność i prawidłowość pozycji kształtujących 

wynik działalności gospodarczej 
 
A. Przychody ze sprzedaży przed konsolidacją    17.410.106,47 zł 
 
          - przychody wyeliminowane       -   187.519,05 zł 
          - przychody po konsolidacji      17.222.587,42 zł 
 
B. Koszty działalności operacyjnej przed konsolidacją   17.211.070,66 zł 

 
- koszty wyeliminowane         -  187.779,05 zł 
 
Koszty działalności operacyjnej 
po konsolidacji        17.023.291,61 zł 
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C. Zysk na działalności operacyjnej ( A – B)       199.295,81 zł 
 
D. Pozostałe przychody operacyjne 

przed  konsolidacją            6.971.219,98 zł      
 
- wartość eliminacji             - 5.260,00 zł 
- po konsolidacji        6.965.959,98 zł 

 
E. Pozostałe koszty operacyjne przed i po konsolidacji            4.244.608,79 zł 
 
F. Zysk na działalności operacyjnej (C + D – E)             2.920.647,00 zł 
 
G. Przychody finansowe przed konsolidacją     2.214.938,26 zł 
 
     - przychody wyeliminowane      1.661.021,49 zł 
 
     Przychody finansowe po konsolidacji                                     553.916,77 zł 
 
H. Koszty finansowe przed konsolidacją        454.720,35 zł 
 
      - koszty wyeliminowane            40.821,39 zł    
 
      Koszty finansowe po konsolidacji       413.899,96 zł 
   

I. Strata na sprzedaży całości lub części udziałów  
jednostek podporządkowanych                  - 

  J.  Strata brutto na działalności gospodarczej 
( F + G – H -J)         3.060.663,81 zł 

 
  K. Straty nadzwyczajne przed 

i po konsolidacji                   - 
 
  L. Zysk brutto ( J – K)                                                               3.060.663,81 zł 
  
  M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 

z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych  - 451.489,70 zł 
 
I. Podatek dochodowy od osób prawnych         6.150,00 zł 
II. Część odroczona       - 457.639,70 zł 
 

  N. Zysk z udziałów w jednostek podporządkowanych               121.933,07 zł 
 
  O. Zysk netto ( L – M + N)                3.634.086,58 zł 
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Wszystkie rodzaje przychodów i kosztów zostały prawidłowo ujęte  
w poszczególnych  pozycjach rachunku zysków i strat po konsolidacji. 
 
 
V. Informacje pozostałe 
 
1. Sprawozdanie z zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym 

zostało sporządzone prawidłowo. 
 
 
2. Skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych i jego powiązania  

z bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz z księgami rachunkowymi został 
kompletnie i prawidłowo sporządzony. 

 
 
3. Sprawozdanie Zarządu ZASTAL SA z działalności grupy kapitałowej  

ZASTAL – HOLDING za rok obrachunkowy 2004 uwzględnia ustalenia 
określone w art. 49 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz 
jest zgodne z danymi wynikającymi z badanego sprawozdania finansowego. 

 
 
4. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje  

i objaśnienia zostały podane kompletnie i prawidłowo. 
 
 
 
5. Podsumowanie wyników badania.  
 

 
Stwierdzamy, że badany skonsolidowany bilans i rachunek zysków i strat oraz 
stanowiąca podstawę ich sporządzenia dokumentacja konsolidacyjna jest 
zgodna z przepisami prawa i powszechnie przyjętymi przez środowisko 
zawodowe zasadami rachunkowości. 
Jednocześnie zaznaczamy, że wchodzące w skład grupy kapitałowej jednostki 
zostały objęte konsolidacją w sposób właściwy, zaś stanowiące podstawę 
konsolidacji roczne sprawozdania finansowe jednostek należy uznać za 
prawidłowe i rzetelne. 
 
 
 
Sprawozdanie skonsolidowane przedstawia prawidłowo, rzetelnie i jasno 
sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy grupy kapitałowej. 
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VI. Ustalenia końcowe. 
 
 
Niniejszy raport zawiera 15 stron kolejno ponumerowanych i zaparafowanych 
przez biegłych rewidentów obok numeru strony. Integralną część stanowią 
następujące załączniki: 
 
 
 

 
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 r. 
3. Rachunek zysków i strat od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. 
4. Rachunek przepływów pieniężnych za 2004 r. 
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. 
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. 
7. Sprawozdanie z działalności Spółki za 2004 r. 
 
 
Zielona Góra, 30 maja 2005 r. 
 
 
Podpis biegłego rewidenta: 
 
 

BIEGŁY REWIDENT                                               PREZES ZARZĄDU 
  Nr ew. 3333/1017                                                     mgr Stanisław Gauza 
Piotr Radkiewicz                                                        Biegły rew. 972/5995 
NIP 929-117-98-81 
  
                                            BIURO USŁUG FINANSOWO – KSIĘGOWYCH 
                                                              „ DEBET” Sp. z o.o. 
                                                       65-958 Zielona Góra, pl. Pocztowy 7 
                                                      tel/fax /068/ 325 06 22, tel. 324 36 29 
                                                      Reg. 970037408, NIP 929-011-01-43 
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S P R A W O Z D A N I E  Z A R Z Ą D U 

Z A S T A L  S A 

z działalności 

GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Z  A  S  T  A  L  S.A.  

w  Z i e l o n e j  G ó r z e 

 

 za rok obrachunkowy  2 0 0 4  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M A J   2 0 0 5  

 



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 
 

1. POWIĄZANIA KAPITAŁOWE I ORAGANIZACYJNE GRUPY 

KAPITAŁOWEJ ZASTAL S.A.  
 

 W skład grupy kapitałowej ZASTAL S.A. objętej sprawozdaniem 

skonsolidowanym wchodzą następujące podmioty: 

 

1.ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA,  

2.ZASTAL TRANSPORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

3.AGENCJA OCHRONY GAMA spółka z ograniczoną   odpowiedzialnością, 

4.KAPITAŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

  

Spółka Akcyjna Zastal jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej Zastal 

S.A., posiada 100% udziałów w spółce Zastal Transport i Kapitał oraz 40% w spółce 

Agencja Ochrony GAMA.  

 

Konsolidację podmiotu stowarzyszonego jakim jest Agencja Ochrony GAMA 

przeprowadzono metodą wyceny praw własności.  

W związku ze zmianą przepisów dotyczących rachunkowości w sprawozdaniu 

skonsolidowanym za rok obrachunkowy 2004 ujęto spółkę Kapitał, która nie była 

wcześniej ujmowana.  

Ze względu na zapewnienie porównywalności korekcie poddano sprawozdanie za 

rok obrotowy 2003, co szerzej opisano w informacji dodatkowej. 
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 
 

Akcje i udziały Grupy Kapitałowej ZASTAL S.A. w pozostałych jednostkach wg. 

stanu na dzień 31.12.2004r. 

 
Lp. Nazwa Przedmiot 

działalności 

Wartość 

bilansowa 

Akcji/udziałów 

(w tys. zł.) 

% posiadanego 

kapitału 

akcyjnego/ 

zakładowego 

Podlegają konsolidacji 

1. Kolmex S.A.  Handel krajowy 

i zagraniczny 

 

18 

 

10,4 

 

Nie podlega 

2. Międzynarodowe

Konsorcjum  

Transportu i 

Spedycji       

Sp.z o.o. 

Usługi 

spedycyjne 

 

 

14 

 

 

11,1 

 

 

Nie podlega 

3. Delko S.A.  Usługi 

dystrybucji art. 

spożywczych 

 

30 

 

1,8 

 

Nie podlega 

4. Grono S.A.  Sport - 

koszykówka 

 

85 

 

17,0 

Nie podlega 

Dokonano odpisu 

udziałów w 2004r. 

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

5. Inne podmioty  9  Nie podlega, odpis 

aktualizacyjny na udziały

 

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Spółka ZASTAL 

S.A. jest zobowiązana do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego w taki sposób jakby grupa stanowiła jedną jednostkę. 

 

Na skonsolidowane sprawozdanie finansowe składają się : 

 - skonsolidowany bilans, 

 - skonsolidowany rachunek zysków i strat, 
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 
 

 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, 

 - informacja dodatkowa, 

          - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2004, 

 - sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok 2004. 

 

Konsolidacja pełna polegała na sporządzeniu skonsolidowanego bilansu, 

skonsolidowanego rachunku zysków i strat, oraz skonsolidowanego sprawozdania 

z przepływu środków pieniężnych przez sumowanie poszczególnych pozycji 

odpowiednich sprawozdań finansowych jednostki dominującej i wchodzących w 

skład grupy kapitałowej jednostek zależnych, oraz dokonaniu korekt i  wyłączeń 

konsolidacyjnych. Wyłączeniu podlega wartość nabycia udziałów (akcji) 

posiadanych przez jednostkę dominującą w jednostkach zależnych i część 

aktywów netto jednostek zależnych według ich wartości rynkowej, odpowiadająca 

udziałowi jednostki dominującej we własności tych jednostek. Wyłączeniu 

podlegają również: 

- wzajemne należności i zobowiązania jednostek objętych konsolidacją, 

 - przychody i koszty dotyczące operacji dokonywanych między jednostkami 

   objętymi konsolidacją, 

 - zyski lub straty powstałe na operacjach dokonanych między jednostkami   

   objętymi  konsolidacją, zawarte w wartości podlegających konsolidacji   

   aktywów i pasywów , 

 - dywidendy wypłacone przez jednostki zależne jednostce dominującej 

    i otrzymane przez nią. 
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 
 

2. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH I 

USŁUGACH. 

 

Główne dziedziny życia gospodarczego w jakich Grupa Kapitałowa prowadziła 

działalności w 2004 roku to usługi, handel, działalność finansowa. 

  

Usługi dotyczyły:

-    transportu krajowego i międzynarodowego,  

-    serwisu oraz remontów samochodów osobowych i ciężarowych, 

 -    remontów maszyn i urządzeń, budowli, sieci energetycznych, 

-    marketingu, handlu krajowego i zagranicznego, 

-    ochrony mienia, 

          -    parkowania  pojazdów, 

 -    składowania towarów w składzie celnym, 

 -   dzierżawy obiektów produkcyjno-magazynowych, 

 -   dzierżawy pomieszczeń biurowych i najmu lokali mieszkalnych. 

 

Grupa kapitałowa prowadziła działalność handlową obejmującą obrót 

towarowy na rynku krajowym w zakresie : 

 - części zamiennych do samochodów,  

 - urządzeń spawalniczych. 

Obrót towarowy nie stanowi znaczącej pozycji w przychodach Grupy Kapitałowej. 
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 
 

2.1 WARTOŚĆ I STRUKTURA GEOGRAFICZNA PRZYCHODÓW 

ZE SPRZEDAŻY GRUPY KAPITAŁOWEJ ZASTAL S.A.  

 

W roku 2004 Grupa Kapitałowa ZASTA S.A. odnotowała 20% 

spadek przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i usług w 

stosunku do roku poprzedniego. Spowodowane było to przede wszystkim 

wyłączeniem z końcem 2003r. ze struktur Grupy Kapitałowej 

działalności polegającej na dystrybucji czynników energetycznych do 

podmiotów prowadzących działalność na terenie Holdingu Zastal oraz 

mniejszymi przychodami z działalności Składu Celnego. W roku 

obrotowym nie uzyskiwano także przychodów z działalności 

przeładunkowej, która była prowadzona przez I kw . 2003 roku. 

 Wartość przychodów netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Zastal   

sięgnęła 17,2 mln. zł. 

Najważniejsze pozycje przychodów to: 

- usługi transportowe; osiągnięty przychód 7,6 mln zł. 

- usługi najmu i dzierżawy; osiągnięty przychód 5,2 mln zł. 

- usługi związane z obsługą mediów itp.; osiągnięty przychód 0,6 mln zł. 

- usługi warsztatowo- samochodowe; osiągnięty przychód 2,6 mln zł. 

- usługi składu celnego; osiągnięty przychód 0,05 mln zł. 
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Wielkość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i 

materiałów Grupy Kapitałowej ZASTAL S.A. 

w latach 2002 – 2004 (w tys. zł.) 
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Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Grupy Kapitałowej Zastal 

S.A. wyniosły 1,0 mln zł. i były niższe od przychodów uzyskanych w 

roku 2003 o około 0,8 mln zł. 

Główne pozycje asortymentowe w sprzedaży towarów i materiałów w 

roku sprawozdawczym to części zamienne do samochodów oraz sprzęt 

spawalniczy. W roku 2004 sprzedaż towarów i materiałów w całości była 

skierowana na rynek krajowy. 

Przychody uzyskane przez Grupę Kapitałową  Zastal S.A. w 2004 roku 

ze sprzedaży produktów w ujęciu wartościowym były o prawie 4 mln zł. 

mniejsze niż w roku 2003. 

Struktura geograficzna sprzedaży produktów  w roku 2004 uległa 

znacznej zmianie, odnotowano 16% wzrost sprzedaży produktów na 

rynki zagraniczne w stosunku do roku 2003. Udział sprzedaży 

eksportowej  Grupy Kapitałowej w całości sprzedaży wzrósł z 32 % do 

47%. W wartości bezwzględnej wzrost ten wynosi nieco ponad 1 mln 
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złoty w stosunku do roku 2003, jednocześnie trzeba zauważyć, że wzrost 

nastąpił przy spadającym kursie euro. Całość sprzedaży eksportowej 

Grupy jest prowadzona przez spółkę zajmującą się przewozami 

międzynarodowymi. W 2004 roku nastąpiło znaczne zmniejszenie 

sprzedaży na rynek krajowy w stosunku do roku 2003. Głównej mierze 

wiązało się to z ograniczeniem zainteresowania usługami składu celnego 

po 1 maja 2004 roku prowadzonego przez spółkę dominującą w grupie 

oraz zaniechaniem dystrybucji mediów jak i działalności przeładunkowej 

przez tę spółkę w 2004r. 

Wyłącznymi odbiorcami sprzedaży na rynki zagraniczne były kraje Unii 

Europejskiej.  

 

3. DANE EKONOMICZNO-FINANSOWE POSZCZEGÓLNYCH 

PODMIOTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ. 

 

ZASTAL S.A. 
Wyniki osiągnięte przez Spółkę za rok obrachunkowy 2004: 

- przychody ogółem      13.777.540,66 zł. 

- koszty ogółem       10.783.501,31 zł. 

- zysk brutto na działalności gospodarczej           2.994.039,35 z ł. 

- saldo zysków i strat nadzwyczajnych                        0,00 z ł. 

- obowiązkowe obciążenie wyniku             -512.296,50 zł. 

- zysk netto                3.506.335,85 zł. 

 

Podstawowe wskaźniki ekonomiczne jakie osiągnęła Spółka w roku 

2004; 

- rentowność sprzedaży netto      56,6 % 
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- rentowność majątku        14,7 % 

- rentowność kapitałów własnych     26,3 % 

- płynność bieżąca          2,88  

- szybkość obrotu należności w dniach               35 

- szybkość obrotu zapasami w dniach              0,2 

Kapitał własny na 31.12.2004 r. wynosi 13.347.645,89 zł. i składa się z: 

- kapitału podstawowego     20.499.539,00 zł. 

- kapitału zapasowego       2.004.318,08 zł. 

- kapitału  z aktualizacji wyceny                 11.808.543,50 z ł. 

- straty lat ubiegłych            -24.471.090,54 zł. 

- zysk netto roku obrotowego             3.506.335,85 zł. 

W roku 2004 Spółka wydała na inwestycje 121,8 tys. zł a na remonty 

238,3 tys. zł. Na rok 2005 zakłada się wykonanie remontów na kwotę 

440 tys. zł. a inwestycji na 674 tys. zł. 

 

ZASTAL  TRANSPORT Sp. z o.o. 
 

W 2004 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, 

• usług sprzętowych przy użyciu podnośników koszowych, wózków widłowych, 

akumulatorowych i spalinowych, 

• sprzedaży akcesoriów do pojazdów samochodowych, 

• sprzedaży olejów i smarów, 
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• innych usług, jak parkowanie pojazdów, dzierżawa pomieszczeń itp., 

• usług spedycyjnych – podnajem pojazdów do usług przewozowych, a zwłaszcza 

w ruchu międzynarodowym. 

 

Wyniki osiągnięte w 2004 roku kształtują się następująco : 

 - przychody ogółem              11.349.903,84 zł 

 - koszty ogółem                 11.099.484,50 zł 

 - zysk brutto na działalności gospodarczej       250.419,34 zł 

 - saldo zysków i strat nadzwyczajnych                  0,00 zł  

 - zysk brutto           250.419,34 zł 

 - obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego          2.999,00 zł 

 - zysk netto            247.420,34 zł 

 

Podstawowe wskaźniki przedstawiają się następująco : 

 - rentowność sprzedaży netto              2,22 % 

- rentowność majątku               7,87 % 

- rentowność kapitału własnego ROE           14,94 % 

 - płynność bieżąca        2 

 

Kapitał własny na 31.12.2004 r. wyniósł 1.653.475,88 zł., na który składają się 

następujące pozycje : 

 - kapitał udziałowy     1.735.000,00 zł 

 - kapitał  z aktualizacji wyceny                           64.298,29 zł 

          - strata z lat ubiegłych               - 393.242,75 zł 

 - zysk netto roku obrachunkowego               247.420,34 zł 
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W roku 2004 podobnie jak w latach poprzednich, Zarząd Spółki koncentrował swą 

działalność na zabiegach związanych ze zwiększeniem potencjału usługowego 

i efektywnego wykorzystania posiadanego potencjału. 

Ze względu na bardzo ograniczone środki jakimi dysponowała spółka w roku 2004 

na remonty wydano 450.456,97 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 2005 wynosi 450 tys. zł. 

Na działalność inwestycyjną w 2004 roku spółka przeznaczyła zaledwie 107.362,26 

zł., w tym: 

- roboty na warsztacie serwisu MAN – STAR 39,9 tys. zł,  

- modernizacja dzierżawionego obiektu 20,3 tys. zł., 

- wymiana bram wjazdowych 16,9 tys. zł. 

W roku 2004 roku spółka pozyskała w ramach leasingu 4 zestawy ciągnik – naczepa.  

Na opłaty wstępne, raty leasingowi oraz koszty wykupu 2 ciągników oraz 2 naczep 

Spółka wydatkowała w roku 2004 kwotę 825.654 zł. 

W 2005 roku spółka planuje wydać na inwestycje 360 tys. zł. 

 

AGENCJA OCHRONY GAMA Sp. z o.o. 
W 2004 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 

Spółka w 2004 roku osiągnęła następujące wyniki ekonomiczne: 
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 - przychody ogółem     2.502.555,33 zł. 

 - koszty ogółem      2.180.091,40 zł. 

 - saldo zysków i strat nadzwyczajnych                       -17.631,24 zł. 

          - zysk brutto                   304.832,69 zł. 

 - podatek dochodowy                   0,00 zł. 

 - zysk netto                   304.832,69 zł. 

Na koniec roku 2004 Spółka wykazała kapitały własne w wysokości 812.536,61 zł., 

na które składają się: 

 - kapitał udziałowy               500.000,00 zł. 

          - kapitał  zapasowy                                     7.468,79 zł. 

 - kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny          235,13 zł. 

          - wynik finansowy netto roku obrachunkowego   304.832,69 zł. 

W 2004 roku Spółka na inwestycje wydała 202,9 tys. zł. a na remonty 24,9 tys. zł. 

W 2005 roku spółka planuje wydatki na  remonty w wysokości  48,0 tys. zł. a na 

inwestycje 100,0 tys. zł. w tym największą pozycją jest zakup samochodu 

ciężarowego. 

 

KAPITAŁ Sp. z o.o. 

 

Spółka Kapitał przez większą część 2004 roku nie prowadziła żadnej działalności 

gospodarczej. Z końcem roku rozpoczęto w spółce prowadzenie działalność 

polegającej na pośrednictwie ubezpieczeniowym. Głównym założeniem leżącym 

przy zawiązywaniu spółki Kapitał na początku lat dziewięćdziesiątych było 

stworzenie możliwości pracownikom sprzedaży akcji Zastalu SA . W momencie 

wprowadzenia akcji Zastalu na rynek regulowany argument ten stracił na znaczeniu. 

W 2004 roku spółka dokonała sprzedaży poprzez Centralną Tabelę Ofert 4.082.648 

szt. akcji Zastal S.A., co umożliwiło spłatę części zobowiązań jakie spółka 
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zaciągnęła na zakup akcji w latach dziewięćdziesiątych oraz pozwoliło na 

pozyskanie środków do prowadzenia dalszej działalności.  

Spółka w 2004 roku osiągnęła następujące wyniki ekonomiczne: 

          - przychody ogółem     1.468.820,21 zł. 

 - koszty ogółem           27.414,99 zł. 

 - saldo zysków i strat nadzwyczajnych                                 0,00 zł. 

          - zysk brutto                1.441.405,22 zł. 

 - podatek dochodowy          57.807,80 zł. 

 - zysk netto                1.383.597,42 zł. 

Wpływ na wynik finansowy spółki miały przede wszystkim przychody finansowe 

zrealizowane w następstwie sprzedaży akcji Zastal S.A. po cenie wyższej niż wartość 

bilansowa oraz umorzenie odsetek od pożyczki z jakiej korzystała spółka Kapitał. 

Kwota umorzonych odsetek to 1.100.000 zł. 

Na koniec roku 2004 Spółka wykazała kapitały własne w wysokości             

-5.038.349,98 zł., na które składają się: 

 - kapitał udziałowy                 50.000,00 zł. 

          - kapitał  zapasowy                                   37.105,57 zł. 

 - strata z lat ubiegłych                                          -6.509.052,97 zł. 

          - wynik finansowy netto roku obrachunkowego   1.383.597,42 zł. 

W 2004 spółka nie wydatkowała żadnych środków na inwestycji oraz remonty, nie 

planuje także wydatków tego rodzaju w roku 2005. 

 

4. WAŻNIEJSZE ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA 

DZIAŁALNOŚĆ ORAZ WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZASTAL 

S.A.  

• Likwidacja Składu Celnego. 
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• Rozpoczęcie działań zmierzających do utworzenia nowych 

działalności. 

• Realizacja zawartych porozumień z wierzycielami. 

• Sprzedaż ośrodka wypoczynkowego w Dziwnowie. 

• Sprzedaż terenów należących do Zastal S.A. miastu Zielona Góra. 

• Sprzedaż przeszło 4 mln akcji Zastal S.A.  

• Podpisanie nowej umowy autoryzacyjnej MAN STAR TRUCKS. 

• Rozpoczęcie budowy systemu centralnego ogrzewania opartego na 

przepracowanym oleju silnikowym pozyskiwanym w czasie przeglądu 

pojazdów.  

• Pozyskanie w ramach leasingu 4 nowoczesnych zestawów ciągnik – 

naczepa do transportu międzynarodowego.  

  

Bilanse, rachunki zysków i strat, oraz sprawozdania z przepływów środków 

pieniężnych przed konsolidacją spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej 

stanowią załączniki do sprawozdania skonsolidowanego. 

 

5. WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ. 

Zysk netto Grupy Kapitałowej Zastal S.A. przy przychodach ogółem na poziomie 

24,7 mln zł. wyniósł 3,6 mln zł. 

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Zastal S.A. w 2004 roku wykazują 21% 

spadek  w stosunku do roku poprzedniego. Wartość przychodów ze sprzedaży sięga 

17,2 mln zł. Spadek przychodów w 2004 roku spowodowany został w głównej 

mierze wyłączeniem ze struktur holdingu z końcem 2003r. dystrybucji 

podstawowych mediów do podmiotów działających na terenie Holdingu. Znaczny 

wpływ na spadek przychodów miało także zaniechanie działalności polegającej na 

przeładunkach w związku ze sprzedażą oddziału w Braniewie, sprzedaż ośrodka w 
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Dziwnowie, co spowodowało zmniejszenie wpływów z dzierżaw oraz całkowite 

załamanie się sprzedaży usług składu celnego po 1 maja 2004r. 

 Koszty działalności operacyjnej, które zamknęły się kwotą 17,0 mln zł, w stosunku 

do roku 2003 wykazują  spadek o 22%. 

Największy spadek kosztów operacyjnych w stosunku do roku 2003 odnotowano w 

takich pozycjach jak: 

- Zużycie materiałów i energii, spadek o 1,9 mln zł czyli o 30 %, 

- wynagrodzenia wraz z narzutami, spadek o 1,5 mln zł. czyli o 28 % 

- wartość sprzedanych towarów i materiałów, spadek 0,7 mln zł. czyli o 42%. 

 

Zasadniczy wpływ na tak duży spadek w Grupie Kapitałowej kosztów wynagrodzeń, 

wartości sprzedanych towarów i materiałów oraz zużycia materiałów i energii miało 

wyłączenie ze struktur Grupy oddziału w Braniewie jak i zaniechanie dystrybucji, 

niektórych mediów o czym pisano wcześniej. 

 

Struktura kosztów rodzajowych Grupy Kapitałowej Zastal S.A. w ujęciu 

wartościowym i procentowym w latach 2003 – 2004 (w tys. zł.) 

 

Lp. Koszty 2003 % 2004 % 

1. Amortyzacja 840,6 3,8 609,5 3,6

2. Zużycie materiałów i energii 6.540,6 29,9 4.668,2 27,4

3. Usługi obce 4.076,9 18,6 3.725,4 21,9

4. Podatki i opłaty 2.178,2 9,9 1.906,0 11,2

5. Wynagrodzenia z narzutami 5.546,5 25,5 4.046,8 23,8

6. Pozostałe ( ujęto wart. tow. i 

mat.) 
2.697,3 12,3 2.067,4 12,1

 Ogółem 21.880,1 100,0 17.023,3 100
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Podstawową pozycją kosztów rodzajowych pomimo zmniejszającego się 

udziału  w strukturze są koszty zużycia materiałów i energii. Koszty te w 

przeważającej części dotyczą zakupu paliwa dokonywanego przez spółkę 

transportową wchodzącą w skład Grupy. 

Zasadniczy wpływ na wynik netto uzyskany przez Grupę Kapitałową Zastal S.A. w 

2004 roku miały wyniki jakie osiągnęła spółka Zastal S.A., która zamknęła rok 

obrachunkowy zyskiem wynoszącym 3,5 mln zł.  

Tak dobry wynik został uzyskany głównie dzięki dokonaniu w 2004 roku sprzedaży 

Ośrodka Wczasowego w Dziwnowie, który należał do podmiotu dominującego w 

Grupie.  

 

6. CHARAKTERYSTYKA AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU GRUPY 

KAPITAŁOWEJ ORAZ OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI 

FINANSOWYMI. 

6.1. MAJĄTEK TRWAŁY I OBRROTOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ 

ZASTAL S.A.  

W roku 2004 nastąpił 5,0 % spadek majątku trwałego Grupy Kapitałowej w 

porównaniu do roku poprzedniego. Według stanu na dzień 31.12.2004 r. majątek 

trwały zamknął się kwotą 16,5 mln zł. 

W ramach majątku trwałego dominująca część przypada na rzeczowy majątek trwały 

( 93 %), który wyniósł w 2004 roku 15,3 mln zł. 

Drugą co do wielkości pozycję majątku trwałego stanowią długoterminowe 

rozliczenia międzyokresowe, na które składają się aktywa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego w przeważającej części dotyczące Zastal S.A. 

Kolejną znaczącą pozycją są inwestycje długoterminowe, na które składają się w 

przeważającej części długoterminowe aktywa finansowe ( akcje oraz udziały w 

innych podmiotach). Nieznaczny wzrost tej pozycji to wynik salda z tytułu 

zwiększenia i zmniejszenia tej pozycji, na zwiększenie w głównej mierze wpłynęło 

 
Z A S T A L   H O L D I N G 

 

16
 



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 
 

zwiększenie udziałów przez Zastal SA w podmiotach stowarzyszonych oraz 

dokonanie odpisu aktualizującego na akcji Spółki Sportowej Grono w kwocie 85.000 

zł.  

W wyniku sprzedaży ośrodka wczasowego w Dziwnowie 

nastąpił spadek majątku trwałego jaki jest ujęty w bilansie skonsolidowanym.   

 

 

Struktura majątku trwałego Grupy Kapitałowej Zastal S.A. 

w latach 2003 – 2004 

 

Lp. Wyszczególnienie 2003 r. % 2004 r. % 

1. Wartości niematerialne i prawne 11,6 0,1 2,8 0,02

2. Rzeczowy aktywa trwałe 16.688,6 96,00 15.282,2 92,71

3. Inwestycje długotrminowe 542,4 3,10 578,6 3,51

4. Długoterminowe rozliczenia 

okresowe 
140,7 0,80 620,7 3,76

 RAZEM 17.383,3 100,0 16.484,3 100

 

 

. 
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ZESTAWIENIE RZECZOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZASTAL PO KONSOLIDACJI 
według stanu na 31.12.2004 rok 

  
  

w zł. 
Lp.

 
NAZWA SPÓŁKI 

 
RZECZOWY 
MAJĄTEK 
TRWAŁY 

 
GRUNTY 
WŁASNE 

 
BUDYNKI I 
BUDOWLE 

 
URZĄDZENIA 
TECHNICZNE I 
MASZYNY 

 
ŚRODKI 
TRANSPORTU 

 
POZOSTAŁE 
ŚRODKI 

 
INWESTYCJE 
ROZPOCZĘTE 

 
ZALICZKI NA 
POCZET 
INWESTYCJI

1. ZASTAL        
S.A. 

 
14.798.714,13 8.525.120,00 6.056.402,41 103.398,66 5.315,80 12.977,72 83.499,54 7.000,00

2.  
 

ZASTAL
TRANSPORT 

 
488.515,82 335.680,10 25.295,50 67.574,86 13.066,80 4.925,14 41.973,42

3.  
KAPITAŁ 

 

  
 RAZEM 

 
15.282.229,95 8.525.120,00 6.392.082,51 128.694,16 72.890,66 26.044,52 88.424,68 48.973,42

 



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 

Majątek Obrotowy. 

 

Struktura najważniejszych pozycji majątku obrotowego Grupy Kapitałowej Zastal 

S.A. w latach 2003-2004 ( w tys. zł) 

Lp. Wyszczególnienie 2003 r. % 2004 r. % 

1. Zapasy 734,5 9,6 790,7 9,1

2. Należności krótkoterminowe 6.042,6 78,7 6.445,6 74,4

3. Inwestycje krótkoterminowe 827,4 10,8 1.318,8 15,2

4. Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 

69,8 0,9 108,4 1,3

 RAZEM 7.674,3 100 8.663,5 100

 

W roku 2004 nie nastąpiła  zmiana struktury majątku obrotowego, odnotowano 

jedynie istotny wzrost inwestycji krótkoterminowych, co wiązało się przede 

wszystkim z wysokim stanem środków pieniężnych w podmiocie dominującym. 

Wzrosły także należności krótkoterminowe, wzrost ten dotyczy dwóch największych 

podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, w których należności wzrosły 

w stosunku do początku okresu sprawozdawczego po 200 tys. zł. 
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ZESTAWIENIE ZAPASÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZASTAL PO KONSOLIDACJI 
 według stanu na 31.12.2004 rok 
  w zł. 

 
Lp. 

 
NAZWA SPÓŁKI 

 
ZAPASY OGÓŁEM 

 
MATERIAŁY 

 
PÓŁPRODUKTY I 
PRODUKTY W TOKU

 
PRODUKTY 
GOTOWE 

 
TOWARY 

 
ZALICZKI NA 
POCZET DOSTAW 

1. ZASTAL        
SA. 4.513,82 4.513,82

2.  
ZASTAL 

TRANSPORT 786.161,74 778.068,74 8.093,00

3.  
KAPITAŁ 

  
RAZEM 790.675,56 778.068,74 4.513,82 8.093,00

 

 



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 

6.2 Kapitały Obce. 

 

Struktura kapitałów obcych Grupy Kapitałowej Zastal S.A.  przedstawia się 

następująco: 

- rezerwy na zobowiązania     40,9 % 

- zobowiązania długoterminowe    40,5 % 

- zobowiązania krótkoterminowe                       18,4 % 

- rozliczenia międzyokresowe        0,3 % 

 

Rezerwy na zobowiązania 

Rezerwy na zobowiązania całej Grupy Kapitałowej wyniosły 6.990.678,36 zł. i były 

to w 98%  rezerwy utworzone w Zastal S.A., przede wszystkim na poręczenia 

udzielone instytucjom finansowym za  zobowiązania Zastal Wagony S.A. 

Zobowiązania długoterminowe. 

Zobowiązania długoterminowe Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2004 r. wyniosły 

6.925.710,07 zł. i dotyczą zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń przez Zastal 

S.A.  za zobowiązania Zastal Wagony S.A, kwota 1.520 tys. zł. oraz 5.405 tys. zł 

zobowiązanie spółki Kapitał po raz pierwszy ujmowanej w sprawozdaniu 

skonsolidowanym..  

Zobowiązania krótkoterminowe. 

Zobowiązania krótkoterminowe Grupy na koniec 2004 roku wyniosły 3.149.283,36 

zł. i spadły o 40,0 % w stosunku do zobowiązań krótkoterminowych roku 

poprzedniego. Główną pozycją zobowiązań krótkoterminowych wg. stanu na koniec 

2004 roku  stanowiącą prawie 60 % zobowiązań krótkoterminowych, były 

zobowiązania powstałe w wyniku konieczności spłaty udzielonych poręczeń.  
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 
 

Struktura zobowiązań krótkoterminowych Grupy Kapitałowej Zastal S.A.                   

w latach 2003- 2004 ( w tys. zł.) 

 

Lp. Wyszczególnienie 2003 r. % 2004 r. % 

1. Z tytułu dostaw i usług 912,0 17,6 884,2 28,1

2. Kredyty i pożyczki 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Zaliczki otrzymane na dostawy 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Z tytułu podatków, ceł 398,9 7,7 388,5 12,3

5. Z tytułu wynagrodzeń 54,7 1,1 55,2 1,8

6. Pozostałe zobowiązania 3.718,1 71,7 1.736,0 55,1

7. Fundusze specjalne 85,4 1,9 85,4 2,7

 RAZEM 5.184,9 100 3.149,3 100

 

Zobowiązania Grupy Kapitałowej Zastal S.A. z tytułu kredytów bankowych i 

pożyczek. 

 

1. Według stanu na 31.12.2004 r. podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej 

Zastal S.A. nie posiadały żadnych zaciągniętych kredytów ani pożyczek.  

 

Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów. 

Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2004 wyniosły 44.905,85 zł. i w 

przeważającej części dotyczyły podatku VAT, który na dzień bilansowy nie stanowi 

zobowiązania. 

 

6.3. Kapitał własny Grupy Kapitałowej Zastal S.A.  

Kapitały własne stanowią 32 % pasywów bilansu Grupy Kapitałowej. Udział 

kapitałów własnych w strukturze pasywów w roku 2004 uległ podwyższeniu prawie 
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 
 

o 100 % w stosunku do  poprzedniego. Wzrost  kapitału własnego Grupy jest przede 

wszystkim zasługą zysku jaki wypracowano w roku 2004. Struktura kapitałów 

własnych wg. stanu na 31.12.2004 r. przedstawia  się następująco: 

- kapitał akcyjny              20.499,6 tys. zł. 

- akcje własne ( wielkość ujemna)      -420,9 tys. zł. 

- kapitał zapasowy                2.041,4 tys. zł. 

- kapitał z aktualizacji wyceny            11.872,8 tys. zł. 

- strata lat ubiegłych            -29.589,8 tys. zł. 

- zysk roku obrotowego               3.634,1 tys. zł. 

 

Kapitał podstawowy w roku 2004 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. 

- 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. 

W pozycji akcje własne ujęte są akcje Zastal S.A. będące w posiadaniu podmiotu 

zależnego.. 

Kapitał zapasowy wg. stanu na 31.12.2004 r. uległ zwiększeniu o 810 tys. zł. w 

stosunku do roku 2003. Zmiany w kapitale zapasowym nastąpiły w głównej mierze 

w  związku ze zbyciem Ośrodka Wczasowego w Dziwnowie.  

 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu. 

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

wg. stanu oraz wiedzy podmiotu dominującego na dn. 31.12.2004r. były następujące 

podmioty i osoby: 

-Kapitał Sp. z o.o. posiadająca 1.451.228 szt. akcji co stanowi 7 % kapitału 

akcyjnego Zastal S.A. i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
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-Piaszczyński Józef posiadający 4.100.000 szt. akcji co stanowi 20% kapitału 

akcyjnego i tyle samo ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

- Agencja Ochrony GAMA Sp. z o.o. posiadająca 3.481.203 szt. akcji co stanowi 17 

%  kapitału akcyjnego i tyle samo ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 

6.4. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI FINANSOWYMI. 

 

Wskaźniki płynności finansowej Grupy Kapitałowej Zastal S.A.                              

w latach 2003-2004 

Wskaźnik Sposób liczenia 2003 r. 2004 r.

Płynność bieżąca Środki obrotowe ogółem 
Zobowiąz. bieżące 

1,48 2,75 

Wysoka płynność Śr.pien. +pap. wart .+należn. 
Zobowiąz. krótkotrminowe 

1,31 2,43 

Kapitał pracujący ( w tys. 

zł) 

Majątek obrotowy – zobowiązania 
krótkoterminowe 

 2.497,5 5.514,2

Pokrycie zobowiązań 

należnościami 

Należności i roszczenia 
Zobowiązania krótkoterm. 

117 % 204 %

 

W roku 2004 zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się o przeszło 2,0 mln zł. a 

majątek obrotowy wzrósł blisko o 1,0 mln zł., co miało zdecydowany wpływ na 

poprawę wskaźników płynności. 

Znacznemu zwiększeniu uległ także kapitał pracujący zapewniając większe 

finansowanie majątku obrotowego kapitałami stałymi czyli kapitałem własnym i 

zobowiązaniami długoterminowymi. 

Zdecydowana zmiana sytuacji finansowej Grupy była możliwa dzięki dobrym 

wynikom finansowym jakie osiągnęły podmioty wchodzące w skład Grupy za rok 

obrachunkowy 2004. 
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 
 

 Analiza wskaźników płynności wskazuje, że Grupa Kapitałowa nie ma obecnie  

trudności z utrzymaniem płynności finansowej a tym samym terminowym 

regulowaniem zobowiązań. 

 

Wskaźniki rentowności osiągnięte przez Grupę Kapitałową 

w latach 2003 – 2004 

Wskaźnik Sposób liczenia 2003 r. 2004 r. 

Zyskowność 
sprzedaży 

Zysk netto 
Sprzedaż netto 

25,4 % 21,1 % 

Zyskowność majątku Zysk netto 
Majątek ogółem 

22,2 % 14,5 % 

Zyskowność 
kapitałów własnych 

Zysk netto 
Kapitały własne 

58,3 % 45,2 % 

Marża na sprzedaży Zysk ze sprzedaży 
Sprzedaż netto 

0,03 % 1,16 % 

 

Jak widać z powyższej tabeli wskaźniki określające zyskowność majątku uległy 

pewnemu obniżeniu, wpłynęły na to przede wszystkim mniejszy wynik netto niż w 

roku 2003 oraz przyrost majątku. Wysokie wskaźniki zyskowności przy niewielkiej 

marży na sprzedaży wskazują,  że cały wypracowany zysk grupy powstał na 

działalności innej niż podstawowa. Zasadniczy wpływ na taki stan rzeczy miały 

wyniki osiągnięte przez Zastal S.A., który na sprzedaży odnotował znaczną stratę. 

Prawie cały wypracowany zysk Grupy powstał na sprzedaży majątku trwałego oraz 

działalności finansowej. 

 

7. ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE GRUPY 

KAPITALOWEJ ZASTAL S.A.  
Grupa Kapitałowa Zastal S.A. według stanu na 31.12.2004 r. posiadała  

zobowiązania warunkowe na łączną kwotę 11.238,1 tys. zł. 

Zbiorczy wykaz zobowiązań warunkowych wg. stanu na dzień 

31.12.2004 r. przedstawia się następująco: 
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 
 

a) weksle in blanco na rzecz innych jednostek: 

- Zastal Transport wystawił weksel in blanco do kwoty 30 tys. zł. dla Ekoserwis 

CPN, jako zabezpieczenie płatności zobowiązań. 

- Zastal S.A. wystawił weksl in blanco do wysokości 100 tys. zł na rzecz 

Towarzystwa Ubezpieczeniowego Allianz Polska S.A. Przedstawicielstwo w 

Zielonej górze jako zabezpieczenie udzielonej gwarancji na należności celne i 

podatkowe. 

   Ważne do 31 grudnia 2004 r.  

- Zastal Transport wystawił weksel in blanco na kwotę 10 tys.zł dla Agencji 

  Celnej “JAŚ” Pawłowice jako gwarancja uiszczenia zobowiązań celnych. 

  Ważne do odwołania. 

- Zastal Transport wystawił weksel in blanco na kwotę 40 tys.zł złożony 

  w Towarzystwie Ubezpieczeniowym “Cigna STU” jako zabezpieczenie 

  płatności kartami kredytowymi. Caplis na 20 tys. zł i gwarancja dla ZMPD na 20 

tys. zł. 

- Zastal Transport Sp. z o.o. wystawił  weksle in blanco pod zabezpieczenie 

  umów leasingu na naczepy i ciągniki dla: 

       - Handlowy – Leasing Warszawa do kwoty 810,2 tys.zł, 

       - Creditanstalt – Leasing Warszawa do kwoty 60,7 tys. zł, 

       - Citileasing Warszawa do kwoty 35,5 tys. zł, 

       - Raiffeisen Leasing do kwoty 86,3 tys. zł, 

       - PeKaO Leasing do kwoty 109 tys. zł, 

       - SG Equipment do kwoty 1.345,1 tys. zł. 

- Zastal Transport Sp. z o.o. wystawił weksel in blanco do wysokości 16,1 tys. zł 

  firmy Shell Polska, jako zabezpieczenie roszczenia o zwrot wynagrodzenia 

  za promocję olejów tej firmy. 

  Ważne do 08 sierpnia 2005 r. 
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- Zastal Transport Sp. z o.o. wystawił weksel in blanco dla Lotos Mazowsze do 

kwoty 25 tys. zł. jako zabezpieczenie płatności za paliwo.  

- Zastal Transport Sp. z o.o. wystawił weksel in blanco na 600 tys.zł do firmy 

  Man-Star Trucks jako zabezpieczenie płatności, uzyskując w zamian możliwość 

  posiadania nieprzeterminowanego zadłużenia do tej wysokości bez 

konsekwencji odsetkowych.  

     - Zastal Transport Sp.z o.o. wystawił weksel in blanco do kwoty 5 tys.zł 

       dla firmy TIMEX. 

b) poręczenia na rzecz innych jednostek: 

- poręczenie przez Zastal SA  weksla in blanco do kwoty 121 tys. zł 

wystawionego przez  Zastal ZPR stanowiącego zabezpieczenie kredytu 

udzielonego przez BZ WBK   SA O/Z.Góra. Aneks nr 2 do umowy nr 01/00 z 

dnia 03.01.2000 r. 

Do w/w pozycji utworzono rezerwę na całą kwotę poręczenia. 

-  poręczenie przez Zastal S.A.  weksla in blanco wystawionego przez Zastal 

Wagony S.A. stanowiącego zabezpieczenie zobowiązania odkupu wagonów od 

Kolmexu SA z siedzibą w Warszawie, w przypadku nie wywiązania się PKP z 

umowy  leasingu. Przedmiotem umowy leasingu pomiędzy Kolmex SA a PKP 

Cargo jest leasing 45 szt. wagonów towarowych. Wartość przedmiotu leasingu 

wg stanu na dzień 31.12.2004 r. wynosi   5.057 tys. zł. W przypadku rozwiązania 

umowy wartość przedmiotu leasingu zostaje    pomniejszona o kolejne wpłacone 

przez PKP raty kapitałowe.   Poręczenie jest ważne przez cały okres 

obowiązywania umowy leasingu   pomiędzy Kolmex SA a PKP. 

c) hipoteka kaucyjna i zastawy na rzecz innych jednostek: 

- hipoteka zwykła w kwocie 2 mln zł ustanowiona na nieruchomości położonej 

  w Zielonej Górze przy ul. Towarowej, jako zabezpieczenie kredytu 

  płatniczego udzielonego spółce zależnej Zastal Wagony S.A. przez Bank 

  Handlowy w wysokości 1,4 mln EURO, a poręczonego przez Zastal S.A. 
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Do w/w pozycji utworzono rezerwę na całą kwotę poręczenia. 

- umowa zastawu na 15.500 sztukach akcji Kolmex SA w Warszawie będące 

  własnością Zastal SA Zielona Góra o wartości 15.500,00 złotych na rzecz 

  Kolmex SA. 

  Zastaw jest zabezpieczeniem dobrego wykonania i realizacji kontraktu 

  PL/011329711/00-1840 wraz z opcją na 200 sztuk wagonów typu 437Z 

  zawartym w dniu 06.04.2000 r. pomiędzy Zastal Wagony S.A. a Kolmex SA. 

  Ważna do 31.05.2005 r. 

Zastaw będzie zwalniany sukcesywnie po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego na 

poszczególne dostawy wagonów. 

- do rejestru zastawów wpisano ciągnik ZNA 0075 spółki Zastal Transport na 

rzecz firmy Handlowy – Leasing jako zabezpieczenie do umowy leasingowej nr 

1638 w kwocie 88 tys. zł. 

- na rzecz firmy TIMEX dokonano przewłaszczenia pojazdu i cesji polisy 

ubezpieczeniowej na pojazd ZEC 2625 w wartości ubezpieczeniowej 79 tys. zł, 

będących własnością spółki Zastal Transport. 

d) roszczenia pracownicze: 

- pracownicy Zastal Transport Sp. z o.o. wystąpili na drogę sądową z 

roszczeniami przeciwko spółce o wypłatę należności z tytułu diet i godzin 

nadliczbowych  łącznej wysokości 651.585,00 zł. 

Spółka utworzyła rezerwę w wysokości 134.285,00 zł 

Na zobowiązania warunkowe zaksięgowano kwotę 517.300,00 zł. 
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8. NAKŁADY INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE PRZEZ GRUPĘ 

KAPITAŁOWĄ ZASTAL S.A.  W 2004 ROKU I PLANOWANE   WYDATKI 

W ROKU 2005. 

            w tys. zł. 

Lp. WYSZCZEGÓLNINIE REALIZACJA PLAN 

  2004 r. 2005 r. 

I. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2,8 111,5

1 Programy komputerowe 2,8 111,5

II. Środki trwałe  w tym: 262,3 445,0

1. Modernizacja budynków 103,1 118,0

2. Maszyny produkcyjne dla Zakładu 

Konstrukcji Stalowych  

55,0 236,0

3. Komputery, telefax, kopiarka  32,0 6,0

4. Urządzenia - wyposażenie 6,0 60,0

5. Grunt 2,1 0,0

6. Sieć wodociągowa  0,0 5,0

7. Plandeka na naczepę 3,9 0,0

8. Dystrybutor paliw 15,5 0,0

9. Ciągniki, naczepy, przyczepy 44,7 0,0

10.  Utwardzanie placu 0,0 20,0

III.  Środki trwałe w budowie 70,0 349,0

1. Adaptacja budynków dla Zakładu 

Konstrukcji Stalowych 

38,7 76,0

2. Adaptacja budynku na archiwum 30,3 9,0

3. Przyłącze gazowe 1,0 25,0

4. Linie kablowe 0,0 202,0

5. Sieć światłowodowa 0,0 30,0

6. Parking 0,0 7,0

 RAZEM 335,1 905,5
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Znaczna część nakładów poniesionych w 2004 roku była związana z 

przygotowaniami  do rozpoczęcia nowych działalności tj. Zakładem Konstrukcji 

Stalowych i Składnicą Akt. Te dwie nowe działalności zaczęły funkcjonować od 1 

stycznia 2005r. w strukturach podmiotu dominującego w Grupie. 

W nakładach inwestycyjnych przewidzianych na 2005 rok, ponad połowa jest 

przewidziana na rozwój tych działalności a szczególnie Zakładu Konstrukcji 

Stalowych. 

 

9. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA 

 

Holding ZASTAL za rok obrachunkowy 2004 osiągnął dodatni skonsolidowany 

wynik finansowy netto w wysokości 3,6 mln zł. 

Wszystkie Spółki podlegające konsolidacji osiągnęły dodatni wynik finansowy. 

Na sytuację finansową Grupy Kapitałowej Zastal największy wpływ ma gospodarka 

finansowa podmiotu dominującego czyli Zastal S.A. Z tego też względu  czynniki 

wpływające na sytuację finansową Zastal S.A. pośrednio determinują sytuację całego 

Holdingu. 

Rok 2004 podobnie jak rok poprzedni to przede wszystkim wydatki na spłatę 

udzielonych poręczeń przez podmiot dominujący za zobowiązania spółek, które 

stanowiły podstawę Grupy Kapitałowej. 

W roku 2002 ogłoszono upadłość  dwóch Spółek Holdingu Zastal tj. Zastal Wagony 

S.A. oraz Zastal Zakład Produkcyjno -Remontowy Sp. z o.o.  

Większość środków na spłatę tych zobowiązań w 2004 pozyskano ze sprzedaży 

ośrodka wczasowego w  Dziwnowie, który stanowił część majątku Zastal S.A.  

Poza spłatą kwot przewidzianych na rok 2004 zgodnie z zawartymi porozumieniami 

z największymi wierzycielami, podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej 

starały się zwiększyć swój potencjał gospodarczy oraz dopasować swoje struktury do 

zmieniającej się sytuacji rynkowej. 
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Spółka Zastal Transport dzięki łatwiejszemu dostępowi do rynków Unii Europejskiej 

po 1 maja 2004 oraz zwiększeniu zdolności przewozowych zdołała wypracować 

znaczne zyski w 2004 roku pomimo zaostrzającej się konkurencji oraz niskiego 

kursu EURO. 

Jednakże poniesione straty w 2002 roku w wyniku upadłości największej spółki 

wchodzącej w skład Holdingu w dalszym ciągu negatywnie oddziaływały na sytuację 

finansową spółki uniemożliwiając pozyskanie kredytów bankowych na poziomie 

zapewniającym właściwe funkcjonowanie. Brak środków finansowych z kredytów 

bankowych został częściowo uzupełniony dzięki pożyczkom jakich udzielił podmiot 

dominujący w Grupie Kapitałowej. 

Uzyskane przez spółkę wyniki za 2004 rok pozwoliły na odbudowanie kapitałów 

własnych do poziomu z 2002 roku, co powinno zmienić postrzeganie spółki przez 

banki. Dostęp do kredytów bankowych pozwoliłby także spółce skorzystać z pomocy 

Unii Europejskiej przewidzianej dla przedsiębiorstw transportowych.  

Jedynym utrudnieniem działalności spółki w przyszłości mogłaby być konieczność 

wypłacenia przeszło 600 tys. zł  w przypadku niepomyślnego rozstrzygnięcia sporu 

przed sądem pracy z sześcioma byłymi pracownikami.  

Działalność finansowa podmiotu dominującego w Grupie w 2004 roku ograniczona 

była przede wszystkim do spłaty zobowiązań przewidzianych na dany rok zgodnie z 

zawartymi porozumieniami. Pozyskane ze sprzedaży majątku środki przeznaczono 

na spłatę zobowiązań oraz zasilenie w postaci pożyczki spółki Zastal Transport.  

Z końcem 2004 roku spółka Zastal S.A. wynegocjowała z wierzycielami wydłużenie 

terminu spłaty zobowiązań, z 2005 roku do końca 2007 przy czym odsetki zostaną 

spłacone w 2008 roku. Zgodnie ze zmienionymi porozumieniami do spłaty na 2005 

rok pozostaje 1,6 mln zł., na rok 2006 pozostaje 1,2 mln zł., na rok 2007 pozostaje 

0,8 mln zł. a roku 2008 zostanie spłacone 0,4 mln zł. Rozłożenie spłaty poręczonych 

zobowiązań na dłuższy okres czasu a tym samy obniżenie okresowych obciążeń z 
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tytułu spłacanych rat zadłużenia pozwoli na racjonalne zarządzanie posiadanym 

majątkiem. 

    Sprzedaż przez Zastal S.A. części majątku oraz zaniechanie pewnych działalności 

jest nie bez znaczenia dla wielkości osiąganych przychodów przez Grupę 

Kapitałową. Brak w strukturach majątku Zastal S.A. oddziału w Braniewie 

wydzielonego ostatecznie z końcem I kwartału 2003 roku, sprzedaż ośrodka 

wczasowego jak i zaniechanie dystrybucji części mediów oraz zaprzestanie 

działalności składu celnego wyraźnie widać po zmniejszeniu przychodów ze 

sprzedaży osiąganych  przez Grupę.  

Dla zrównoważenia sytuacji finansowej spółki po sprzedaży części majątku 

rozpoczęto w  Zastal S.A. w 2003 roku działania zmierzające do znacznej redukcji 

kosztów, których częściowe efekty były widoczne już w 2004 roku. Pomimo 

konieczności przeznaczania większości wolnych środków finansowych na spłatę 

zadłużenia nie zrezygnowano z prowadzenia działań zmierzających do rozszerzenia 

oferty działalności Zastal S.A..  

Część  wygospodarowanych środków w 2004 roku została przeznaczona na 

przygotowanie do uruchomienia dwóch nowych działalności  polegających  na 

produkcji konstrukcji stalowych  oraz świadczeniu usług archiwizacyjnych.  

Wspomniane  działalności zostaną w głównej mierze oparte na środkach i ludziach 

będących obecnie w dyspozycji Zastal S.A. Prowadzenie wspomnianych działalności 

rozpoczęto z dniem 1 stycznia 2005r.  

W przyjętych założeniach na najbliższe lata działalność zakładu konstrukcji 

stalowych w strukturach Zastal  S.A. ma być działalnością wiodącą. 

Rozwój tych działalności oraz konieczność ponoszenia zwiększonych nakładów na 

odtworzenie i modernizację majątku jakim dysponuje spółka spowoduje w 

najbliższych latach zwiększone zapotrzebowanie na środki finansowe. Z tego też 

względu konieczne było renegocjowanie zawartych z wierzycielami porozumień. 
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Spłata przez Zastal S.A. znacznej części zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń, 

jak i rozłożenie w czasie kwot pozostałych do spłaty oraz zwiększenie potencjału 

produkcyjno -usługowego spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, 

powinno doprowadzić do umocnienia się Grupy na dotychczasowych jak i nowych  

rynkach oraz zmiany postrzegania Holdingu Zastal przez instytucje finansowe. 

 

 

10. DANE O CZŁONKACH ZARZĄDU ORAZ ORGANACH NADZORU. 

 

Zgodnie ze statutem Spółki dominującej w Grupie Kapitałowej Zastal S.A. 

nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki pełni Rada Nadzorcza, która: 

- Do 15 kwietnia  2004 roku pracowała w składzie: 

*    Rafał Czarkowski    - Przewodniczący  

*    Jan Olszewski    - Wiceprzewodniczący 

*    Elżbieta Apostoluk   - Sekretarz 

*    Piotr Gwizd    - Członek 

 

- Od 15 kwietnia  2004 roku Rada pracowała w składzie: 

*    Rafał Czarkowski   - Przewodniczący 

*    Jan Olszewski    - Wiceprzewodniczący 

*    Elżbieta Apostoluk   - Sekretarz 

*    Bernard Ziaja     - Członek 

*    Janusz Łuczyński    - Członek 

Od 1 września 2004 roku nastąpiła zamiana stanowisk wewnątrz Rady Nadzorczej 

Pan Jan Olszewski został przewodniczącym a dotychczasowy przewodniczący  

Rady Pan Rafał Czarkowski został wiceprzewodniczącym. 
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Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem odbycia Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek 

zysków i strat za rok 2004. 

Skład Zarządu w roku 2004 : 

Spółką kierował Zarząd w składzie: 

* Adam Leżański    - Prezes Zarządu 

* Miron Czwojda   - Wiceprezes 

Kadencja Zarządu Spółki Zastal S.A. upływa z dniem odbycia Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans, rachunek 

zysków i strat za rok obrachunkowy 2004. 

 

Akcje ZASTAL S.A. będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących 

Spółkę wg stanu na 31 grudnia 2004 roku: 

* Adam Leżański   -    101.084 szt. akcji o wartości nominalnej     101.084 zł. 

* Miron Czwojda  -      33.163 szt. akcji o wartości nominalnej       33.163 zł. 

* Rafał Czarkowski -      13.155 szt. akcji o wartości nominalnej       13.155 zł. 

* Elżbieta Apostoluk -      21.394 szt. akcji o wartości nominalnej       21.394 zł. 

* Bernard Ziaja  -   161.352  szt. akcji o wartości nominalnej     161.352 zł. 

* Jan Łuczyński  -              0 szt. akcji 

* Jan Olszewski  -        5.872 szt. akcji o wartości nominalnej         5.872 zł. 

poprzez podmiot  w pełni kontrolowany 

Agencja Ochrony   -  3.481.203 szt. akcji o wartości nominalnej 3.481.203 zł. 

GAMA Sp. z o.o. 

 

WICEPREZES ZARZĄDU                                           PREZES ZARZĄDU 

   mgr inż. Miron Czwojda                                              mgr Adam Leżański  
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