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            WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys.  zł w tys.  EUR

2013 2012 2013 2012

 I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów 318 9935 76 2380

 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 048 8776 -249 2103

 III. Zysk (strata) brutto 13 771 25292 3 270 6060

 IV. Zysk (strata) netto 11 421 21570 2 712 5168

 V. Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej -589 2898 -140 694

 VI. Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej -2 406 -3598 -571 -862

 VII. Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej 2 578 -146 612 -35

 VIII. Przepływy pienięŜne netto, razem -417 -846 -99 -203

 IX. Aktywa, razem 79 198 60590 19 097 14821

 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 606 5438 3 040 1330

 XI. Zobowiązania długoterminowe 4 186 0 1 009 0

 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 420 1589 342 389

 XIII. Kapitał własny 66 592 55152 16 057 13491

 XIV. Kapitał zakładowy 30 500 30500 7 354 7460

 XV. Liczba akcji (w szt.) 30 499 539 30499539 30 499 539 30499539

 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,37 0,70 0,09 0,17

 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,18 1,81 0,53 0,44

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik Opis

Opinia i raport bieglego rewidenta-2013.pdf
Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z 

badania rocznego sprawozdania finansowego Zastal SA za rok obrotowy 2013.

Oswiadczenia Zarzadu - R 2013.pdf

Oświadczenia Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania

finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

finansowych.
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ZASTAL SA

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINASOWEJ ZASTAL SA NA DZIEN 31.12,2013R,

w tys.zl.

Noty 31.12.2013 31 .12 .201201 .01 .2012

AKTYWA

l. Aktywa trwale 21 320 19 830 80 548

1 . Warto6ci niematerialne i prawne 2 ?o

2. Rzeczowe aktywa trwale 1 2 618 1 036 75 286

3. Naleznosci dlugoterminowe 90 105 1 5 5

3.1. Od jednostek powiazanych 1 5 5

3.2.Od pozostalych jednostek 90 105

4. Inwestycje dlugoterminowe 16  831 17  721 4 536

4.1.  Nieruchomo6ci 3'l

4.2. Dlugoterminowe aktywa finansowe 1 6  8 3 1 17  721 4 505

a) w jednostkach powiazanych 16 770 1 7 6 6 0 4 444

b) w pozostalych jednostkach 61 6 1 6 1

5. Dlugoterminowe rczliczenia miQdzyokresowe 1 779 968 55'1

5.1 . Aktywa z tytulu odroczonego podatku
dochodowego

3 a 1 7 7 9 968 551

5.2. lnne rozliczenia m iedzvokresowe 3 b

ll. Aktywa obrotowe 57 878 40 760 20  174

1 . Zapasy '10 6 1 2 5

2. NaleZnoSci kr6tkoterm inowe 741 1 082 1 735

2.1. Od jednostek powiqzanych 4 - f 9 73

2.2. Od pozostalych jednostek 724 1 073 1 662

3. lnwestycje krotkoterm inowe 56 963 39 529 '18 259

3.1. Krotkoterm inowe aktywa finansowe 2 c 56 963 39 579 18 259

4. Kr6tkoterminowe rozliczenia miedzvokresowe 3 b 164 93 55

A k t y w a  t a z e m 79 198 60 590 100 722



ZASTAL SA

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ZASTAL SA NA DZIEN 31.12.2013R.

Noty 31.12.201331.12.20' t201 .01 .?o12

PASYWA

l. Kapital wlasny 66 592 55 152 88 731

I . Kapital zakladowy 5 30 500 30 500 30 500

2. Kapital zapasowy 24 663 9 964 27 446

3. Kapital z aktualizacji wyceny 0 0 46 924

4. Zysk (strata) z lat ubieglych 8 -6 882 -20 307

5. Zysk (strata) netto 1't 42'l 21 570 4  1 6 8

ll. ZobowiAzania irezerwy na zobowiqzania 12 606 5 438 1 1 9 9 1

1 . Rezerwy na zobowiqzania 7 000 3 849 1 1  2 5 7

I 1. RezeMa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 6 a 6 973 3 821 4 555

1 .2. Rezetwa na Swiadczenia emerytalne i
poooDne 27 ?8

1 197

a) dlugoterminowa 6 b 1 3 1 3 51

b) kr6tkoterminowa 6 c 1 4 1 5 1 146

1.3. Pozostale rezerwy 6 d 5 505

a) dlugoterminowe 5 500

b) kr6tkoterminowe 5

2. Zobowiqzania dlugoterm inowe 7 4 1 8 6 79

2.1. Wobec pozostalych jednostek 4 1 8 6 79

3. Zobowiqzania kr6tkoterm inowe 1 420 1 5 8 9 655

3.1. Wobec jednostek powiazanych 1 0 5 8 303 170

3.2. Wobec pozostalych jednostek 360 1 2 8 2 467

3.3. Fu ndusze specjalne 2 4 '18

4. Rozl iczenia miedzvokresowe

4.1 . lnne tozliczenia miedzvokresowe 8

a) dlugoterminowe

b) kr6tkoterminowe

P a  s  y w a  t a z e m 79 '1 98 60 590 100 722

WartoS6 ksiqgowa 66 592 55 152 88 731

Liczba akcji (w szt.) 30 499 539 30 499 539 30 499 539

Wartosi ksiqgowa na jednq akcjq (w zl) 2 , 1 8 1,8 '1 2,91



ZASTAL SA

SPRAWOZDANIE Z CALKOWIryCH DOCHODOW ZASTAL SA
zA oKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 R.

WYBRANE POZYCJE

nota

Od 01.01.2013r.
do 31 .'12.20'l3r .

Od 01.01.2012r.
do 31 .12.2012r .

DzialalnoSa kontynuowana
Przvchody ze sprzedazv 3 1 8 9 935
Koszt wvtworzenia sprzedanvch produklow i usluq I 464 5 352
Zvsk / Stata brutto ze sprzedaiv .146 4 583
Pozostale przvchodv oDeracvine 1 0  a 1 1 4 7 7 128
Koszty sprzeda2y
Koszty ogolnego zarzAdu 1 9 6 5 2 378
Pozostale koszty operacvine 1 0  b 84 557
ZysU Strata na dziatalnoici operacyinei 1 048 I 776
Przvchodv flnansowe 17 481 19 857
Kosztv finansowe 1'1 b 2 662 3 341
Zvsk I Strata paed opodatowaniem 13771 25 292
Podatek dochodowV 2 350 3 722
Zysk I Strata netto z dziatalnosci kontynuowanei 11 421 21570
DzialalnoSc zaniechana
Zvsk / Strata netto z dzialalnosci zaniechanel
Zvsk I Strata netto 't1 421 21570
Inne calkowite dochodv

NieDodleqaiace pzeklasvfikowaniu do zvsk6w i strat

Podleqaiace paeklasyfikowaniu do zyskow i strat

Inne calkowite dochody netto
Catkowite dochody ogolem 11 421 2't 570
Zysk / Strata netto przvpadaiaca .
Akcjonariuszom jednostki dominuj4cej 11 421 21 570
Udzialowcom mnieiszosciowvm
Calkowitv dochod/Skata netto orzv0adaiacv:
Akcionariuszom iednostki dominujAcej 11 421 21 570
Udzialowcom mnieiszoSciowym
Zvskistrata na iedna akcie (w zl./na iedna akcie) 0,37 0,70
Z dzialalnoSci kontvnuowanei:
Zwykly 0,37 0,70
r0zwodnt0ny
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ZASTAL SA

SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWOW PIEN]EZNYCH

31.12.2013 31.12.2012

A. P'zeplywy irodk6w prenrA2rych z dzialal'losc ope'ecyjnej

L Zysk (streta)brutto przed opodatkowaniem 13771 25 292

ll. Korekty razem -14 360 -22 394

160 620

2. Zysk (Strala)na inweslyclach -14537

3. Odsetkii udzialy w zyskach (dwidendy) -173 -241

4. Zmiana stanu rezerw -6 674

5. Zmiana stanu zapasow -4 ,5

6. Zmiana stanu nalezno6ci 187 1  0 4 1

7. Zmiana stanu zobowiqzan kr6lkoterminowych, z wyjetkiem pozyczek i kred!,t6w 154 1 536
g. Zmiana stanu rozllczen miedzyokresowych

L Zaplacony /zwrocony podatek -30 -375

9. Inne korekty

lll. Przed! wy pieniQzne netto z dzialalnoicioperacylnei -589 2 898

B. Przedywy 6rodk6w pieniQznych z dzialalno6ci inwestycyjnej
'l . Wplwy ze sptzedazy tzeczowych aktylvow lrwalych 75 234

2. lnne wplywy inwestycyjne 474

3. Wpiywy ze sprzedazyaktw6w finansowych I 252 392

4. Wplywy z tltulu odselek od pozyczek 56 T 10

5. Nabycie 6rodk6w trwatych -424 1 406

6. Nabycie akrylvow fnansowych 1 092 1 238

7. Inne wydatki inwestycyjne -2 747 1 690

lV. Przeplywy prenqzne neno z dzialalnosci nweslycyjner -2 406 -3 598

C. PrzeplwySrodkowpienieznych zdzialalnoSci finansowej

1. Wplywy z emisjidluznych papier6w warto6ciowych 2 988

2. Spleta zobowiazai z tylL,4u leasingu finansowego -342 - 133

3. Odsetkizapiacone -68 -7

4. Inne wydatki finansowe -6

V. Przepliary pieniQ2ne netlo z dzialalnoScifinansowej 2 578 -146

D. Zwiekszenia/zmnieiszenia nelto Srodkow oienieinvch i ich ekwiwalenl6w -846

SrcdkipieniA2ne i ich ekwiwalenty na poczqtek okresu 451 1 297

Srodkipienie:ne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 34 451



ZASTAL SA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO

Dodatkowe informacje iobja6nienia do sprawozdania linansowego Zastal SA za okres od 01.01.2013 r. do
31.12.2013 r spozqdzonego wg MSR.

l. Informacje og6lne

1. ZASTAL SPOI-KA AKCYJNA z siedzibqw Zielonej G6rze przy ul. Sulechowska 4a .
2. Podstawowy przedmiot dzialalnosci Sp6lki to produkcja wyrob6w metalowych.
3. Spdlka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sadowym w Zielonej G6rze

ul. Ko2uchowska 8 ,Vlll Wydzial Gospodarczy KRS pod numerem KRS-0000067681.
4. REGON Sp6lki 006104350, NIP 929-009-38-06, adres strony internetowej www.zastal.ol
5. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku, a por6wnywalne

dane finansowe od 01 .01 .2012 do 31 .12.2012 toku.
6. Przyjqty w Sp6lce rok obrotowy i podatkowy pokrywa siq z rokiem kalendarzowym i trwa

1 2 kolejnych pelnych m iesiqcy kalendarzowych.
7. Roczne sprawozdanie sp6lki za rok 2013 obejmuje wszystkie informacje oraz ujawnienia

wymagane w rocznym sprawozdaniu finansowym sporzadzonym zgodnie z
MiQdzynarodowym i Standardami SprawozdawczoSci Finansowej i jest pierwszym pelnym
sprawozdaniem sp6lki sporzqdzony wg. MSR.

8. Sprawozdanie finansowe sporzqdzono ptzy zaloaeniu kontynuowania dzialalnosci
gospodarczej przez Sp6lkq pzez co najmniej 12 kolejnych miesiecy i dluzej. Nie sq nam
znane okolicznoSci, kt6re wskazywalyby na powazne zagtoaenia dla kontynuowania przez
Sp6lkq dzialalnoSci.

9. Niniejsze roczne sprawozdanie sp6lki zostalo przez Zazqd zalwietdzone do publikacji w dniu
30.04.2014 roku.

'10. W zwiqzku ze zmianqzasad rachunkowosci zdniem01 slycznia 2012 roku na msr
dokonano korekt dotyczqcych warto6ci brutto jak i umorzenia, niekt6rych Srodk6w trwalych,
kt6re odniesiono na kapitaly na wynik lat ubieglych, na wynik lat ubieglych odniesiono r6wnie2
aktywa i rezeMy z tytulu podatku odroczonego jakie powstaly w wyniku wprowadzenia korekt,
Lacznie na wynik lat ubieglych odniesiono 8 tys. zl.
Por6wnywalno66 na koniec 2012 toku opisujq tabele przedstawione w dalszej czQsci
informacji.

OSwiadczenie o zgodnoSci.
Zarzqd Zastal SA o6wiadcza, 2e ninie.isze sprawozdanie finansowe zostalo sporzadzone zgodnie z
wymogami MiQdzynarodowych Standard6w SprawozdawczoSci Finansowej i odzwierciedla w spos6b
prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacjQ majqtkow4 i finansowq sp6lki na dzieh 31 grudnia 2013 roku,
porownywalnie 31 grudnia 2012 roku oraz wyniki finansowe za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31
grudnia 20'13 roku i por6wnywalnie z okresem od 1 stycznia 2012 toku do 31 grudnia 2012 roku.
Sprawozdanie Zazqdu z dzialalnosci zawiera prawdziwy obraz sytuacji spdlki, w tym opis
podstawowych rodzaj6w tyzyka i zagtozei.

0bja5nienia
l.Spolka dokonala zmian zasad rachunkowoSci stosowanych w okresie sprawozdawczym od
01.01.2013 do 31.12.2013 roku. Sprawozdanie finansowe za 2013 jest pierwszym sprawozdaniem
sporzqdzonym zgodnie z Miqdzynarodowymi Standardami Sprawozdawczosci Finansowej. Zmiana
zasad nie mala znaczqcego wplywu na wartosci przedstawione w sprawozdaniu.

2.Niniejsze roczne sprawozdanie finansowe jest przedstawione w zlotych (PLN), a wszystkie wartoSci,
o ile nie wskazano inaczej, podawane sa w tysiacach PLN.



ZASTAL SA

Status zatwierdzenia Standard6w w UE.
MSSF w ksztalcie zatwierdzonym pEez UE nie ro2niq siq obecnie w znaczqcy sposdb od regulacji pzyjqtych
pzez Radq Migdzynarodowych Standardow Rachunkowo5ci (Rlt4SR), z wyjqtkiem poni2szych interpretacji, ktore
nie zostaly jeszcze pzyj?te do stosowania:

. MSSF9 ,,lnstrumenty finansowe" oraz po2niejsze zmiany ( nie okre6lono jeszcze terminu).

. MSSF 14 ,, Dzialalno6i o regulowanych cenach" (obowiqzuiqcy w odniesieniu do okresow rocznych
rozpoczynajqcych siq '1 stycznia 2016r. lub po tej dacie).

. Zmiany do MSR '19 ,,swiadczenia pracownicze" - Programy okre6lonych Swiadczeh: skladki
pracownicze (obowiqzujqcy w odniesieniu do okresow rocznych rozpoczynajqcych sig 1 lipca 2014
roku lub po tej dacie).

. Interpretacja KII/SF 21 ,,Oplaty publiczne" ( obowiqzuiEcy w odniesieniu do okres6w rocznych
rozpoczynajqcych sig 1 stycznia 2014r. lub po tej dacie).

. Zmiany do ro2nych standard6w ,,Poprawki do MSSF cykle 2010-2012 i 2011-2013- dokonane
zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF , ukierunkowane
gl6wnie na rozwiqzywanie niezgodno6ci iu6ci6lenie slownictwa (obowiqzujqce w odniesieniu do
okres6w rocznych rozpoczynajEcych sig 1 lipca 2014 r. lub po tej dacie).

Zazqd pzewiduje, 2e powyzsze zmiany nie miatyby istotnego wplywu na sprawozdanie finansowe, je2eli
zastosowane zostaloby pzez spolkQ na dziell bilansowy.

Standardy, zmiany istniejqcych standardow oraz interpretacji opublikowane pzez RMSR oraz zatwierdzone do
stosowania pzezUE, kt6re weszly w 2ycie po raz pierwszy w roku 2013:

. Zmiany do MSSF '1 ,, Zastosowanie MSSF po raz pienvszy" - silna hiperinflacja iusunigcie
sztywnych termin6w dla stosowania [,4SSF po raz pierwszy, zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia
2012 roku (obowiqzujqce w odniesieniu do okres6w rocznych rozpoczynajqcych sie 1 stycznia
2013 roku lub po tej dacie).

. Zmiany do MSSF 1 ,,Zastosowanie MSSF po raz pierwszy:" - Po2yczki zqdowe, zatwierdzone w
UE w dniu 04 marca 2013 roku ( obowiqzujqce w odniesieniu do okresow rocznych
rozpoczynajqcych sig 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie).

. Zmiany do MSR 1 ,, Prezentacja sprawozdair finansowych ,, - Prezentacja skladnikow pozostalych
calkowitych dochod6w, zatwierdzone w UE dniu 5 czeMca 2012 roku ( obowiqzujqce w odniesieniu
do okres6w rocznych rozpoczynaj4cych sie 1 llpca 2012 roku lub po tej dacie).

. MSSF 13 'Ustalanie warto6ci godziwej", zatwierdzony w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (
obowiqzujqcy w odniesieniu do okresow rocznych rozpoczynaj4cych siq 1 stycznia 2013 roku lub po
tej dacie.

. Zmiany do MSSF 7 ,, Instrumenty finansowe: ujawnienie informacji" - kompensowanie aktywow
finansowych i zobowiqzafr finansowych, zatwierdzone w UE w dniu 13 grudnia 2012 roku
(obowiqzujqce w odniesieniu do okres6w rocznych rozpoczynajqcych sig 1 sgcznia 2013r. lub po tej
dacie).

. Zmiany do MSR 12 ,, Podatek dochodowy" - podatek odroczony ; realizaqa warto5ci aktywow,
zatwierdzone w UE a dniu 1 1 grudnia 2012 roku ( obowiqzujqce w odniesieniu do okres6w rocznych
rozpoczynajqcych sig.1 stycznia 2013r. lub po tej dacie).

o Zmiany do MSR l9,,Swiadczenia pracownicze" - poprawki do rachunkowo6ci 6wiadczei po okresie
zatrudnienia, zatwierdzone w UE w dniu 5 czerwca 20'12r. ( obowiqzujqce w odniesieniu do okresow
rocznych rozpoczynalEcych sie l stycznia 2013r. lub po tej dacie).

o MSR 16 ,, Rzeczowe aktywa trwale" usuniqto niesp6jnoSi, ktora powodowala, 2e czgSi odbiorcow
MSR 16 uwa2ala, 2e cze6ci zamienne nale2y klasyfikowai jako zapasy. Zgodnie z poprawionym
standardem nale2y je ujmowac jako Srodki tnrvale lub zapasy zgodnie z og6lnymi kryteriami
okreslonymi dla aktyw6w w MSR 16,

. IVSR 32 ,, Instrumenty finansowe: prezentacja" uszczeg6lowienie, 2e skutki podatkowe wyplaty dla
wlaScicieli i kosztow hansakcji kapitalowych powinny byc ujmowane zgodnie z MSR 12.
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. MSR 34 ,, Srodroczna sprawozdawczosc finansowa:" ujednolicenie wymogow u.iawniania informacji
na temat aktywow i zobowiqzah segmentow z MSSF 8.

Zmiany ww. standard6w i interpretacji nie mialy istotnego wplywu na sprawozdanie finansowe za rok 2013.

Standardy i interpretacje obowiEzujqce w wersji opublikowanei przez Radg Migdzynarodowych Standard6w
Rachunkowo5ci ( RMSR), lecz nie zatwierdzone pzez Unig Europejsk4 wykazane sq poni2ej w punkcie
dotyczqcym standard6w i interpretacji, kt6re nie weszly w 2ycie.

W niniejszym sprawozdaniu nie skozystano z dobrowolnego wcze6niejszego zastosowania standardu lub
inte rp retacji

* zmiany do MSR 32 ,, lnstrumenty finansowe : prezentacja" kompensowanie aklrw6w i zobowiqzall
finansowych
Zmiany doprecyzowuj4 zasady kompensowania i skupiajq sig na czterech glownych obszarach (a)
wyja5nienie na czym polega 'posiadanie mo2liwego do wyegzekwowania prawa do pzeprowadzenia
kompensaty"; (b) jednoczesne pzeprowadzenie kompensat i rozliczeh; (c) kompensowanie
zabezpieczeh; (d) jednostka rozliczeniowa na potzeby kompensat.
Zmiany do [/SR 32 obowiqzujE z dniem 1 stycznia 2014r. Zarzqd pzewiduje, 2e powy2sze zmiany
pzyczyntq sig do zwigkszenia ujawnieh w odniesieniu do kompensowanych aktyw6w i zobowiqzan
finansowych.
. zmiany do MSR 36 ,, Utrata warto5ci aktyw6w" - ujawnienie warto6ci odzyskiwanej aktyw6w

niefiansowych (obowiqzujEcy w odniesieniu do okresow rocznych rozpoczynajqcych siq 1 stycznia
2014 roku lub po tej dacie).

. zmiany do MSR 39 ,, Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena'- Nowacja instrumentow
pochodnych i dalsze stosowanie rachunkowo6ci zabezpieczeh ( obowiqzujqcy w odniesieniu do
okresow rocznych rozpoczynajqcych siq '1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),

Zaz4d sp6lki nie pzewiduje, aby wprowadzenie powy2szych standard6w oraz interpretacji mialo istotny wplyw
na stosowane pEez spdlkg zasady ( polityke) rachunkowosci . Sp6lka obecnie analizuje konsekwencje oraz
wplyw zastosowania powy2szych nowych standard6w oraz interpretacji na sprawozdania finansowe.

W okresie objgtym niniejszym sprawozdaniem nie mialy miejsca istotne zmiany wielko6ci szacunkowych oraz
sposobu dokonywania szacunkow, kt6re mialyby istotny wplyw na okres biezqcy lub na okresy pzyszle.

ll. lstotne zasady rachunkowo6ci.

Obowiqzujqce zasady wyceny aktyw6w i pasyw6w wg MSR:
Aktywa i pasywa wycenia siq nie zadzej niz na dzielr bilansowy w nastepujEcy sposob:

a) Srodki tMale oraz wartosci niematerialne i prawne:
- aktywa trwale ptzeznaczone do spzeda2y wycenia sig w kwocie ni2szej z jego warto6ci bilansowej i
wartoSci godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Na r62nice miedzy wartoSciq bilansow4 w wartoSciE
godziwatwozy sie odpis aktualizujqcy odnoszony na rachunek zysk6w istrat,
Rzeczowe aktywa trwale wycenia siq i ujmuje wedlug ceny nabycia lub kosztu wytvvozenia. Po
poczqtkowym ujeciu warto6c Eeczowych aktywow trwalych ( nie dotyczy to gruntow) wykazujg siq w
cenie nabycia lub kosztu wytwozenia, pomniejszonEo zakumulowana amortyzacje oraz odpisy
aktualizujEce z tytulu utraty wartosci.
Po poczEtkowym ujgciu wedlug ceny nabycia, grunty sE wykazywane wg zaktualizowanej warto6ci
bedqcej wartosciq godziwq na dzien aktualizacji wyceny pomniejszonq o skumulowane po2niej odpisy
aktualizujqce z tytulu utraty wartosci, a ustalone skutki pzeszacowania odnoszone sE na kapital z
aktualizacji wyceny.
Budynki, budowle oraz inne Srodki trwale na dziei pzejScia na raportowanie wg MSR, zostaly
wycenione w wartoSci godziwej i zastosowanE tq wartoSc jako zakladany koszt ustalony na ten dzieh,
Tak ustalona wartosc jest podstawq odpisow amortyzacyjnych ustalonych wg pzewidywanego okresu
ekonomicznej uZytecznoSc,.
Aktywa trwale bqdqce pzedmiotem leasingu finansowego s4 wykazywane w bilansie na r6wni z
pozostalymi skladnikami majAtku trualego i podlegajq umozeniu wg takich samych zasad.
WartoSci niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji wycenia siQ wg. cen nabycia lub kosztu



ZASTAL SA

wytwozenia . Po ujgciu poczqtkowym warto6ci niematerialne sqwykazywane w cenie nabycia
pomniejszonej o umozenie i odpisy aktualizujqce z tytulu utraty warto6ci. Warto6ci niematerialne o
okreSlonym okresie u2ytkowania s4 poddawane testom na utrate wartosci kazdorazowo, gdy istniejq
takie pzeslanki lub na koniec kazdego roku obrotowego. Warto6ci niematerialne o okreSlonym okresie
u2ytkowania amortyzowane s4 metoda liniow4 a okresy u2ytkowania weryfikuje sig co najmniej na
koniec ka2dego roku obrotowego. Odpisy aktualizacyjne z tytulu utraty warto6ci ujmowane s4
niezwlocznie jako koszt w rachunku zysk6w i strat ( pozostale koszty), a odwr6cenie odpisu
aktualizujqcego ( pozostale pzychody).

b) Leasingi na dzieh rozpoczecia leasingu ujmuje siq w bilansie jako aktywa izobowiqzania w kwotach
rownych wartoSci godziwej pzedmiotu leasingu. Pzy obliczaniu warto6ci bie24cej minimalnych oplat
leasingowych stopE dyskontowEjest stopa procentowa leasingu, je2eli mozliwe jestjej ustalenie.
Wszelki poczqtkowe koszty bezposrednie leasingobiorcy zwiqkszajq kwote wykazanqjako skladnik
aktyw6w.

c) Udzialy w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktyw6w trwalych wyceniane sq
wedlug cen nabycia pomniejszonej warto6ci lub wedlug warto6ci godziwej. Warto6c w cenie nabycia
mo2na pzeszacowad do wartoSci godziwej w cenie rynkowej. Cena nabycia udzialu w podmiocie
stowazyszonym podlega korektom o wszelkie skutki zmian warto6ci godziwej aktywow netto,
pzypadajqce na warto6d posiadanego udzialu.

d) Nale2noSci wycenia siq w kwocie wymagalnoSci z zachowaniem zasady ostro2noSci. Odpisy
aktualizujEce niesciqgalne nale2no6ci szacowane sqpo 6 miesiEcach od upfywu terminu zaplaty

e) lnwestycje i inne akgwa finansowe dostQpne do spzeda2y notowane na aklywnym rynku po
poczqtkowym ujeciu, wycenia siq w warto6ci godziwej, a ewentualne zyski lub straty ujmuje sie jako
oddzielny komponent kapitalow wlasnych do czasu usuniecia inwestyc.ii z bilansu lub stwierdzenia utraty
jej warto6ci, kiedy to skumulowane zyski lub straty wykazane wcze6niej w kapitalach wlasnych sq
odnoszone na rachunek zyskow i strat. Wartosc godziwa inwestycji notowanych na aktywnym
regulowanym rynku finansowym jest ustalana na koniec sesji na dzieh bilansowy,
Skutki pzeszacowania aktywdw finansowych krotkoterminowych zakwalifikowanych jako dostgpne do
spzeda2y odnosi sie na wynik finansowy.
Aktywa finansowe dostepne sprzeda2y, .je2eli nie istnieje aktywny rynek dla danego instrumentu i nie
mo2na w spos6b wiarygodny ustalii warto6ci godziwej, wyceniane sE wg ceny nabycia z
uwzglgdnieniem odpisu z tytufu trwalej ukaty wado5ci.

f) zobowiqzania wycenia siq w kwocie wymagajqcq zaplaty, ptzy czym zobowiqzania flnansowe, ktorych
uregulowanie zgodnie z umowE nastQpuje drogq wydania aktyw6w finansowych innych ni2 Srodki
pienig2ne lub wymiany na instrumenty finansowe- wedlug warto6ci godziwej.

g) Po2yczki i kredyty bankowe sq poczqtkowo ujmowane w warto5ci godziwej otzymanych wplywow,
pomniejszonych o koszty transakcyjne. Nast?pnie wyceniane sq po zamortyzowanej cenie nabycia pzy
zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej, Ro2nica pomiqdzy wplywami netto a wartosciE
wykupu jest wykazywana w kosztach lub przychodach finansowych o okresie wykozystywania kredytu
lub po2yczki.

h) Koszty finansowania zewnQtznego- koszty pozyczek i kredytow , w tym ro2nice kursowe powstale w
wyniku zaciqgnigcia po2yczek i kredytow w walucie obcej, zgodnie z podejsciem wzorcowym MSR 23.
Wszystkie tego rodzaju koszg finansowania zewnetznego musz4 byi aktywowane jako czg6i ceny
nabycia Iub kosztu wytwozenia danego skladnika aktyw6w.

i) Rezerwy wycenia sie w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartoSci. Koszty dotyczqce danej
rezerwy wykazywane sqw rachunku zyskow i strat.

j) Rezerwy na Swiadczenia pracownicze twozy sie na : odprawy emerytalne zgodnie z Zakladowym
Ukladem Zbiorowym Pracy oraz niewykozystane urlopy.

k) Pzychody ujmowane sq w takiej wysokoSci, w jakiej jest prawdopodobne, 2e spolka uzyska kozySci
ekonomiczne zwiqzane z danq transakcj4 oraz gdy kwote pzychodow mo2na wyceniC w spos6b
wiarygodny. Obowiqzujq nastqpujqce kryteria pzy ustalaniu pzychodow: spzeda2 towarow i
produkt6w, ptzychody sq ujmowane, je2eli znaczqce ryzyko i kotzysci wynikajAce z prawa wlasnosci
towar6w i produktow zostaly pzekazane nabywcy oraz gdy kwote pzychodow mozna wycenic w
wiarygodny spos6b. Swiadczenie uslug, jezeli wynik transakcji dotyczqcej Swiadczenia uslug mo2na
oszacowac w wiarygodny sposob, pzychody ujmuje siq na podstawie stopnia zaawansowania realizacji
transakcji na dziei bilansowy. W pzypadku kiedy nie mo2na z uzasadnionych pzyczyn oszacowac
wyniku transakcji Swiadczonych uslug w spos6b wiarygodny to pzychody z transakcji ujmuje siq tylko
do wysokosci poniesionych kosztow ale tylko takich jakie sq mo2liwe do odzyskania. Pzychody z tytulu
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u2ytkowania pzez inne podmioty gospodarcze aktyw6w jednostki, odsetki - pzychody z odsetek
ujmowane sq sukcesywnie w miare ich narastania ( z uwzglqdnieniem efektywnej rentownoSci danego
aktywa)

l) Podatek dochodowy- obciq2enia podatkowe zawierajq bie2qce opodatkowanie podatkiem dochodowym
od osob prawnych izmianq stanu rezerw lub aktywow z tytulu odroczonego podatku dochodowego.
Bie24ce zobowiqzania podatkowe ustalane sq na podstawie aktualnie obowiqzuj4cych pzepisow
podatkowych i ustalonego dochodu do opodatkowania. Skladnik aktywow z tytulu odroczonego podatku
dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych r62nic pzejSciowych, jak rownie2
niewykozystanych aktywdw z tytulu odroczonego podatku dochodowego i niewykotzystanych strat
podatkowych do odliczenia w nastqpnych okresach sprawozdawczych, w takiej wysokoSci , w jakiej jest
prawdopodobne, 2e zostanie osiqgnigtych dochod do opodatkowania, ktory pozwoli wykorzystac wy2ej
wymienione ro2nice. WartoSd bilansowa sktadnika aktyw6w z tytulu odroczonego podatku dochodowego
jest weryflkowana na ka2dy dzieh bilansowy i podlega odpisowi w pzypadku, kiedy zachodzi wEtpliwos6
wykozystania pzez spolkq kozysci ekonomicznych zwiqzanych z wykotzystaniem aktywow
podatkowych. Odroczony podatek dochodowy jest obliczany na podstawie stawek podatkowych, kt6re
wedlug pzewidywah kierownictwa bgdq obowiqzywaly w okresie, gdy skladnik aktywow zostanie
zrealizowany lub rezenra rozwiqzana, pzyjmujqc za podstawq stawki podatkowe prawnie lub faktycznie
obowi4zujqce na dzieh bilansowy.

Zysk na jeden udzial - zysk na jeden udzial jest obliczany popzez podzielenie zysku netto za dany okres
pzyslugujqcego udzialowcom pzez SredniEWazonE ilo6ci udzialow wystqpujqcych w danym okresie.

Segmenty operacyjne - sp6lka prowadzi jednorodnq dzialalno56 operacyjnE i nie rozr62nia segment6w
operacyjnych z tytulu rodzaju dzialalnosci i kryterium obszaru geograficznego. W sprawozdaniu finansowym
nie zamieszcza informacji na temat segmentow operacyjnych.

lll. Noty obja6niajqce do bilansu
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2, AKTYWA FINANSOWE

. Nie wystQpuja aktywa tinansowe dlugoterminowe pzeznaczone do obrotu i dostQpne do spEedazy, ani utzymylvane
do terminu wyrnagalno6ci.

' Wszystkie posiadane udzialy i akcje zaliczone do dlugoterrninowych akt!,^i6w finansowych nie sA notowane na
aktywnym regulowanym rynku i nie sa pzeznaczone do spzedazy. Udzialy i akcje zaliczone sa do akty\,/'i6w trwalych
wyceniane sE wedlug ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z Mulu trwalej utraty ich wartosci a odpis zalicza siQ do
koszt6w finansowych.

. Kr6tkoterminowe aktywa finansowe to akcje pzeznaczone do obrotu, kt6re wycenione s4 w wartosci godziwej, a
skutki pzeszacov'/ania zaksiqgowano pzez wynik finansowy.

AKTYWA FINANSOWE W PODZIALE NA KATEGORIE INSTRUMENTOW FINANSOWYCH WG MSR 39

Stan na 31J2.m13

Aktwa trwale:

Nale2nogci i pozyczki

Pochodne instrumenty'finansowe

Pozostale dlugoterminowe
aktywa finansowe

AkWa obrotowe:

Nale2nosci z Mulu dostaw i
uslug oraz pozostale nale2no6ci

Po2yczki
Pochodne instrumenty

finansowe

Pozostale kr6tkoterminowe
aktywa finansowe

Srodkj pieniQ2ne i ich
ekwiwalentv

90

741

5  188

51741

'16 831

34

90

16 831

741
5 188

51 741

34

Kategoria aktywow
finansowvch razem 6 053 51 741 16 831 74 625

Stan na 31.12.2012

Aktwa tMale:

Nale2no6ci i po2yczki

Pochodne instrumenty
finansowe

Pozostale dlugoterminowe
aktywa finansowe

Aktywa obrotowe:

105

17  721

105

1 7  7 2 1
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Nale2no6ci z Mulu dostaw i
uslug oraz pozostale nale2nogci

Poiyczki

Pochodne instrumenty
finansowe

Pozostale kr6tkoterm inowe
aktywa finansowe

Srodki pieniq2ne i ich

I 082
3 980

35 148

451

1 082
3 980

35 148

451

Kategoria akq/wow
finansowvch razem 5 618 35 148 17 721 5a 447

Stan na 01.01.2012

AkWa trwale:

Naleinosci i pozyczki

Pochodne instrumenty
finansowe

Pozostale dlugoterminowe
akt!4lr'a finansowe

Aktywa obrctowe:

Nalezno6ci z tytulu dostaw i
uslug oraz pozostale nale2no6ci

Pozyczki

Pochodne instrumenty
flnansowe

Pozostale kr6tkoterminowe
aktywa finansowe

Srodki pieniQ2ne i ich
ekwiwalentv

155

I 735
2 162

4 505

14 800

1 297

'155

4 505

I 735
2162

14 800

1 297

Kategoria aktMw
finansowvch razem 5 349 19  305 24 654

zoBowtAzANtA FTNANSOWE W PODZTALE NA KATEGORTE TNSTRUMENToW FTNANSOWYCH WG MSR 39

Stan na 31,

3 074
1 112

1  2 1 2

26
182

Zobow i Eza n i a dlugote rm i nowe :
Kredyty, po2yczki, inne instrumenty

dlu2ne
Leasing finansovvy
Pochodne instrumenty finansowe
Pozostale zobowiazania
Zobowiqza nia k6tkoterm i nowe :

Zobowi4zania z tytulu dostaw i uslug
oraz pozostale zobowiazania

Kredyty, po2yczki, inne instrumenty
dlu2ne

Leasing finansowy

3 074
1 1 1 2
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ODis tabeli
ZWG-O zobowiazania finansowe wyceniane w wartosci godziwej przez rachunek zyskdw i strat.
ZWG- W zobowiezania Iinansowe wyceniane w wartosci godziwej przez rachunek zyskdw i strat wyznaczone pzy
pocz4tkowym ujQciu do wyceny w wartosci godziwej.
ZZK zobow4zania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu,
IPZ instrumenty pochodne zabezpieczajace
Poza IVISR 39 inskumenty poza zakresem N4SR 39

wARToSc coDztwA AKTyw6w I zoBowtAzAt(t FtNANsowycH

Zobow i qzani a dlugole rm i nowe :
Kredyty, pozyczki, inne instrumenty

dtuzne
Leasing finansowy
Pochodne instrumenty finansowe
Pozostale zobowiqzania
Zobow i aza ni a krotkoterminowe :
Zobowiazania z tytulu dostaw i uslug

oraz pozostale zobowi4zania
Kredyty, pozyczkj, inne instrumenty

dlu2ne
Leasing finansowy
Pochodne instrumentv finansowe

1 576 I 576

'13

Kategoria zobowi4zai finansowych
razem 1 589 1 589

Stan na 01.01.2012
Zobowi qza ni a dlugote rm i nowe :
Kredyty, pozyczki, inne instrumenty

dlu2ne
Leasing finansowy
Pochodne instrumenty finansowe
Pozostale zobowiazania
Zobowi qza n ia kr6tkote rm i now e :
Zobowiqzania z tldulu dostaw i uslug

oraz PozoStale zobowi4zania
Kredyty, pozyczki, inne instrumenty

dluzne
Leasing finansowy
Pochodne instrumentv fi nansowe

534

1 3

121

1 3

66

534

121

Kategoria zobowiEzai f inansowych
lazem 734

Aktwa:
Pozyczki

Nale2nosci z tytulu dostaw i uslug
oraz pozoslale

Pochodne instrumenty finansowe
Papiery dlu2ne
Akcje sp6lek notowanych
Udzialy, akcje sp6lek nienotowanych
Jednostki funduszy inwestycyjnych
Pozostale klasy pozostalych aktyw6w

finansowych
Srodki Dieniezne i ich ekwiwalentv

5  188

831

51741
'16 831

34

5 188

831

51741
16 831

34

3 980

1 147

35 148
17 721

451

3 980

1 147

35 148
17 721

451

2 612

1 890

19 305

1 297

2 612

'1 890

19 305

1 297
Zobowiazania:
Kredyty w rachunku kredytowym
Kredyty w rachunku bie2acym
PoZyczki

Dlu2ne papiery wartoSciowe
Leasing finansowy

3 100
't 294 t 3
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Pochodne instrumenty fi nansowe

Zobowiazania z tytulu dostaw i uslug
otaz

AKTYWA I ZOBOWTAZANTA FTNANSOWE WYCENTANE W WARTOSC| GODZTWEJ WG POAOMdW
WYCENY

Stan na 31.12.2013

AkWa:
Akcje sp6lek notowanych

Pozostale klasy pozostalych
aktvwow finansowvch

1 960 49 781 5't 741

1 960 49 7a1 51741

Zobowi4zania:

Pozyczki wyceniane w wartosci
oodziwei (-)

Zoboviazania .azem I-

WartoSd qodziwa netto I 960 49 78',1 5't 74'l

SIan na 31.12.2012

Aktywa:
Akcje sp6lek notowanych

Pozostale klasy pozostalych
aktvwgw finansovwch

885 34 263 35 148

Aktwva razem 885 34 263 3s 148

ZobowiAzania:

Zoboviazania rczem G

Wartoa6 aodziwa netto 885 34 263 3s 148
Stan na 0'1.01.2012r.

ZMIANA WARTOSCI BILANSOWEJ AKTYWOW I ZOBOWIAZAN FINANSOWYCH Z POZIOMU 3

Stan na 31.12.2013

Saldo na poczatek okresu
Zyski (straty) ujqte w:

- wyniku finansowym

- innych dochodach calkowitych
Udzielenie pozyczek

zbyaie o
ZaciagniQcie (+)

Uregulowanie C)
Przeniesienie do poziomu 3 (+)

Pzeniesienie z poziomu 3 C)
Inne zmiany (r62nice kursowe z

przeliczenia) (+/-)

17  721

(8e0)

3 980

(1  010)

2 747

(s2e)

21 701

(1 900)

2747

(52e)

Saldo na koniec okresu 16 831 5 188 22 019

Stan na 31.12.2012

Saldo na pocz4tek okresu 19 305 2'162 21 467



Zyski (straty) ujqte w:
- wyniku flnansowym

- innych dochodach calkowitych

Udzielenie po2yczek

Zbycie (-)

ZaciAgniQcie (+)

Uregulowanie C)
Przeniesienie do poziomu 3 (+)

Pzeniesienie do notowanych

Inne zmiany (r62nice kursowe z
zeliczenia) (+/-)

(4 644)

18 060
(200)

(14 800)

245

'1 690
(1211

(4 395)

19 750
(321)-

(14 800)

Saldo na koniec okresu 17 721 3 980 21 70'l

Stan na 01.01.2012 19 304 2'151 21 455

Nota 2 b

zturANA STANU DTUGOTEROWYCH AKTYW6W FINANSOWYCH (WG GRUP w tys. zl.
RODZAJOWYC H )

ZASTAL SA

DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

KROTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

Nota 2 a

31.12.2013 31.12.2012 01.01.2012

a) w jednostkach zaleznych 16770 17660 4444

- udzialy lub akcle 16770 '17660 4444

b) w jednoslkach stowaEyszonych

- udzialy lub akcje

- udzielone po2yczki

c) w pozoslalych jednoslkach 61 61
-  udzia ly lub alc je 61 61
Dlugoterminowe a[t]a /a finansowe, razem '16831 17721 4505

31.12.2013 31.12 .2012 01.01.2012

a)slan na poczEleh ohresu 17721 4505 262
- udzialy I akcje 17721 4505 262
- pazyczki 1 1

b) zwiQkszenia (z tytulu) '18060 4422
po2yczki udzielono - naliczone odselki

udzialy - zakup,podwyzszenie kapitaiu '18060 2510
- udzialy korekta odpisu wartoSci 1912

c) zmniejszenia (z t),tulu) 890 4844 179

- po2yczki - splata - ptzeniesienia na kroikoierminowe - odpis wartosci

- udzialy - odpis warloici 890 4644 179
- udzialy - sptzedaz 200

d) stan na koniec ohresu '1683'1 17721 4505
- udzialy I akcje 16831 17721 4505
- pozyczki

Nota 2 c

31.12.2013 3 t.12.2012 01.01.2012
a) wlednostkach zaleznych 3429 1690 653
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3. ROZLTCZENTA MTEDZYOKRESOWE - AKTYWA

Nota 3 a

DLUGOTERMTNOWE ROZLTCZENTA MTEDZYOKRESOWE w Lys. zr.
ZIVIANA STANU AKTYWOW Z TYT. ODROCZONEGO POD, DOCHOOOWEGO

- udzielone pozyczki 3429 1690
b) w jednoslkach siowarzyszonych 1211 1 '130 1050
- udzielone pozyczki 1211 1 1 3 0 '1050

c) w pozostalych jednostkach powlqzanych 50316 868 459
-  aKqe 49768 2 1 5

udzielone pozyczki 548 653 459

d) w pozoslalych jednostkech 1973 35440 '14800

- a I c j e 1973 34932 14800
- udzielone po2yczki 508
e) 3rodk pieniq2ne i inne aktpva pieniqzne 34 451 1297
- arodki pieniezne w kasie i na lachunkach 34 451 1297
- lnne Srcdki pieniezne - lokaty krotkoterminowe

- inne aktt ra pieniQzne

Kr6tkoterminowe aklvwa finansowe, razem 56963 39579 14259

31.12.2013 31.12.2012 01.o1.2012
1. Stan aktlar6w z tytulu odroczonego podatku dochodowego na poczqtek okresu 968 551 298
2. ZwiQkszenia odniesione na wynik finansowy 850 792 665

3. Zwiqkszenia odniesione na kapitaly 5

3 Zmn ejszenra odniesione na wynik finansowy 44 375 4 1 2

4. Slan aktwow z tytul! odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu ' t779 968 551

KROTKOTERTVTNOWE ROZLTCZENTA MTEDZYOKRESOWE

Nota 3 b

4. NALEzNOSCIKR6TKOTERMINOWE.

31.12.2013 31.12 .2012 01.01.2012
e) czynne rozliczenia miQdzyokresowe kosztow, wtym: 164 93 55

2

5 5 1 0
- pozostat{-. uslugi, skladki, materlaly 4 3
- koszty emisjl obligacji 102

5 1 87 42
b) pozostale roziiczenia miQdzyokresowe, wtym:

- naliczone odsetkidol. leesingu

- remonty rozliczane w czasie

Krotkoterminowe rozliczenia miQdzyokresowe, razem 164 93 55

NALEZNOSCI
31.12.2013 31.12 .2012 01.01.2012

1. Nale2nosci od iednostek powazanvch 1 7 9 73
a) z tfulu dostaw i uslug
b) inne t 7 8 72
2. Nale2nosci od pozostalvch iednostek 724 1073 1662
a) z tytulu dostaw i usluq o okresre splatv do 12 miesiecv 1 4 144 1402

Nota 4



NALEZNOSCT Z IYTULU DOSTAW, ROBoT I USLUG, wtys.zl.
PRZETERMINOWANE (BRUTTO) Z PODZIALEM NA NALEZNOSCI NIE

ZASTAL SA

ODPISY AKTUALIZUJACE AKTYWA.

oDprsy zMNTEJSzAJAcE wARTOSC AKTYW6W w lys. zl.

b) z tytulu podatk6w, dotacji , ubezpieczei spolecznych oraz innych
Swiadczeir

83 1 6

c) Inne 924 254

- dotvczv sorzedanvch akcii 200 200 200
- Dom Maklerski oeekazanie Srodkow 322 654 36
3. Naleznosci krotkoterminowe netto razem 741 1042 1735

Odpisy aktualizuiace wartos6 nale2nosci 152
4. Nale2noaci kr6tkoterminowe brutto razem 754 1095 1887

31.12.2013 31.12 .2012 01.o1 .2012
a) do miesiaca 4a 7 482
b) oow2ei 1 miesiaca do 3 miesiecv 743
c) powzei 3 miesiecv do 6 miesiecv 4 1 1 6
d) powy2ei 6 miesiecy do 1 roku 8 26
e) pow2ei 1 roku '10 '10 a7
Nale2nosci z tvtulu dostaw, robot i usluq, przeterminowane, razem (Brutto) 122 1 7 1454
f)odpisy aktualizujqce wadoSc naleznoscj z tytulu dostaw, rob6t i uslug,
Orzeterminowane (wielkoSa uiemna)

1 0 1 0 125

Naleinosci z tvtulu dostaw, robot iusluq. Drzeterminowane. razem {netto) 12 7 1329

31.12.2013 31.12 .2012 01.01.2012
A. Stan na poczqtek okresu z tytulu: 6261 1757 3438
a) nale2nosci kr6tkoterminowe 1 3 152 150

od pozoslalych jednostek '13 '152 150

b) k16lkoletminowe aktywa',nansowe pozyczl 61 61

od jednostek powezanych

- od pozoslalych jednostek 61 61 61

c) dlugoter.ninowe aktywa finansowe - udzialy, akcje 6147 1544 3227
- od jednoslek powiazanych 6095 1452 3135
- od pozostalych jednoslek 92 92 92
B. Zwekszenia ( z tilul'r) 2206 4867 206
a) naleznoSci kr6ikoteminowe 224 27
- od pozostalych jednostek przeterminowane 224 27
b) dlugoterminowe aktylva finansowe - udzialy, akcje 890 4643 179
- od jednostek powiAzanych 890 4643 179

c) k.olLoler-inowe aklywa finansowe - pozyczki 1 3 1 6
- od jednoslek powiEzanych 1 3 1 6
- od pozostalych jednostek

C. Zmniejszenia ( z tyluiu) 0 363 '1887

a) nale2noSci I,rotkolerminowe 0 363 25
- od pozosralych ledroslek sdala. spisanie 0 363 25
b) dlugote.mrrowe akrywa trnalsowe pozyczl

- od lednostek powiqzanych sdata

c) dlugoterminowe aklylva finansowe - udzialy, akcje 1862
- od jednostek powiezanych korekta odpisu 1862

d) kolkoler-inowe allyl/a finansowe - pozyczkl

- od lednostek powiazanych splata

D. Slan na koniec okresu z tylulu: 8467 6261 1757

a ) dlugoterminowe aktlwa finansowe - udzialy, akcje 7077 6187 1544
- od jednostek powiqzanych 6985 6095 1452
- od pozostalych jednoslek 92 92 92
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Wszystkie odpisy aktualizujace warto6i aktyw6w, odniesiono na wynik finansowy. Nie bylo bezposrednich odniesieh na kapital
wlasny.

5. KAPITALY

Nota 5

XAPITAL ZAKLADOWY {STRUKTURA)

b) nale2noSci kr6tkoterminowe 1 3 1 3 152
- od pozoslalych jednostek 1 3 1 3 152
c) krotkoterminowe aktywa finansowe - po2lczki 1377 61 61
- od jednostek powiqzanych 1316

od pozostalych jednostek 61 61

99 539 100 '17.12.1990 17.12.1990

13 123 079 13123 2 5 . 1 0 1 9 9 1 25.10.1991

I l 7 276 921 T 277 03.1r. ' r997 0 3 1 1 . 1 9 9 7

10000 000 10 000 000 31.10.2011 30.12.2011

30 499 539

Kapllal zallzdowy, rdzem 30 500

Informacja o kapitale zakladowym
Zarzad spolki zaproponuje akcjonariuszom pozostawienie zysku za rok obrotowy 2013, do dyspozycji sp6lki.
Kapital akcyjny wynosi 30.499.539 zl i dzieli sie na 30.499.539 akcji na okaziciela.
Kazda akcja ma nominalnewa.tosc 1 zl., sato akcje zwykle.

Akcjonariusze pzekraczajqcy 5% kapitalu akcyjnego Zastal SA na dziei 31.12.2013 roku to:
. Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Poznaniu posiada 10.064.848 akcji, co stanowi 33 % kapitalu

akcyjnego Zastal SA.

Akcje wszystkich serii nie sa upzywilejowane co do dywidendy oraz zwrotu z kapitalu.
Na jednEakcjQ przypada jeden glos.

6. REZERWY.

PODATEK DOCHODOWY

Podatek biezqcy:
Rozliczenie podatku za okres sprawozdawczy
Korektv obciazenia oodatkoweoo za ooozednie okresv

494 208

Podatek bie2acv 494 204
Podatek odroczony:
Powstanie i odwr6cenie rd2nic przej6ciowych
Rozliczenie niewkorzvstanvch strat Dodatkowvch

2 350 3 228 -46r

Podatek odroczony 2 350 3 228 (461\

Podatek dochodowy razem 2 350 3 722 (253)
PRZED TKOWANIEM Z

DOCHODOWYM

Wynik peed opodatkowaniem

Stawka oodatku stosowana

Uzgodnienie podatku dochodowego z tytutu:
Stosov'/€nia innej stawki podatkowej w sp6lkach Grupy (+f)
Pzychod6w nie podlegaj4cych opodatkowaniu G)
Koszt6w trwale nie stanowiEcych kosztdw uzyskania

pzychod6w (+)
Wykotzystania upzednio nierozpoznanych strat podatkowych G

)

( 1 1 5 )

(256)

-1198

287

- 1 )
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Nierozpoznanego aktywa na podatek odroczony od ujemnych
r62nic pE ejsciowych (+)

Nierozpoznanego aktywa na podatek odroczony od strat
podatkowych (+)

za

't 58
-757 -43

Podatek dochodowy 2 350 3 722 (253)

Zastosowana Srednia stawka oodatkowa 170/o ' t5% -6%

Nota 6 a

REZERWA Z TYTULU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zl.

31.12.2013 31.12.2012 01.01.2012

1. Sian reze&y z t),lulu odroczonego podatku dochodowego na poczqiek okresu 3821 4764

2. ZwiQkszenia odniesione na wynik finansowy 3213 3724 127

3. ZwiAkszenia odniesione ne kapilaly 7

4. Zmnretszenia odn esone na wyn'k lnarsowy 57 77 336

5. Zmieiszenia odniesione na kaptaly '11 -4381

4. Stan rezerwy z t),tuiu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu 6973 3821

Nota 6 b

ZIVIANA STANI..' DTIJGOTERMINOWEJ REZERWY NA SWIADCZENIA
E IERYTALNE IPODOBNE (wG TYTUL6W) wtys. zl.

Nota 6 c

ZIVIANA STANU KROTKOTERIVINOWEJ REZERWY NA SWADCZENIA
EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUL6W) W tys, zI.

31 .12.2013 31.12.2012 01.01.2012

a)stan na poczalek okresu 5 1 173
- odprawy emerltalne 1 3 51 133
- odszkodowania dla Zarzadu 40

b) zwiQkszenia (ztltulu) 0 2
- odprawy emerltalne 0 2

c) rozwiazanre i wykorzystanie (z l'4ulu) 40 122
- przeniesione na krotkoierminowe - odszkodowania dla ZarzEdu 40
- odprawy ernerylarne 40 82

d)stan na koniec okresu 1 3 51

- o0prawy emefyrarne

- odszkodowania dla Zarzqdu

31.12.2013 31.12 .2012 01.01.2012

a)stan na poczqlek okresu '15 1 ' t 46 506

- zalegle u opy 1 5 7 53

odprawy emerltalne 5

- odszkodowania dla ZarzAdu 1 1 3 9 448

b) zwiqkszenia (z tltulu) 1 4 1 5 814

zalegle urlopy 1 4 1 5 7

- odszkodowanra dla Zazadu 807

c) wykorzystanie i rozwiq.zanie (z tytuiu) 1 5 1146 174

- zalegle urlopy v!rykorzystane 1 5 7 53
- odprawy emerltalne 5
' odszkodowania dla Zazqdu 1  139 1 1 6

d)slan na koniec okresu 1 4 1 5 1146
- niewykozystane urlopy '14 1 5 7

odprawy emeMalne



ZASTAL SA

- odszkodowanaa dla Zarzqdu 1 '139

Nota 6 d

ZIVIANA STANU POZOSTATYCH REZERW (WG TYTULOW)

7. ZOBOWTAZANTA DLUGOTERMTNOWE

KREDYTY. PO'CZKI. INNE INSTRUMENTY DLU2NE

31.12.2013 31.12.2012 01.01.2012

I Rezerwy dlugoterminowe

a) stan na poczqtek okresu {z tytulu) 5500 5500
- dot, porQczen 5500 5500

b) zwiQkszenia

c)zmniejszenia 5500

d)stan na konrec ohrcsu (z lylulu) 5500
- dol, porQczeh 5500

ll RezeMy kr6tkoterminowe

a)stan na poczqlek okresu (z tytulu) 4

5 4

b) zwiQkszenia (z tytulu) 5

5

c) zmniejszenia (z tytulu) 4

5 4

d) stan na koniec okresu (z tltulu) 5

5

lll Razem pozoslale rezerwy 5505

ZobowiAzania finansowe wyceniane wedtug
za moiyzow anego kosztu :

Kredyty w rachunku kredytowym

Kredyty w rachunku bie2Acym
Po2yczkl

Dluzne oapierv wartosciowe 26 3 074
Zobowiazania f inansowe wyceniane wedlug

zamortvzowaneqo kosztu 26 3074
Zobowiqzania finansowe wyznaczone do

wyceny w waftosci godziwej ptzez rachunek
zysk'w i strat:

Kredyty bankowe

Dluzne papiery wartosciowe

Pozostale
Zobowi4zania fi nansowe wyznaczone do

wyceny w wartosci godziwej pzez rachunek
zvskdw i strat

Kredyty, poiyczki, inne instrumenty dluine
razem 3074
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Stan na 31.12.2013

CHARAKTERYSTYKA ZOBOWIAZAN FINANSOWYCH WYCENIANYCH WEDLUG ZAMORryZOWANEGO KOSZTU

Stan na
31.12.2013

obligacle
wlasne PLN WlBOR3l.4 +6% 02-2015 3 100 26 3 074

Kredyty, po2yczki, inne instrumenty dlu2ne razem wg stanu na dziefl
31.12.2013 3 '100 26 3 074

Sla, na
31.12.2013

Kredyty, pozyczki, inne instrumenty dlu2ne razem wg stanu na dzien
31.12 .2012

Sfaar ra
01.01.2012

Kfedyty, pozyczki, inne instrumenty dlu2ne razem wg stanu na dzielr
01.01.2012

WARTOSC BILANSOWA RZECZOWYCH AKTYWOW TRWALYCH W LEASINGU FINANSOWYM

Stan na 31.12.2013

Warto6c bilansowa brutto

Skumulowane umorzenie i  odplsy
aktual izuiace

1 617 1 6 1 7

Wartosc bilansowa netto 1 617 1 6 1 7

Stan na 31.12.2012

Warto6c bilansowa brutto
Skumulowane umorzenie i  odpisy

aktual izutace

441

(1301

441

(130 )

Wartosi bilansowa netto 311 31 1

Stan na 01.01.2012

Wartosi bilansowa brutto

Skumulowane umorzenie i  odpisy
aktual izuiace

576

(155) (40)

730

i  195)

Warto6i bilansowa netto 421 114 535

zoBowrAzANrA z WTULU uMow LEASTNGU FTNANSOWEGO

Przyszle minimalne oplaty leasingowe
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ZOBOWIAZANIA DLUGOTERMINOWE

7a. ZOBOWTAZANTA KRoTKOTERMTNOWE

zoBowtAzANtA KR6TKOTERMTNOWE

Nota 7

Koszty finansowe C)
Wa.to6i biezEca pzyszlych minimalnych oplat leasingowych 142 1 1 1 2 1 2 9
Stan na 31.12.2012
Pzyszle minimalne oplaty leasingowe
Koszty finansowe C)

1 6
{3)

1

Wartogc bie2aca pzyszlych minimalnych oplat leasingowych 1 3 1

CHARAKTERYSWKA ZOBOWIAZAN FINANSOWYCH (LEASING) WYCENIANYCH WEDLUG ZAMORTYZOWANEGO KOSZTU

Stan na 31.12.2013

maszyny 2-4 12-2018 3 1 2 I 294 142 1 1 1 2

Leasino llnansow na dziei 31.12.2013 1 294 142 1 1 1 2

Stan na 31.12.2012

maszyny PLN 8-10 02-2013 1 3

Leasino finansow na dzief, 31.12.2012 1 3 1 3

Stan na 01.01.2012

maszyny

Srodki transportu

Srodki transportu

PLN

PLN

PLN

PLN

8-10

8-10

8-'10

8-10

02-2013

05-2012

11-2012

07-2012

95

1 1

5

82

1'l

23

Leasino finansowv na dzieh 01.01.2012 134 121

opts zNAczAcycH uMow LEAStNGU FlNANsowEGo RoK 2013

31.12.2013 31.12 .2012 01.01.2012
a) wobec pozostalych jednostek 4186 79
- z tylrlu emisjiobligacji 3074
- umowy leasingu finansowego 1112 1 3
- pozoslale zobowiEzania 66
Zobowi4zania dlugoterminowe, razem 4186 79

31.12.2013 31.12.2012 01.01.2012
1. z tylulu dostaw i uslug 354 609 244
- w tym wobec jednostek powiqzanych 251 1 1 0 170

2. z t),tulu emisji obligacji ( naliczone odsetki) 26

Nota 7a.
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8. ROZLTCZENTA MTEDZYOKRESOWE - PASYWA

POZOSTALE PRZYCHOOY OPERACYJNE

Nota I

INNE ROZLICZENIA MIEDZYOKRESOWE

lV. Noty obja6niaj4ce do sprawozdania z calkowitych dochod6w.

Przychody ze sprzedazy rcalizowane przez sp6lkQ saw zasadniczej czQsci jednorodne i dotyczq
dzialalno6ci produkcyjnej. Sp6lka nie wydziela segment6w dzialalno6ci.

9. KOSZry RODZAJOWE

Nota I

KOSZTY WEDLUG RODZAJU w ryS. ZI.

31.12.2013 31.12.2012

a)amortyzacja 160 620

b) zu:ycie material6w i energii 283 1175

c)ustugi  obce 614 1820

d)podatk i  iopla ly 27 2102

609 1083

f) ubezpieczenia spoleczne i inne 6wiadczenia 95 176

g)pozostate koszty rodzajowe (z Mulu) 649

- podroze slu2bowe B
- reprezentacla i reklama 636 7 1 3

- ubezpieczenie majqtku 11 39
- pozoslale uslugi niematerialne skladki czlonkowskie, odprawy 1

Koszty wedlug rodzaju, razem 2431 7736

Zm ana stanu zapas6w, produkl6w irozliczen miQdzyokresowych -8 -6

Koszl wl,,tworzenia produkt6w na Masne poirzeby jed nostki (wielko6i ujemna)

Koszty og6lnego zarzqdu (wielko36 ujefina) 1965 2378

Kosa w\,tworzenia sprzedanych produktow 464 5352

10. POZOSTALE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE

3. zobowiqzania leasingowe 142 1 3 121

4. z ilulu podatk6w,ubezpieczeh, cel i innych Swiadczeh '18 458 165

5. z lllulu wynagrodzei I 1 5 1 7

6. pozosLale zobowiEzania 83'1 494 '104

Zobowiazania krotkolerminwe, lazem 1420 1589 655

31.12.20',13 31.12.2012 01.01.20 t2

a) rozliczenia miqdzyokresowe pzychod6w

krotkoterminowe (wg tytulow)

prawo wieczystego uzy,lkowania gruntow

wynagrodzenie z PFRON

lnne rozliczenra miQdzyokresowe, lazem

31.12.2013 31.12 .2012

1. Zysk ze zbycla niefinansowych aktylvow tMalych 161

2.Dotacje 1 3 1 3

Nota 10 a
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POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE

I1. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE

PRZYCHODY FINANSOWE

Nota 10 b

Nota '11 a

3. Inne przychody operacyjnei
1134 6954

- uslugi marketingowe i administracyjne 448

- lslugi reklamowe 600 600
- refakturowanie uslug 74 196
- rozwi4zanie odpis6w aktualizujqcych naleznosci 2 1 3
- rozwiazane rezerwv na odszkodowania 244

- rozwrqzane rezerwy na porQczenra 5500

1 1 0
- zwrot koszt6w sEdowych 1 1 't 83

8

POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE MZEM 1147 7128

31.12.2013 31.'t2.2012
l.Slrata zezbycia nieflnansowychaktw6wtrwalych 0
2.Aktualizacja wartoSci aktywow nief inansowych 210

3.lnne koszty operacyjne:
84 347

- refaklurowanie uslug 74 195
- koszty podstepowania sEdowego, oplata sqdowa 117

1 5

8 1 1

- pozsotale 2 I

POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE RAZEM 84 557

31.12.2013 31.12.2012
l .Odsetk i  i 3 1 5 5 1 8

e) z t),tulu udzielonych pozyczek 306 249
- od jednostek powiezanych, w tym: 306 200

od jednosleh zale2nych 122 94
- od jednoslek slowarzyszonych 184 106

- od pozosralych jednoslek 49

b)pozostale odsetki 9 269
- od jednostek powiqzanych, w tym: 6

- od jednostek stowazyszonych 6
- od pozostalych jednostek, w tym: I 263

- od nale:noSci 5 222
- od lokat bankowych 4 41

2.Zysk ze zbycia inwestycji 234 ' l l

3.Aklualizacja wartosci inwestycji 't6873 19292
4.lnne przychody finansowei

59 36

- ozwiaTare reTerwy na odsetkiod zobowiazan 26
- oplala za porQczenia 6

0 4
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- wycena zobowiqzania z lytulu emisjiobligacji 59

PRZYCHODY FINANSOWE RAZEM 17 481 '19857

Nota 11 b

KOSZTY FINANSOWE

31.12.2013 31.12.2012
l .Odsetk i :

99 30

a)od kred!,tow i pozyczek

- dla innych jednoslek

b) pozostale odsetki 99 30
- dla innych jednostek, w tym: 99 30

-  od leasingu 3

2 5

0
- od obligacji 94

2.Aktualizacja wartoSci inwestycji 2504 3297
3,lnnne kosztyfinansowe:

59 1 4

- oplaty dotyczqce udzial6w akcji 1 0
- odpisy aktualizujqce naliczone odsetkiod naleznoSci 4
- spisane odsetkl od naleznosci 0
- loszLy emisji obliagacji 38
- wycena zobowiezania z lylulu emisjiobligacji 1 3

8
- rezerwa na odsetki od zobowi4zah

KOSZTY FINANSOWE RAZEM 2662 3341

V. Dodatkowa informacja i obja6nienia do sprawozdania z przeplyw6w pieniqinych

Zmiana stanu naleinoSci w tys. zl.

a ) wedlug bilansu 356

b) naleznosci zwiqzane ze zmianq stanu naleznosci dotyczEcych rzeczowych aktyw6w
tMalych (dzialalnos6 inwestycyjna)

-75

c) zmiana stanu naleznosci z Mulu podatku dochodowego -94

o ) zmiana stanu w rachunku przeplywow pienieznych 147

Zmiana stanu zobowiqzari w tys. zf.

wedlug bilansu 4017

o)

zmiana stanu zobowiqzafr
- dotyczacych udzialdw (dzialalno6i inwestycyjna)
- dotyczAcych leasingu (dzialalnogi finansowa)
- zobowiqzania zwiazane ze Srodkami trwalymi (dzialalnoSc inwestycyjna)
- wyemitowane obligacje (dzialalno6i fi nansowa)
- odpis zobowiqzari dot. obligacji ( inne korekty)
- dotyczEcych podatku dochodowego

55
342

- 1 3 1 0
-3'120

46
't24

zmiana stanu w rachunku przeplywdw pieniqznych 154
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wyiaSnienie tresci poz. "inne" wystQpuiece w rachunku przeplyw6w pieniQinych w tys. zl.

dzialalno6i operacyjna,,inne korekty
- odpis wartosci zobowiqzan z tyt. emisji obligacji

-46
-46

b )
dzialalnosi inwestycyjna,, inne wplywy inwestycyjne"
- splacone pozyczki kr6tkoterminowe

474
474

dzialalno6c inwestycyjna,, inne wydatki inwestycyjne"
- udzielone pozyczki kr6tkoterminowe

27 47

2747

4. Podatek dochodowy w tys. zl.

podatek dochodowy wykazany w rachunku zyskow i strat
- zmiana stanu rezeM na podatek odroczony
- zmiana stanu rozliczei miqdzyokresowych czynnych z tytulu podatku odroczonego

2350
-3156

806

D )

podatek dochodowy wg deklaracji podatkowej obciqzajqcy wynik finansowy
- zmiana stanu nale2no6ci z q ufu podatku dochodowego
- zmiana stanu zobowiazafi z tytulu podatku dochodowego

94
-124

podatek dochodowy zaplacony (zwr6cony) 30

Wykaz element6w skladai4cych siQ na pozycje A ll 2 "Odsetki i udzialy
w zyskach" w rachunku przepltM6w pienieinych: w tys. zl.

odsetki od obligacji 68

otrzymane odsetki do udzielonych pozyczek -56

naliczone ale nie zaplacone odsetki od pozyczek -250

Odpis wartosci odsetek od po2yczek 65

Ogolem A ll 2 -173

Pozycja A ll 3 "Zysk ( strata) z dziatalnosci inwestycyjnej" rachunku przeplyw6w
pienieinych: w tys, zl,

Odpis warto6ci pozyczek '1250

zbycie akcji- aktywa finansowe -235

przeszacowanie akcji wg ceny godziwej -16573

odpis wartosci udzial6w 889

Koszty emisji obligacji
'132

Ogolem A ll 3 -14537

., Pozycja A l l I "Zmiana stanu rozliczeh miQdzyokresowych" rachunku
przeplyw6w pien iQinych :

w tys. zl.

Wedlug bilansu -882

Odroczony podatek odniesiony na kapitaly 5

Zmian stanu rozliczeh m.okresowych czynnych z tyt. podatku odroczonego 806

Zm;ana stanu w rachunku przeplywow pieniqznych -71

L Pozycia A ll 4 "Zmiana stanu rezerw" rachunku przepfyw6w pieniQinych: w tys. zl.

Wedlug bilansu 3152

Odroczony podatek odniesiony na kapitaly 4

Zmiana stanu rezeM z tytulu podatku odroczonego -3156

Zmiana stanu w rachunku przeplywow pienieznych
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Vl. Zobowiqzania warunkowe

31.12.2013 31.12.2412 0't .0't .20'12

1. ZobowiEzania warunkowe 6 6 6

1.1. Na zeczjednostek powiqzanych (z tytulu)

- udzielonych gwarancji i porQczen

- ustanowienie hipoteki zwyklej

- ustanowienie hipoleki haucyjnej

1.2. Na eecz pozostalych jednostek (z ttlulu) 6 6 6

6 6 6

- hrpoteka umowna kaucyjna

2. Inne (z t!,tulu)

- wanoli gruntow wieczyacie uzylkowanych

P o T y c j e  p o z a b r l a n s o w e . ' a z e m 6 6 6

a) Wystawiono weksel in blanco na kwote 6 tys. zl. na zecz Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiebiorczoSci, jako
zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie projektu nr SPOWKP/2.'I /1'110812348 z dnia
2006.11.08 na realizacjq projektu 'Wdro2enie systemu zatzqdzania jakoSciE w firmie Zastal SA.

Vll. Obja6nienia dotyczAce zawartych przez jednostke um6w transakcji istotnych oraz
obja5nienie niekt6rych zagadnief osobowych.

LW 2013 roku sp6lka ujqla w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wszystkie umowy
niezbqdne do oceny ich wplywu na sytuacjq majqtkowq, finansowq iwynik finansowy
jednostki.

2.W 2013 roku jednostka nie zawierala 2adnych um6w na warunkach innych ni2 rynkowe z
jednostkami powiqzanymi.

3.PrzeciQtne w roku obrachunkowym zatrudnienie w grupach zawodowych.

Wyszczeg6lnienie Przeciqtna llczba
zatrudnionych (w
osobach) na 31 .12.2013r.

Kobiety Meaczy2ni
Pzeciqtna liczba
zatrudnionych w
poprzednim roku na
31.12 .2O12t .  w
osobach

Pracownicy ogolem
z teqo:

7 4 t 3

Pracownicy na
stanowiskach
robotniczvch
Pracownicy na
stanowiskach
nierobotniczvch

7 4 3 1 3

4.Wynagrodzenia lacznie z wynagrodzentami z zysku czlonk6w Zatzqdu i Rady Nadzorcze;
oraz odszkodowania dla czlonk6w Zarzadu.



w ws. zt.
Wyszczeqolnienie W roku 2013 na dzien 31.12.2013r.W roku 20 1 2 na dzieh 31 .12 .2012r .
Czlonkowie Zarzadu 201 215
Czlonkowie Radv Nadzorczei 1 6 1
RAZEM 201 377

ZASTAL SA

5.Czlonkowie organ6w zarzqdzajqcych i nadzorujqcych nie maja na dzien bilansowy wobec
sp6lki zobowiEzaf z tytulu zaciqgniQtych po2yczek ze Srodk6w obrotowych.

6.lnformacje o wynagrodzeniu podmiot6w uprawnionych do badania sprawozdafi
finansowych wyplaconym lub nale2nym za rok obrotowy.

Vlf f . Obja5nienia niekt6rych szczeg6lnych zdarzefl.

1 .W sprawozdaniu zostaly ujQte wszystkie zdarzenia dotyczqce 201 3 roku, jakie nastqpily po
dniu bi lansowym 31.12.2013r

2.Sprawozdanie finansowe za rok 2013 jest pierwszym pelnym sprawozdaniem sp6lki
sporzqdzonym zgodnie z MiQdzynarodowymi Standardami Sprawozdawczosci Finansowej.

3. W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany zasad polityki rachunkowoSci, dokonane
Zmiany nie wywarly istotnego wplywu na wynik finansowy.

lX.Transakcje z jednostkami powiqzanymi.

'1 .W roku 201 3 nie wystQpowaly wsp6lne przedsiQwziqcia.

w ws. zt.
Wyszczeg6lnienie Wynaqrodzenie za 2013 rok Wvnaqrodzenie za 2012 rok
Badanie rocznego sprawozdania
finansoweqo

'15 1 5

Przeglqd p6lrocznego
sprawozdania fi nansoweqo

1 1 11

RAZEM zo 26
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x. zYsK NA AKCJE, ZARZADZANIE KAPITALEM, OCENA RYZYKA.

ZYSK (STRATA) NA JEDNA

Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru
Srednia wazona liczba akcji zwyklych
Rozwadniaiacv wDlyw oDcii zamiennvch na akcie

30 499 539 30 499 539

Srednia wazona rozwadniona liczba akcii zwklvch 30 499 539 30 499 539

Dz iala I no6e ko ntynuowana
Zysk (strata) netto z dzialalno6ci kontynuowanej

Podstawowy zysk (strata) na akcjA (PLN)

Rozwodnionv zvsk (strata) na akcie (PLN)

11 421

0,37
0,37

21 570

0,71

0,71

DzialalnoSa zan iecha na
zysk (strata) netto z dzialalnosci zaniechanej

Podstawowy zysk (strata) na akcja (PLN)

Rozwednionv zvsk (strata) na akcie (PLN)

DzialalnoCe kontynuowana i zaniechana
Zysk (skata) netto

Podstawowy zysk (strata) na akcjQ (PLN)

Rozwodnionv zvsk (strata) na akcie (PLhl

11  421

0,37
0,37

2't 570

0,71
0,71

ZARZADZANIE KAPIAT.EM

Kapital:
Kapital Mrasny
Po2yczki podpoz4dkowane otzymane od $ra6ciciela
Kaoital z vwcenv instrument6w zabezDieczaiacvch orzeolvw G

66 592 55152 88 731

Kapital 66 592 55152 88 731

ir6dla f i nansowa n i a og6lem :
Kapital \ rasny
Kredyty, po2yczki, inne instrumenty dlu2ne
Leasinq finansowv

66 592
4 312
1 294

55152
1 576

1 3

88 731
602
134

Zr6dla finansowania oq6lem 72 198 56 74'l 89 467

wskainik kaDitatu do ir6del finansowania oqolem 0,92 0,97
EBITDA
Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej
Amortvzacia

(1 048)
160

8776
620

(302)
1 053

EBITDA (888) 9 396 751
Dlug:
Kredyty, pozyczki, inne instrumenty dlu2ne
Leasino finansolw

4 312
1 294

1 576
1 3

602
'134

Dluq 1 589
Wskainik dluqu do EBITDA (6,3r) 0.'17 0,98
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AKTYWA ORAZ ZOBOWIAZANIA FINANSOWE INNE Nt2 INSTRUMENW POCHODNE NARAZONE NA
RYZYKO WALUTOWE

ANALIZA WRAZLIWOSCI NA RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ w tys. zl.

Stan na 31.12.2013

Aktwa finansowe (+):

PoZyczki

Nale2noSci z tylulu dostaw i uslug oraz
pozostale nale2no6ci f inansowe

Pozostale aktywa finansowe
Srodki pieniQzne i ich ekwiwalenty
Zobowi aza nia f i nan sowe ( -) :

Kredyty, pozyczki, inne instrumenty
dlu2ne

Leasing finansowy

Zobowiqzania z tytulu dostaw i uslug
oraz oozostale zobowiazania finansowe

3 1 2 1 294

Eksoozvcia na rvzvko walutowe razem 312 1 294

Stan na 31.12.2012

Aktwa finansowe (+):

Pozyczki

Nale2no6ci z tytulu dostaw i uslug ora?
pozostale naleznosci f inansowe

Pozostale aktywa finansowe
Srodki pieniQzne i ich ekwiwalenty
Zobowi Aza nia fi nansowe ( -) :

Kredyty, po2yczki, inne instrumenty
dluzne

Leasing finansowy

Zobowiezania z tytulu dostaw i uslug
oraz oozostale zobowiazania finansowe

Ekspozvcia na Mzvko walutowe razem

AKTYWA FTNANSOWE NARAZONE NA RYZYKO
KREDYTOWE

Xl. Wplyw zmiany zasad rachunkowo6ci na wynik finansowy i wielkoS6 kapitalu
wlasnego Spolki.

1 .Por6wnywalnoSc na dzieh 31.12.2012r.

Pozyczki

Nale2nosci z tytulu
dostaw i uslug oraz
pozostale nale2nosci
finansowe

Ekspozycja na rfzyko

z w tvs. zi.
Wyszczegolnienie Bylo Korekta msr iest
L Wartosci niematerialne i prawne 2 -2 0
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Zielona G6ra, dn.30.04.20'14 r.

wrcEPfl4ZEs zARzADU
. l ) {
ilJX^*,u"

PREZES ZA

lll.Rzeczowe aktywa trwale I 044 .8 '1 036
1. Srodki trwale 1 044 -8 1 036
Vl.Dlugoterminowe rozliczenia
miedzvokresowe

973 968

l.Aktywa z tytulu odroczonego
podatku dochodoweqo

973 968

Razem Aktvwa 60 605 60 590

Wyszczegolnienie Bylo Korekta msr iest
LKapital wlasny 55 160 -8 55 152
ll.Zobowiqzania i rezerwy na
zobowiazania 5 445 -7 5 438
L Rezerwa z tytulu odroczonego
Dodatku dochodoweqo

3 828 -7 3821

Razem Pasvwa 60 605 -'15 60 590

1 . Por6wnywalno5c na dzieh 01.01.2012t.
z w tvs. zl.

Wyszczegolnienie Bylo Korekta msr lest
A..Aktywa trwale
w tvm:

21041 59 507 80 548

LWartosci niematerialne i orawne 12 8 20
ll.Rzeczowe aktywa trwale 15 777 59 509 75286
'1 . Srodki trwale 1 5 7 7 7 59 509 75 286
lll.Nale2no6ci dluooterminowe 165 -'10 1 5 5
B.Aktywa obrotowe 20151 23 20174
Aktvwa razem 41 192 59 530 100 722

WyszczeQolnienie Bylo Korekta msr
l.Kapitalwlasny 33 588 55 143 88 731
ll.Zobowiqzania i rezerwy na
zobowowiazanaa

7 604 4 387 1 1  9 9 1

l.Rezerwa z tytulu odroczonego
Dodatku dochodoweqo

174 4 381 4 555

2.Zobowiazania k16tkoterminowe 650 6 656
Pasvwa razem 41 192 59 530 100 722

A GLOWNEG
IEGOWEGO
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l. Dzialalno56 gospodarcza ifinansowa Spolki.
l. DzialalnoS6 gospodarcza.

Zr6dta pzychod6w Zastal SA w 2013 roku:

* Wplywy z tytulu najmu majqtku,
.i. Uslugi pzeladunkowe,

* Dzialalno5iprodukcyjna,

* Dzialalno66finansowa,

Glownym 2r6dlem pzychod6w ze sprzeda2y spolki w 2013 roku byla dzialalno5c produkcyjna. Kwota pzychod6w z

tej dziaialnoSci siqgnqta 304 tys. zl. co stanowilo 95 7o wielkoSci pzychodow ze spzeda2y. Ponad 60% pzychodow

z dzialalnoSci produkcyjnej stanowity ptzychody z produkcji element6w do wagon6w towarowych, pozostala czq6c to

uslugi produkcyjne glownie dla kontrahenta niemieckiego.

Rok 2013 wykoaystano na pzygotowanie dzialalnoSci produkcyjnej na wiqkszqskalq, kt6ra ma zostad podjqta pzy

wspolpracy z dotychczasowymi kontrahentami.

W struktuze spzeda2y spolka posiada dw6ch odbiorcow, do kt6rych spzeda2 stanowi ponad 80% warto6ci

pzychod6w ze spzedazy. Jednym z nich jest spolka Wagony Swidnica S.A., dla ktorel produkowano elementy

wagonow. Drugim odbiorcq majqcym znaczqcy udzial w struktuze spzedazy jest spolka z Niemiec, dla ktorej

remontowano kontenery.

WYNIKI EKONOMICZNE DZIAI-ALNOSCI ZASTAL SA.

Dzialalnoici spolki zwiqzana z najmem oraz dzialalno6ciA uslugowq w zakresie pzeladunku lqcznie w roku 2013 nie

stanowily znaczqcej pozycji w struktuze pzychod6w ze spneda2y.

Dzialalno56 produkcyjna.

W roku 2013 spolka kontynuowata dzialania zmiezajEce do wznowienia produkcji na wiekszqskale.

Poszukiwano pzyszlosciowych kierunk6w dzialalnoSci produkcyjnej, od produkcji czeici do wagon6w po remonty

kontener6w. W drugiej polowie roku zapadly decyzje, o bli2sze.j wspolpracy z kontrahentem niemieckim w zakresie

remontu kontener6w jak i uruchomienia ich produkcji. Jednocze6nie zaczgto pzygotowywae spolkg do produkcji

elementow piecow gzewczych dla jednego z kontrahent6w, z ktorym podpisano umowg o wsp6lpracy, Z koicem

roku sp6lka pozyskala nowoczesne maszyny o lqcznej wartoSci siggajqcej 2 mln zl.

Maszyny w gl6wnej mieze zostanE wykozystane pzy realizacji zlecefr na produkcjq element6w do piecow

gzewczych.

Pzychody z dzialalnoSci produkcylnej w 2013 roku wyniosly 304 tys. zl. a koszty zamknqly siq kwotq452 tys. zt,

Koszy ogolnego zazqdu za rok obrachunkolvy spadly w stosunku do kosztow roku popzedniego o 18%, i

zamkngly siq kwotq 1.965 tys. zl., lqcznie wynik na spzeda2y zamknql siq stratq w kwocie 2.1 1 1 tys.zl.
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2.Dzialalno5i finansowa
Finansowy majqtek trwaly w podmiotach powiqzanych wykazany w bilansie wg stanu na dzieir 31 grudnia 2013 roku

stanowi 100% akcji spolki Landex spolka z ograniczonq odpowiedzialno6ciq spolka komandytowo- akcyjna oraz 100

% udzial6w w Zastal Transport Sp. z o.o. Warto6i bilansowa udzial6w wyniosla 16.771 tys. zl. W 2013 roku

flnansowy ma.iEtek tMaly nie ulegl zwigkszeniu, spolka dokonala odpis6w aktualizuj4cych na kwotq BB9 tys, zt.,

odpis aktualizujqcy dotyczyl gl6wnie udzialow w spolce zale2nej Zastal Transport Sp. z 0.0., ktorel warto56 udziatow

zaktualizowano do warto6ci netto aktywow,

Akcje ujqte w bilansie w finansowym majAtku tMalym w podmiotach pozostalych stanowiq akcjq Kolmex S.A, w

kwocie 61 tys. zl. co stanowi 120lo kapitalu akcyjnego sp6lki.

W krotkoterminowych aktywach finansowych w podmiotach powiqzanych ujQto akcje o wartosci 49.768 tys. zl. w

glownej mierze sqto akcje lvlostostalu Wroclaw S.A. o warto6ci rynkowej 49.432 tys. zl. Posiadane akcje Mostostalu

Wroclaw S.A. stanowia 19,85 % kapitalu akcyjnego sp6lki.

Sp6lka na dzieh bilansowy posiadala rownie2 akcje notowane na GPW w podmiotach nie powiqzanych l4czna

warto5i tych akcji wynosila '1.972 tys. zl.

W drugiej polowie roku obrotowego sp6lka wyemitowala obligacje na kwote 3.120 tys. zl. z terminem wykupu 27 luty

2015 roku.

Srodki pozyskane z emisji obligacji zostaly wykozystane na inwestycje finansowe jak i inwestycje w zeczowy

majqtek trwaly.

Sp6tka w 2013 roku udzielila spdlce zaleznej Zastal Transport po2yczek krotkolerminowych na kwote 1.674 tys.,

po2yczek krotkoterminowych na kwote 600 tys. zl. udzielono r6wnie2 podmiotowi powiAzanemu tj. sp6lce

,,Ciasteczka z Krakowa" S.A. z siedzibq w Krakowie oraz spolce zaleznej Landex sp6lka z ograniczonq

odpowiedzialno6ciq S.K,A, na kwotg 474 tys. zl.

Po2yczki udzielone spolce zale2nej Zastal Transport Sp, z o.o,:

l.Po|yczka na kwotg 1.200 tys. zl. udzielona 09.09.2013 roku z terminem splaty 30.06,2014 roku, oprocentowanie

poZyczki rowne WIBOR 3M plus 7% mar2y w skali roku.

2.Po2yczka na kwotq 474 tys. zl. z dn.31.12.2013r. z terminem splaty 30.06.2014r., oprocentowanie r6wne WIBOR

3M plus 7% mar2y w skali roku.

Po2yczki udzielone podmiotowi powiEzanemu spolce 'Ciasteczka z Krakowa" S.A. ;

l.Po2yczka na kwotg 300 tys. zl, z dn. 07 marca 2013r. z terminem splaty do 30 czerwca2014r., oprocentowanie

6% w skali roku.

2.Po2yczka na kwotq 300 tys. zl z dn. 09 wzesnia 2013r, z terminem splaty do 30 czevca 2014t., oprocentowanie

WIBoR 3M plus 7% mar2y w skali roku.

Po2yczka udzielona podmiotowi zale2nemu Landex spolka z ograniczon4 odpowiedzialnoi;ciq S, K,A.:

lPozyczka na kwote 474 tys. zl. z dn. 16 grudnia 2013r. z terminem splaty do 30 czerwca 2014r., oprocentowanie

6% w skali roku. Po2yczka splacona 31 grudnia 2013 roku.

Pzychody finansowe jakie uzyskala spolka w 2013 roku z tytulu odsetek wyniosly 316 tys. zl. z czego odsetki od

udziel0nych po2yczek wyniosly 306 tys. zl.
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Wedlug stanu na31.12.2013t. w zobowiqzaniach pozabilansowych sp6lka posiada:

1. Zobowiqzania zabezpieczone na majqtku:

- weksle in blanco do kwoty 1.294 tys. zl. nazabezpieczenie zobowi4zait leasingowych.

2, Zobowiqzania warunkowe:
- weksel in blanco do kwoty 6 tys. zl. na zabezpieczenie dofinansowania projektu "Wdro2enie system-

zazqdzania jakoSciq',

Koszty dzialalnoici finansowe.j Zastal SA w 2012 roku to pzede wszystkim aktualizacja warto6ci posiadanych

krotkoterminowych aktyw6w finansowych, odsetki od obligacji jak r6wnie2 koszty emisji obligacji wycena

zobowiEzai z tytutu obligacji, r62nice kursowe, Lqcznie koszty finansowe roku obrachunkowego zamkngly sig kwotq

2.662 tys. zl.

ll. Wa2niejsze wydazenia w Sp6lce w 2013 roku.

Wa2niejsze zdazenia jakie w 2013 roku mialy wplyw na dzialalno6c oraz wyniki finansowe sp6lki to:

* Emisja pzez spotkq obligacji serii A na okaziciela na kwotg 3.120 tys. zl. z datqwykupu 27 luty 2015r.,
.t Podpisanie z Heitzmann Polska Technologie Energetyczne Sp. z o.o. umowy o wsp6lpracy w zakresie produkcjr

pzez spolkg podzespol6w do kotlow cenkalnego ogzewania,

* Udzielenie po2yczek kr6tkoterminowych na kwotg 2.747 tys.zt.,
.1. Podjqcie uchwaly pzez NWZA o podwy2szeniu kapitalu akcyjnego o kwotg nie wiqkszq ni2 3 mln zl. popzez

emisjg nie wigcej ni2 3 mln akcji zwyktych na okaziciela V emisji, o wartoici nominalnej 1 zl.,

t'. Pzeszacowanie posiadanych aktywow finansowych dostgpnych do spzeda2y o kwotq 16 mln zl,
.i. Sp6lka z pozytywnym wynikiem pzeszla kolejny audyt nadzoru, ktdrego wynikiem bylo utzymanie certyfikatu

jakoSci ISO 900'1 na kolejny rok,

lll.O6wiadczenie o stosowaniu ladu korporacyjnego.
l.Spolka podlega zbiorowi zasad ladu korporacyjnego okre6lonego w zatqczniku nr 191130712012 Rady Gieldy z

dnia 21 listopada 2012 roku,,Dobre Praktyki Sp6lek Notowanych na GPW". Tekst zbioru zasad dostgpny jest na

stronach internetowych sp6lki w sekcji relacji inwestorskich, zakladka lad korporacyjny.

2. Wskazanie zasad ladu korporacyjnego, kt6re nie byly pnez emitenta stosowane, wraz ze wskazaniem jakie byly

okolicznosci i pzyczyny nie zastosowania danej zasady oraz w jaki sposob sp6lka zamieea usunEi ewentualne

skutki nre zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamieza podjq6, by zmniejszy6 ryzyko nie zastosowania danej

zasady w pzyszloSci.
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L Rekomendacje dotyczAce dobrych praktyk sp6lek gieldowych

12.

Sp6lka powinna zapewnic akcjonariuszom
mo2liwosi wykonywania osobiscie lub przez
pelnomocnika prawa glosu w toku walnego
zgromadzenia, poza miejscem odbywania
walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu
Srodk6w komunikacji elektronicznej.

Rekomendacla ta nie jest realizowana
obecnie przez Sp6lkA, gdyz Sp6lka nie
jest w stanie zagwarantowac w pelni
niezawodnej jak i bezpiecznej
komunikacji z wykorzystaniem Srodk6w
elektronicznych w czasie walnego
zgromaozenra.

Prowadzone sa prace nad stworzeniem
takich mo2liwosci w przyszlosci dla
akcjonariuszy znajdujqcych siq poza
miejscem walnego zgromadzenia.

ff. Dobre praktyki realizowane przez zarzqdy sp6lek gieldowycn

Sp6lka zapewnia funkc.ionowanie swojej strony
internetowej w jqzyku angielskim. przynajmniej
w zakresie wskazanym w czqsci ll. pkt 2.

Emitent jest mala Sp6lka ktora aktualnie
prowadzi dzialalno66 tylko na rynku
krajowym. Prowadzenie strony
internetowej w jQzyku angielskim wiAze
siQ natomiast z wysokimi kosztami
tlumaczen, zwlaszcza komunikatow
okresowych, ktore sE bardzo obszerne.
Obecnie na stronie internetowej znajdulE
siq podstawowe informacje o Sp6lce w
jqzyku niemieckim.

W celu r6wnego traktowania inwestor6w
krajowych i zagranicznych, Zastal SA
docelowo doda wersjq angielskE
korporacyjnej strony internetowej, ale
nastqpi to w dluzszym okresie czasu.

Spolka powinna zapewni6 akcjonariuszom
mozliwo6i udzialu w walnym zgromadzeniu przy
wykorzystaniu srodk6w komunikacji
elektronicznej, polegajqcej na:

1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w
czasae rzeczywistym,

2) dwuskonnej komunikacji w czasie
rzeczywistym, w ramach kt6rej
akcjonariusze mogq wypowiada6 siq w toku
obrad walnego zgromadzenia przebywajqc
w miejscu innym niz miejsce obrad.

Rekomendacja ta nie jest realizowana
obecnie przez Sp6lkq, gdy2 Sp6lka nie
jest w stanie zagwarantowac w pelni
niezawodnej jak i bezpiecznej
komunikacji z \rykorzystaniem Srodkow
elektronicznych w czasie walnego
zgromadzenia.

Prowadzone sE prace nad stworzeniem
takich mo2liwo6ci w przyszlo6ci dla
akcjonariuszy znajdujacych siQ poza
miejscem walnego zgromadzenia.
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Zastal SA planuje zamieszcza6 relacje
audio/video na swojej stronie
internetowej, ale nasta)i to w dluzszym
okresie czasu.

3. 0pis sposobu dzialania walnego zgromadzenia ijego zasadniczych uprawniei oraz praw akcjonariuszy i sposobu

ich wykonywania,

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa sig zgodnie z pzyjqtym regulaminem walnych zgromadzef. Tre6c

regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA znajduje sig na stronach sp6lki ; www.zastal.ol

4. Sklad osobowy izasady dzialania org anow zarzqdzajqcych i nadzorczych sp6lki oraz ich komitetowi

W Sp6lce funkcje zazqdzalqce pelni 2-osobowy Zazqd w skladzie:
- Prezes Zazqdu,
- Wiceprezes Zazqdu.

Prezesem ZazEdu spolki od dnia 20 marca 2012 roku jest Pan Mariusz Matusik,

Zarzqd dziala w oparciu o Statut Spolki Akcyjnej Zastal, Regulamin Organizacyjny Spolki oraz Regulamin Zazqdu,

TreSc Regulaminu Zazqdu oraz Statutu Spolki znajduje sig na stronach internetowych sp6lki ;www.zastal.pl

W sklad Rady Nadzorczej w 2013 roku wchodzili:

Monika Halupczak - Pzewodniczqca Rady Nadzorczej,
Pawel Sobk6w - Sekretaz Rady Nadzorczej,
Tomasz Pietryk - Czlonek Rady Nadzorczej,
Bla2ej Wasielewski - Czlonek Rady Nadzorczej,
Kazimien Ftqtczak - Cztonek Rady Nadzorczq, tezygnowal z pracy w RN z dniem 28 lutego 2013r.
Andzej Kloc - Czlonek Rady Nadzorczej.

Szczeg6towe zasady pracy Rady Nadzorczej okre6laj4 Regulamin Rady Nadzorczej Zastal SA, TreSd regulaminu

zamieszczona na stronie internetowej spdlki ; www.zastal.pl

5. Opis podstawowych cech stosowanych w spotce systemow kontroli wewngtznj i zarzqdzania ryzykiem w

odniesieniu do procesu spozqdzania sprawozdai fi nansowych.

Slosowane w spolce systemy kontroli wewngtznej w odniesieniu do procesu spozqdzania sprawozdaft

finansowych zapewniaj4 kompletnoSd ujgcia wszystkich skladnik6w objgtych sprawozdaniem, zetelno6c zawartych

w sprawozdaniu informacji oraz terminowoSc spoz4dzenia sprawozdai finansowych. Celem system6w kontroli

wewngtznej (funkcjonalnej) stosowanych w spolce poza zapewnieniem kompletno6ci i zetelno6ci skladnikow

objgtych sprawozdaniem jest tak2e, wspieranie proces6w decyzyjnych oraz zapewnienie zgodno6ci dzialan sp6lki z

obowiqzujqcymi pzepisami prawa. Aktami okre6lajqcymi sposob funkcjonowania oraz zakres dzialania system6w

kontroli w sp6lce s4
- regulamin kontroli wewngtznej,
- regulamin organizacyjny,
- dokumentacja Syslemu Zarzqdzania Jako6ciqwg normy lS0 9001:2000,
- instrukcje, zaz4dzenia i procedury wewngtzne,
- unormowania w zakresie odpowiedzialno6ci materialnej,
- regulamrn pracy,
- instrukcja inwentaryzacyjna,
- instrukcja spotzEdzania iobiegu dowod6w ksiqgowych,
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- instrukcje gospodarki kasowej,
- karty obowiqzkow, uprawnieh i odpowiedzialno6ci,
- polityka rachunkowofici,
Pzyjete do stosowania pzez sp6lkg systemy kontroli wewngtznej zapewniajqtak2e ujawnienie rezeru jak r6wniez

fakt6w niegospodarno6ci. Systemy zapewniajq ustalenie . pzyczyn nieprawidlowo6ci jak i osob za nie

odpowiedzialnych wskazujqc jednocze6nie sposoby i Srodki umo2liwiajqce usuni?cie tych nieprawidlowoSci.

ldentyfikacjg i oceng ryzyka, a takie zarzqdzanie ryzykiem dokonujq poszczegolne komorki i jednostki

organizacyjne spolki, kt6rych dzialalnoSc jest nara2ona na ryzyko. Proces ten jest prowadzony w spos6b ciqgly i

nadzorowany pzez kierownik6w poszczegolnych kom6rek i jednostek,

Dzialania prowadzqce do spozqdzania sprawozdai finansowych w spolce sq tak2e poddawane kontroli

funkcjonalnej w zakresie uzgodnreir rachunkowych i zetelnoSci informacyjnej, bezpo6rednio pzez osoby

odpowiedzialne za spozqdzenie sprawozdah.

6. Wskazanie akcjonariuszy posiadajqcych bezpo6rednio lub po6rednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem

liczby posiadanych pzez te podmioty akcji, ich procentowego udzialu w kapitale zakladowym, liczby glosow z nich

wynikajqcych i ich procentowego udzialu w og6lnej liczbie glosow na walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusze posiadajqcy bezpo5rednio lub poSrednio znaczne pakiety akcji wg stanu na dzieh spozqdzenia

sDrawozdania:
- Powszechne Towazystwo Inwestycyjne SA z siedzibq w Poznaniu posiadajqce 10.064.848 szt akcji Zastal SA co

stanowi 33% w kapitale zakladowym i tyle samo w 096lnej liczbie glosow na Walnym Zgromadzeniu.

7. Wskazanie posiadaczy wszelkich papier6w warto6ciowych, ktore daj4specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z

opisem tych uprawnieh.

Spolka nie emitowala akcji ani obligacji daj4cych ich posiadaczom szczeg6lne uprawnienia ipzywileje.

8, Wskazanie wszelkich ograniczei odno6nie do wykonywania prawa glosu, takich jak ograniczenie wykonywania

prawa glosu peez posiadaczy okreslonej czgSci lub liczby glosow, ograniczenia czasowe dotyczqce prawa

wykonywania glosu lub zapisy, zgodnie z ktorymi, pzy wsp6lpracy sp6lki, prawa kapitalowe zwiqzane z papierami

warto6ciowymi sqoddzjelone od posiadania papier6w wartofciowych.

Sp6tka nie stosuje 2adnych ograniczei co do wykonywania prawa glosu z posiadanych akcji na Walnych

Zgromadzeniach. Jedynym warunkiem jest zlo2enie 2qdania podmiotowi prowadz4cemu rachunek papierdw

warto6ciowych pzeslania do Krajowego Depozytu Papierow Warto6ciowych potwierdzenia prawa do uczestnictwa w

WZA nie p62niej ni2 w dniu relestracji, bqd2 w pzypadku akcjonariuszy posiadajqcych akcje w formie dokumentu

zlo2enia ich w siedzibie sp6lki nie p62niej ni2 w dniu rejestracji (record day).

9.Wskazanie wszelkich ograniczeri dotyczqcych pzenoszenia prawa wlasnoSci papier6w warto6ciowych emitenta.

Akcje wyemitowane pnezZastal SA nie majq2adnych ograniczei co do pzenoszenia prawa wlasno6ci.

10.Opis zasad dotyczqcych powolywania i odwolywania osob zanqdzajqcych i ich uprawnieh, w szczegolnoSci

prawo do podjecia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Wyb6r i odwolanie Zazqdu nale2y do szczegolowych kompetencji Rady Nadzorczej. Wyb6r Prezesa Zaz4du

dokonuje Rada Nadzorcza spoSrod zgloszonych kandydatur, po upzedniej ocenie kwalifikacji, kompetencji jak i

doswiadczenia zawodowego kandydat6w. Wiceprezesa Zazadu powoluje Rada Nadzorcza spoSrod kandydatow

zaproponowanych pzez Prezesa Zazqdu.
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Uprawnienia do podejmowania uchwal w sprawie emisji i wykupie akcji nale2E do kompetencji Walnego

Zgromadzenia, Uchwaly w tej sprawie zapadajq wigkszo6ci4 % glosow,

1 1.Opis zasad zmiany statutu lub umowy spolki.

Projekty uchwal wraz z uzasadnieniem dotyczqce zmiany statutu sp6lki umieszczane sq na 14 dni pzed datq

wyznaczonego zgromadzenia na stronie internetowej sp6lki,

Uchwaly w sprawie zmiany statutu spolki wymagajq wigkszo6ci % oddanych glos6w. Uchwaly w sprawie zmiany

pzedmiotu dzialalnoSci sp6lki wymagajq 2/3 glos6w oddanych.

lV. lstotne informacje o stanie majEtkowym isytuacji finansowej Zastal SA.
W okresie 01 .01 .2013 r. - 31.12.2013 r. Spolka Akcyjna ZASTAL osiqgnqla:

Pzychody og6lem
Koszty ogolem
Zysk brutto z dzialalno5ci gospodarczej
Saldo zyskow i strat nadzwyczajnych
Zysk brutto
Obowiqzkowe obciq2enie wyniku finansowego
Zysk netto

PRZYCHODY
Struktura pzychod6w ksztaltuje sie nastepujqco:
1. Pzychody ze spzeda2y i zrownane z nimi to:
a/ pzychody ze spzedazy produkt6w i ustug
b/ pzychody ze spzeda2y towarow i materialow
c/ zmiany stanu produktow
d/ koszt wytwozenia Swiadczeh na wlasne potzeby jednostki

LNa pzychody ze spzeda2y produkt6w i uslug w podziale na glowne rodzaje dzialalno6ci:

l.pzychody z dzierlawy majqtku

2.pzychody z uslug pzeladunkowych

3.pzychody z uslug produkcyjnych

Razem

ll. Pozostale pzychody operacyjne

I sEro:

1 . Dotacje

Jest to kwota dofinansowana z PFRON do wynagrodzei osob niepelnosprawnych.

2. Inne pzychody operacyjne

w tym:

a) uslugi marketingowe i administracyjne

b) uslugi reklamowe

c) refakturowanie uslug

d) pozostale

lll, Pzychody finansowe

i sqto:

1. Odsetki

18 947 tys. zl.
5 176 tys. zl.

13 771 lys. zl.
0 tys. zl.

13771|ys. zl.
2 350 tys. zl.

11 421 tys. zl.

326 tys. zl.
318 tys. zl.

0 tys. zl.
8 tys. zl.
v  t yn ,  z r .

14 tys, zl,

0 tys. zl.

304 tys. zt.

318 tys. zl.

1.147 lys. zl.

13 tys. zl.

1.135 tys. zl.

448 tys. zl.

600 tys. zl.

74 tys. zl.

13 tys. zl.

17 .481 tys. zl.

316 tys. zl.
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w tym:

a) od udzielonych po2yczek

b) od nale2nosci

c) od lokat bankowych

2. Zysk ze zbycia inwestycji

3. Aktualizacja wartogci inwestycji (aktpva linansowe dostgpne do spzeda2y notowane na

GPW)

4. lnne

w tym:

a) wycena zobowiqzafr z tytulu emisji obligacji

KOSZTY

Struktura kosztow ksztaltuje sie nastepujqco:

Koszty dzialalnoSci
operacyinei

306 tys. zt,

5 tys. zt,

5 tys. zl.

234 tys. zl.

16.872 tys. zl.

59 tys, zl.

59 tys, zl.

2.437 lys. zl.

Pozostale koszty
operacyine

L Koszty dzialalno6ci operacyjnej w 2013 roku wyniosly:

Procentowy udzial kosztow rodzajowych w kosztach dzialalnoSci operacyjnej pzedstawia

5rv | |drrYPujqv!,.

'l.amortfzaaja

6.pozostale koszty
27%

4.podatki i oplaty

Sorawozdanie Zarzadu Zastal SA za rok 201 3



ll. Pozostate koszty operacyjne to kwota:

na kt6rqskladajq sig:

l,lnne koszty operacyjne

w tym:

a) koszty dotyczqce refakturowanych uslug

b) koszty sqdowe i komornicze

c) koszty wyrownania rent, rekompensaty

d) pozostale

lll, Koszty finansowe:

na kt6re skladajqsig:

1. Odsetki

w tym:

a) odsetki z tyt, posiadanych leasingow

b) odsetki od wyemitowanych obligacji

c) odsetki pozostale

2. Aktualizacja warto6ci inwestycji

w tym:
- aktualizacja warto6ci udzial6w w jednostkach zale2nych
- aktualizacja wartoSci udzielonych po2yczek i ods.od po2yczek

3. Inne koszty finansowe

w tym:

a) koszty emisji obligacji

b) wycena zobowiEzah z tytulu emisji obligacji

c) r62nice kursowe

MAJATEK OBROToWY

l. Stan zapasdw na dziei 31 grudnia 2013r. wyniosl:

Na zapasy skladajEsie :

a) produkcja w toku

Nie twozono odpis6w aktualizacyjnych na zapasy.

ll. Nale2no6ci krotkotermtnowe

1.Nale2no6ci z tytutu dostaw i uslug

Naleznosci z tyt. dostaw i uslug brutto 124 tys. zl. odpis aktualizujqcy 10 tys. zl.

2, NaleznoSci z tyt. podatk6w, dotacji, cel, ubezpieczei itp,

Jest to naliczony podatek VAT do zwrotu

3. Pozostale nale2noSci

w tym:
- nale2noSci za spzedane akcje

85 tys. zl.

85 tys. z{.

74 tys. zl.

0 tys. zl.

8 tys, zl.

3 tys. zl,

2.662 tys. zt.

99 tys. zl.

3 tys, zl.

94 tys. zl,

2tys. zl.

2.504 tys. zl.

889 tys. zt.

1,316 tys. zl .

59 tys. zl.

38 tys. zl,
1 2  + , , ^  - lr\, r.yr. z.r,

8 tys. zl.

10 tys. zt.

10 tys, zl.

741tys.zl.

114 tys, zl,

83 tys. zt.

544 tys. zl.

200 tys. zt.
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- nalezno5ci z Brura Maklerskiego

I I L lnwestycje krotkoterminowe

w tym:

1. Akcje Mostostalu Wroclaw SA

2. Pozostale akcje notowane na GPW

2. Udzielone po2yczki

3. Srodki pieniq2ne

lV. Rozliczenia migdzyokresowe

1. Koszty rozliczane w czasie

W t y m ;
- koszty emisji obligacji

2. VAT naliczony podlegajqcy rozliczeniu w miesiqcach nastgpnych

z0BowrAzANtA I REZERWy NA ZOBOWTAZANTA

1. Stan rezeru na zobowiqzania jakie posiadala spolka na koniec 2013 roku zamykal siq

KWOrE:

w tym:

a) rezerwa z tytulu odroczonego podatku dochodowego

b) rezerury na doprawy emefialne

c) rezenruy na niewykozystane urlopy

ll. Zobowr4zania dlugoterminowe

w tym:

a) zobowiqzania z tytulu emisji obligacji

b) zobowiEzania leasingowe

| | L Zobowiqzania kr6tkoterminowe

w lym:

a) zobowiqzania z tytulu rozliczeh aportu

b) z tytulu dostaw i uslug

c) zobowiqzania z tyt. posiadanych um6w leasingowych czqSi kr6tkoterminowa

d) zobowiqzania z tyt. emisji obligacji

e) z tytulu podatkow, cel, ubezpieczeh i innych Swiadczeh

w tym; podatek VAT orazzobowiqzaniaz tytulu zakupu Srodk6w trwalych

322 tys. zL

56.963 tys. zl.

49.432|ys. zl.

2.309 tys, zl.

5,188 tys. zl.

34 tys. zl.

164 tys. zl.

114 tys. zl.

103 tys, zl.

50 tys. zl.

7.000 tys. zl.

6,973 tys. zl.

13 tys, zl.

14 tys. zl,

4.186 tys. zl

3.074 tys. zl.

1.112|ys. zl.

1.420 tys. zl.

807 tys. zt.

354 tys. zl.

182 tys. zl.

26 tys. zl.

51 tys. zl.

39 tys, zl.

V. Rozw6j Sp6lki ZASTAL SA

l.Kierunki dzialai rozwojowych.

Pzyjgte plany rozwojowe dla sp6lki w latach wcze6niejszych pozostajq aktualne, pomimo zmian sytuacji w
otoczeniu ekonomicznym ZasIalu. Zalo2ony w popzednich latach szybki rozwoj produkcji zwiqzanej z kooperacjqw
zakresie dostaw element6w wagon6w towarowych, zostal uzupelniony produkcjq na zecz dzial6w gospodarki

niezwiEzanych z taborem kolejowym. Sp6tka wprowadza do u2ytkowania zaawansowane technologicznie maszyny,
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kt6re umo2liwiajq produkowanie ztozonych elementow i podzespolow dla kontrahenta z bran2y maszynowej,
Zalo2ono,2e produkcja zlecanych podzespolow ruszy w pierwszym p6hoczu 2014 roku i siqgnie na poczqtku

kilkuset tysigcy zlotych pzychod6w z tej dzialalnoSci.

Rownolegle prowadzone sq dzialania zmiezajEce od uruchomienia produkcji kontenerow pzemyslowych pay

wsp6lpracy z kontrahentem niemieckim. opracowywane sq prototypy jak i dokumentacja kontenerow
pzewidzianych do produkcji.

Jednocze6nie caly czas prowadzone s4 rozmowy i poszukiwania partner6w do wznowienia produkcji wagonow
towarowych na dawnym terenie nale2qcym Zastal SA.

Poza dzialalnoiciq produkcyjnq gtownq sferq zainteresowania jak i dzialalnoSci Zastal SA pozostaje dzialalnosc
finansowa (holdingowa) w glownej mieze skupiona na zazqdzaniu politykE finansowE Grupy Kapitalowej Zastal.

2.Dzialalno66 inwestycyjna.

W 2013 roku w Zastal S.A. na inwestycje wydano 343 tys. zl.

Wartosc Srodkow w budowie wg. stanu na dzieh 31 grudnia 2013 roku wynosila 1.735 tys.zl.

Nowoczesne maszyny sp6tka stara siQ pozyskiwac w leasingu, kt6rego obsluga bgdzie finansowana z biezqcych
wplywow z dzialalno6ci produkcyjnej.

Pzewiduje sig zwigkszanie naklad6w na rozwoj potencjatu wytworczego w ptzypadku pozyskania nowych
kontrahentow zainteresowanych dlugofalowq wspolpracq z Zastal SA,
3.Dzialalno56 remontowa.

Wydatki na dzialalno6c remontowqw 2013 roku byly niewielkie poniewa2 spolka niedysponowana juZ majEtkiem
nieruchomym, ktory z koltcem 2012 roku zostal wniesiony aportem do sp6lki zale2nej.

Vl.Potencjal zeczowy i finansowy Sp6lki.

Bilans sp6lki spozEdzony na dzieir 31.12.2013 r. stanowi zestawienre warto5ci majqtku i 2r6del jego

oochodzenia.

1.Maj4tek Sp6lki

Majqtek spolki na dzieh 31 grudnia 2013 roku zamyka sig kwotq 79 19g tys. zl.

l/ajEtek sp6lki obejmujei

I Aktywa trwale w wysoko6ci 21320tvs.zl.

Wzrost w stosunku do roku popzedniego o 210k.

r Aktywa obrotowe w wysoko6ci 57 g7g tys. zl.

Wzrost w stosunku do roku popzedniego o 1020k
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Struktura Majqtku Zastal SA rok 2013

Na aktywa trwale w spolce Zastal skladajqsiq:

0 wartosci niematerialne i prawne

0 zeczowe aktywa trwale w wysoko6ci

I nale2noSci dlugoterminowe

I inwestycje dlugoterminowe

I dlugoterminowe rozliczenia migdzyokresowe

0 zapasy

I nale2no6ci krotkoterminowe

0 inwestycje krotkoterminowe

I krotkoterminowe rozliczenia miqdzyokresowe

Czynnikami majEcymi wptyw na wartoSc nefto zeczowych aktyw6w tMatych sq inwestycje, spzedaZ , likwidacja

oraz amortyzacja. W roku 2013 zeczowe aktywa trwale zwiekszyly siq o kwotg 1,582 tys. zl. w stosunku do roku

popzedniego, gl6wnie za spraw4dw6ch nowych maszyn pozyskanych do produkcji metalowej.

Naliczona amortyzacja w roku 2013 dotyczqca zeczowych aktywow tnrralych oraz warto6ci niematerialnych i

prawnych wyniosla 160 tys. zt.

Wartosc inwestycji dlugoterminowych w ciqgu roku obrachunkowego w sp6tce zmniejszyla siq o kwotg 889 tys. zl. ,
ze wzglgdu na odpisy aktualizujEce na udzialy w podmiotach zale2nych

Na majqtek obrotowy w spolce skladajqsig:

2 tys. zl,

2,618 tys. zl.

90 tys. zl.

16.831tys. zl .

1.779 tys. zL

10 tys. zl.

741 tys. z+.

56,963 tys. zl

164 tys. zl.

Majqtek obrotowy sp6lki w stosunku do roku popzedniego wzr6sl o pneszlo 400/o, gl6wnie za sprawq udzielonych

pozyczek podmiotom powi4zanym na kwotg 2.273 tys.zl. oraz pzeszacowania do cen rynkowych akcji dostepnych
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do sprzeda2y lqcznie na kwote 16.S74 tys. zl.

2.Zr6dfa pochodzenia maj4tku.

Zrodla pochodzenia majqtku obejmujq kapitaly wlasne oraz zobowiqzania i rezerwy na zobowqzania. Kapital
wtasny Sp6lki AkcyjnejZASTAL na konjec 2013 roku zamyka sig kwotq66.b92 tys. zl.

stany kapitalu wlasnego na pocz4tek i koniec 2013 roku oraz zmiany obrazuje ponizsza tabela :

zgodnie ze statutem spolki kapital wlasny jest podzielony na kapital akcyjny, kapital zapasowy, kapital
rezeMowy i kapital rezenilrowy z aktualizacji wyceny, Rownie2 zgodnie z paepisamt do kapitalu wlasnego zaliczany
jest wynik finansowy roku obrotowego do czasu dokonania podzialu pzez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Kapital akcyjny na koniec roku obrotowego wynosil 30.500 tys. zl, w bilansie wykazany jest w pozycji kapitalu
podstawowego Dzieli sig on na gg.539 szt. akcji na okaziciela l emisji, 13.123.07g szt. akcji na okaziciela emisji,
7 276'921 szt akcji na okaziciela lll emisji oraz 10.000.000 szt, akcji lV emisji o wartosci nominalnejjednego ztotego
kazda.

Akcjonariuszem posiadajqcym akcje powy2ej 5% kapitalu akcyjnego ZASTAL S.A. wg. stanu na 31.12.2013r.
Dyro:

- Powszechne Towazystwo lnwestycyjne sA z siedzib4 w Poznaniu posiadajqca 10.064.g48 szt. akcji co sranowr
33,00 0/o kapitalu akcyjnego Zastar sA ityre samo og6rnej riczby gros6w na warnym Zgromadzeniu.

Lp. Wyszczeg6lnienie WartoSd w zl wg stanu na dzieri

w tys. zf.-t 
zmiany 

--f-
01.01.2013r. 31.12.2013r.

1 Kapital akcyjny 30,500 30.500
2. Kapital zapasowy

- korekta podatku odrocz.
- z podzialu zysku za 2012r

9,964 +14.699

1 1

14.688

24.663

3. Kapital rezenrowy

z aktualizacji wyceny
0 0

A Zysk/Strata z lat ubiegtych
'pokrycie strat z lat ubieglych
-korekta MSR

-6.882 +6.890

6.882

d

8

5. Wynik finansowy

netto roku obrotowego 21.570

-10.149

-21.570

11.421

11.421

Razem kapitaly wlasne 55.152 11.440 66.592
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Sp6lka nie posiada zadnych informacji o znaczEcych umowach dla dzialalnoSci Zastal SA zawartych pomrgdzy
akcjonariuszami ani umowach mogqcych w pzyszlo5ci spowodowai zmiany w proporcjach akcji posiadanych pzez
akcjonariuszy.

Pozostala czg6c pasyw6w bilansu na koniec 2013 r. w kwocie 12.606 tvs, zl,
dotyczy :

Zobowiqzania i rezerury na zobowi4zania sp6tki na koniec 2013 roku wzrosly o 130% w stosunku od zobowiqzair i
rezeM na zobowiqzania z roku popzedniego. Znaczqco wzrosly rezerwy z tytulu podatku odroczonego, bo a2 o
kwote 3 152 tys.zl. gtownie za sprawE pzeszacowania w 9619 aktywow finansowych krotkoterminowych dosrepnycn
do spzedazy,

Z koicem roku spolka zawarla umowe leasingowq na wypalarkg laserowq marki Mitsubishi zobowiEzania z tego
tytulu siQgajq kwoty 1,294lys. zl.oplata wstepna poniesiona pzez sp6lkq wyniosla 32B tys.zl,
W roku sprawozdawczym spolka wyemitowala tak2e obligacje na okaziciela na kwotg 3.120 tys.zl. z terminem
wykupu 27 luty 2015 roku, odsetki wyplacone w 2013 roku od obligacji wyniosly 68 tys,zl,
ZobowiEzania kr6tkoterminowe w stosunku do kollca ubieglego roku spadly o pzeszto 10%, glownie za sprawq
zmniejszenia zobowiqzah z tytulu dostaw i uslug. Zmniejszenie zobowiqzah z tytulu dostaw i uslug wiEzalo sie, ze
graniczeniem skali dzialalno5ci po wniesieniu aportem zorganizowanej czqsci pzedsigbiorstwa dotyczqcej
segmentu najmu. Wzrost odnotowaly zobowiqzania pozostale w stosunku do jednostek powiqzanych co dotyczy
rozliczeh z tytulu wnieslonego aportu.

Vll. Aktualna i pn ewidywana sytuacja finansowa.

Obecnie gl6wnq dzialalnoSci4 spolkl jest dzialalno66 finansowo-holdingowa oraz w ograniczonym zakresie
dzialalno5ci produkcyjna. Spolka wynajmuje czesi hali produkcyjnej, w kt6rq posadowione sq maszyny nale2qce do
sp6lki. Sp6lka z koicem roku pozyskala nowe maszyny, kt6re zostan4 wykotzystane pny realizacji zamowie6 od
kontrahent6w z bran2y metalowej. W pienrrrszym p6lroczu 2014 roku zostanie r6wnie2 rozpoczqta produkcja
kontener6w dla kontrahenta niemieckiego. W planach jest produkcja kontenerow na poziomte kilkuset sztuk rocznje.
Srodki pozyskane z emisji obligacji spolka wykozystala na dzialalno56 finansowq zwigkszaj4c swoje
zaanga2owanie w podmioty zalezne oraz inwestycje kapitalowe na GPW jak i inwestycje w zeczowe Srodki tnrrrale,
w nadchodzqcym roku spolka zamieza zawzec kolejn4umowg leasingowqtym razem na prasg krawgdziow4
L4czne obciqzenia Zastalu w roku 2014 z tytulu umow leasingowych oraz obslugi wyemitowanych obligacji siegnE
kwoty 600 tys.zl.

Zwiqkszanie skali produkcji oraz inwestycji w maszyny spowoduje zwigkszenie zadlu2enia sp6lki zarowno dlugo jak i
krotkotermtnowego,

I Rezenrv na zobowiqzania
;--: . _- -r zoDowEzan drugotermrnowych

f Zobo\r,jqzah krotkotermmow)rch

7.000 tys. zl.

4,186 tys. zl.

1.420 tys. zl.
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Zastal SA jako podmiot dominujEcy w Grupie Kapitalowej Zastal w dalszym ciqgu bgdzie skupial siq na dzialalno6ci
finansowej, koordynujqc dzialalnosc podmiotow wchodzqcych w sklad Grupy, oraz zapewniajqc wlaSciwy pzeplyw

Srodk6w finansowych.

1. Czynniki ryzyka i zagroienia.

DzialalnoSi finansowo-holdingowa, w dalszym ciqgu dla spolki bqdzie dzialalnosciq znaczEcqi ryzyka z tym
zwi4zane bgdq zale2aly od kondycji podmiot6w jakich udzialy i akcje posiada Zaslal SA. Szczeg6lnie mocno sp6lka
jest zaanga2owana w dwa podmioty z segmentu najmu oraz transportu i spedycjj, Generowanie strat pzez te
podmioty moze powodowai koniecznosc wigkszego kapitalowego zaanga2owania sig spolki.

Monitorowane dzialall spolek zale2nych pozwala w pewnym stopniu ograniczyc takie ryzyko, popzez wypracowanre

mechanizm6w odpowiednio szybkiego reagowania iwymuszania podjgcia odpowiednich dzialah.

Rozpoczgcie dzialalnoSci produkcyjnej w strukturach sp6lki stwaza ryzyka typowe dla podmiot6w produkcyjnych

zwlaszcza w sfeze zbytu wyrobow. Z tego migdzy innymi wzgledu zdecydowano, 2e produkcja bgdzie rozwijana w
oparciu gl6wnie o zlecenia produkcyjne od sprawdzonych isilnych ekonomicznie kontrahentow, gwarantujEcych

dlugoterminowE wspolprace na koE ystnych warunkach.

2.Analiza wska2nik6w fi nansowych,
Jak pokazujq wska2niki finansowe pzedstawione w tabeli poni2ej,

Lp. Nazwa tt,skainika ijego t/,26r Poziom
v',skainika
typor,'ry lub
bezpiecznv

Kryterium
prezentacji

Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011

Zlota regula bilansowa

(kaortalv wlasne+ rezerwv dlu0otem.l
aktywa trwate

100 1s0 % 312,40 297,46 186,8s

2. Zlota regula finansowawnia

Kaoitaly wlasne x 100
Kapilal obcy

Powy2et 100 % 528,23 1014,20 441,77

3. Szybkose obrotu zapasdw

Sredni stan zaoasow x 365 dni
Ptzychodv ze sorzed.ofod. tow. i maler.

marej4cy dnl I 2 6

4. Splyw nale2nosci

Sredni stan nale2n dost. i usl.x 365 dni
Przychody ze sprzed.pfod,tow. i mater.

mareJqcy dnl 148 28 55

Wska2niki rentownoSci

1 RentownoSe majEtku

wynik finansowv nello x 100
aklywa oq6lem

5-8 % 14,52 12,06

2. Renlownosi sprzeda2y

wynik finansowv netto x 100
pzychody oqolem

3,8 "/" 60,28 58,30 37,90

3. Rentownose kapilaiu wlasnego

wynik finansowv x 100
_ kapilaly wlasne

15 25 "/" 17,15 39,06 14,79

Wska2niki plynnosci flnansowej
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Wska2nik plynno6ci bieZqcej I

aklysa-aE:raie4 zll!ds!1l_u!Lzl2r .
zob.kr6lkoterm.- zob kr6tkotenn.>1 2 m-cy

1,2-2,0 krotnoSe 40,34 25,41 11,20

2. Wska2nik plynno6ci szybkiej ll

aktvwa obr.-zaoas -k.lerm.Rl\,4K czvnne-nalei. z tvt.dosl.i
usl.>12 m-cv
zob.krdlkoterm.- zob.z tyt.dost.i usl.>12 m-cy

1 , 0 krotnoSe 44,22 11,10

3. Wska2nik plynnodci natychmiastowej

inwest\/cle kr6tkoterminowe
zob.k.term.- zob.z tyt.dost.i usl.> 12 m4y

' w zobowiEzaniach krdtkoterm.uwzgiedn.rezeMy
krotkoterminowe

0,1-0,2 krotnoSd 397,05 24,68 10,14

Wynik finansowy netto sp6lki za rck2013 na poziomie 11 mln zl. powoduje, 2e wska2niki opisujqce rentowno$c

zarowno w stosunku do kapitalow wlasnych, pzychodow, czy aktywow pozostajq na poziomie powyzej srednich,
Wzrost kapital6w wlasnych w stosunku do roku popzedniego gl6wnie za spraw4 wyniku netto roku obrotowego
powoduje dalszq poprawe relacji opisuj4cej stopiei finansowania aktyw6w trwalych Srodkami wlasnymi.
Zobowiqzania z tytulu emisji obligacji oraz zawartej umowy leasingowej powodujq obni2enie w stosunku do roku
popzedniego relacji Srodkow wlasnych od kapital6w obcych, jednakze wskaznik ten w dalszym ciqgu pozostaje na
bardzo wysokim poziomie.

W kolejnym roku bgdzie wzrastac stopieh zadlu2enia spo.lki, ze wzglgdu na zamiar pozyskania kolejnych maszyn w
leasrngu.

Niekozystnym zjawiskiem jest znaczne wydlu2enie okresu splywu nale2no6ci, kt6ry wydlu2yl sig w ciqgu roku
obrotowego a2 o '120 dni.

Wzrost w stosunku do roku popzedniego inwestycji kr6tkoterminowych zwlaszcza kr6tkoterminowych aktywow
finansowych w postaci akcji oraz udzielonych po2yczek powoduje kolejny nz znaczny wzrost wska2nik6w

okreSlajEcych stopiei ptynno6ci fi nansowej.

W ocenie Zazqdu obecna sytuacja finansowa Zastal SA nie stanowi zagro2enia dla bie2qcego funkcjonowania

sp6lki jak i w perspektywie kolejnego roku obrotowego.

VIII. Sytuacja kadrowa.

W roku 2013 Sp6lkq kierowal Zaz4d w skladzie:

* l\,4ariusz Matusik - Prezes Zazqdu,

* Wojciech Skiba - Wiceprezes ZarzEdu.

Kadencja Zazqdu uplywa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzaj4cego sprawozdanie
finansowe za rok 2013.

W roku 2013 pzecigtne zatrudnienie w sp6lce wynosilo 7 osob z tego :

Sktad Rady Nadzorczej na dziefr 31 grudnia 2013 roku:

Monika Halupczak - Pzewodniczqca Rady Nadzorcze.l
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Pawel Sobk6w - Sekretaz Rady N adzorczq

Tomasz Pietryk - Czlonek Rady Nadzorczej

Bla2ej Wasielewski - Czlonek Rady Nadzorczej

Andzej Kloc - Czlonek Rady Nadzorczel .,

Kadencja Rady Nadzorczej uplywa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zahvierdzajqcego
' 

sprawozdanie finansowe za rok 2013.

Z dniem 28 lutego 20'13 roku z dalszych prac w skladzie Rady Nadzorczej zrezygnowal Pan Kazimiez Frqtczak.

Wynagrodzenia, prowizje oraz nagrody otzymane w 2013 roku pzez osoby zazqdzajqce i nadzorujqce dzialalno6c

spolki:

w tys. zl.

Zazqd:

1. lvlariusz Matusik - Prezes ZazEdu
- wynagrodzenie 114
2. Wojciech Skiba - Wiceprezes Zazqdu
- wynagroozenre 87
oGoLEMZARZAD 201

Rada Nadzorcza:

1. Monika Halupczak
- wynagrodzenie

2. Pawel Sobkdw
- wynagro0zenre

3, Kazimiez Fr4tczak
- wynagrodzenie

4. Tomasz Pietryk
- wynagrodzenie

5. Bia2ej Wasielewski
- wynagrodzenie

6. Andzej Kloc
- wynagrodzenie

OGOLEM RADA NADZORCZA
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Akcje ZASTAL SA bqdqce

31.12.2013r.:

Zazqd sp6tki:

1. Mariusz Matusik - Prezes Zazqdu

2, Wojciech Skiba - Czlonek Zazqdu

Rada Nadzorcza spolki:

1. Monika Halupczak - PzewodnlczAca Rady Nadzorczej

2. Pawet Sobkow - Sekretaz Rady Nadzorczej

3, Tomasz Pietryk - Czlonek Rady Nadzorczej

4. Bla2ej Wasielewski - Czlonek Rady Nadzorczej

5. Andzej Kloc - Czlonek Rady Nadzorczej

w posiadaniu os6b zazqdzajqcych inadzorujqcych Spolkg wg. stanu na dzieh

0 szt. akcji

0 szt. akcji

0 szt, akcji

0 szt. akcji

0 szt. akcji

0 szt. akcji

0 szt. akcji

Spdlka nie posiada um6w zawartych z osobami zasiadajqcymi w Zarzqdzie na dziei 31 grudnia 2013 roku
przewidujEcych rekompensaty lub odszkodowania w pzypadku ich rezygnacji b4d2 odwolania ze stanowiska.

W roku 2013 spolka nie udzielala po2yczek osobom wchodzqcym w sklad organ6w zarzqdzajqcych lub nadzoru.

Umowg na badanie sprawozdania finansowego spolki za rok 2013, zawarlo ze sp6lkq ECA Serdyriski i Wsp6lnicy
sp.k. z siedzib4 w Krakowie w dniu 25 lipca 2013 roku. Wynagrodzenie pzewidziane umowA za badanie
sprawozdania jednostkowego sp6lki wynosi 12.000 zt. netto, za badanie sprawozdania skonsolidowanego Grupy
Kapitalowej Zastal SA wynosi 7.000 zt, netto.

Wynagrodzenie za badanie sprawozdania jednostkowego jak i skonsolidowanego za rok 2012 wynioslo 19.000,- zl.
netto. Wynagrodzenie za pzeglqd sprawozdah finansowych sp6tki oraz Grupy Kapitalowej za polrocze 2013

wynioslo 13.800 zl. netto.

lX. Zdazenia po dniu bilansowym.

Nie wystqpily po dniu bilansowym zdazenia mogAce miec istotny wplyw na sytuacjg finansowq sp6lki.

PREZES ZART\D
h.s-,u 7,*

,/rvtarttsz 
rTfustx

Sprawozdanie Zarz4du Zastal SA za rok 2013 l 9


	Raport roczny R 2013x
	Opinia i raport bieglego rewidenta-2013
	Oswiadczenia Zarzadu - R 2013
	Pismo Prezesa Zastal SA-2013
	Sprawozdanie finansowe Zastal SA-2013
	Sprawozdanie Zarzadu Zastal SA-2013



