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I. Przyc hody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów

w tys. EUR
2013

2014

2013

3020

318

721

76

II. Zysk (strata) z działalnośc i operac yjnej

-1511

-1 048

-361

-249

III. Zysk (strata) brutto

-7730

13 771

-1845

3 270

IV. Zysk (strata) netto

-6406

11 421

-1529

2 712

V. Przepływy pienięŜne netto z działalnośc i operac yjnej

-4710

-589

-1124

-140

VI. Przepływy pienięŜne netto z działalnośc i inwestyc yjnej

2018

-2 406

482

-571

VII. Przepływy pienięŜne netto z działalnośc i finansowej

2718

2 578

649

612

26

-417

6

-99

IX. Aktywa, razem

77915

79 198

18280

19 097

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

VIII. Przepływy pienięŜne netto, razem

14729

12 606

3456

3 040

XI. Zobowiązania długoterminowe

1245

4 186

292

1 009

XII. Zobowiązania krótkoterminowe

8195

1 420

1927

342

63186

66 592

14824

16 057

XIII. Kapitał własny
XIV. Kapitał zakładowy

33500

30 500

7860

7 354

33499539

30 499 539

33499539

30 499 539

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

-0,19

0,37

-0,05

0,09

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

1,89

2,18

0,44

0,53

XV. Lic zba akc ji (w szt.)
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OPINIA NIEZALEŻNEGO
BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO

Dla Zgromadzenia Akcjonariuszy
Opinia o jednostkowym sprawozdaniu finansowym
Przeprowadziliśmy badanie załączonego jednostkowego sprawozdania f inansowego Zastal S.A., z siedzibą w
Zielonej Górze, na które składa się jednostkowe sprawozdanie z sy tuacji f inansowej sporządzone na dzień
31.12.2014 r., jednostkowe sprawozdanie z całkowity ch dochodów, jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale
własny m oraz jednostkowe sprawozdanie z przepły wów pieniężny ch za rok obrotowy kończący się tego dnia oraz
inf ormacje dodatkowe o przy jęty ch zasadach rachunkowości oraz inne inf ormacje objaśniające.

Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej
Za sporządzenie zgodnego z obowiązujący mi przepisami sprawozdania f inansowego oraz sprawozdania z
działalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie f inansowe oraz
sprawozdanie z działalności spełniały wy magania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz.330, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o rachunkowości".
Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta
Naszy m zadaniem by ło zbadanie i wy rażenie opinii o zgodności z wy magający mi zastosowania zasadami (polity ką)
rachunkowości tego sprawozdania f inansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszy stkich istotny ch
aspektach, sy tuację majątkową i f inansową, jak też wy nik f inansowy jednostki oraz o prawidłowości ksiąg
rachunkowy ch stanowiący ch podstawę jego sporządzenia.
Badanie przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
1. rozdziału 7 ustawy o rachunkowości;
2. krajowy ch standardów rewizji f inansowej, wy dany ch przez Krajową Radę Biegły ch Rewidentów w Polsce.
3. przepisów Między narodowy ch Standardów Rewizji Finansowej.
Badanie sprawozdania f inansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzy skać racjonalną
pewność, pozwalającą na wy rażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie
poprawności zastosowany ch przez jednostkę zasad (polity ki) rachunkowości i znaczący ch szacunków, sprawdzenie
- w przeważającej mierze w sposób wy ry wkowy - dowodów i zapisów księgowy ch, z który ch wy nikają liczby i
inf ormacje zawarte w sprawozdaniu f inansowy m, jak i całościową ocenę sprawozdania f inansowego.
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Uważamy , że badanie dostarczy ło wy starczającej podstawy do wy rażenia opinii.
Uzasadnienie opinii z zastrzeżeniem
W akty wach spółki widnieje przeterminowana należność w wy sokości 6.561 ty s. zł. na którą Spółka nie utworzy ła
odpisu aktualizującego. W przy padku jego utworzenia strata netto spółki wy niosłaby 11.720,6 ty s. zł., a wartość
kapitałów własny ch 3.009 ty s. zł.
Opinia z zastrzeżeniem
Naszy m zdaniem, z wy jątkiem zgłoszonego wy żej zastrzeżenia, zbadane sprawozdanie f inansowe, we wszy stkich
istotny ch aspektach:
1. przedstawia rzetelnie i jasno wszy stkie inf ormacje istotne dla oceny sy tuacji majątkowej i f inansowej
badanej jednostki na dzień 31.12.2014, jak też jej wy niku f inansowego za rok obrotowy od 01.01.2014 do
31.12.2014;
2. zostało sporządzone zgodnie z Między narodowy mi Standardami Rachunkowości, Między narodowy mi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związany mi z nimi interpretacjami ogłoszony mi w
3. jest zgodne z wpły wający mi na treść sprawozdania f inansowego przepisami prawa i postanowieniami
statutu jednostki.
Objaśnienie uzupełniające opinię
Nie zgłaszając zastrzeżeń co do poprawności i rzetelności zbadanego sprawozdania f inansowego, zwacamy uwagę,
że wy nik netto Spółki pochodzi przede wszy stkim z działalności f inansowej. Jednocześnie zwracamy uwagę na
przekazane przez zarząd w punkcie nr "X." inf ormacji objaśniający ch do sprawozdania f inansowego Spółki istotne
niepewności co do wy ceny niektóry ch krótkoterminowy ch akty wów f inansowy ch wy ceniany ch do wartości
godziwej przez wy nik f inansowy zgodnie z MSR 39.
Szczególne objaśnienia na temat innych wymogów prawa i regulacji
Sprawozdanie z działalności Spółki
Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz
przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie inf ormacji bieżący ch i okresowy ch
przekazy wany ch przez emitentów papierów wartościowy ch oraz warunków uznawania za równoważne inf ormacji
wy magany ch przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), a zawarte
w nim inf ormacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania f inansowego, są z nim zgodne.

ECA Seredy ński i Wspólnicy Sp. z o.o. Sp.k.

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

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

Anna Pary zek

Piotr Woźniak

Kluczowy Biegły rewident

Partner Zarządzający

Nr ewidency jny 12138

Biegły rewident

przeprowadzający badanie w imieniu

Nr ewidency jny 11625

ECA Seredy ński i Wspólnicy Sp. z o.o. Sp.k.
Nr 3115
Poznań, 23.03.2015
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1.1 Dane identyfikuj ące Spółkę
1.1.1

Firma, forma praw na, kraj ow y rej estr sądow y

Spółka jest zarejestrowana pod f irmą:
Zastal S.A.
w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony m przez Sąd Rejonowy w
Zielonej Górze, VIII Wy dział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS
0000067681. Rejestracji dokonano dnia 03.12.2001. Przedłożono nam wy ciąg z rejestru z dnia
20.03.2015 z ostatnim wpisem z dnia 28.11.2014.
Zgodnie z inf ormacją Zarządu nie nastąpiły kolejne zdarzenia wy magające wpisu.

1.1.2

Siedziba Spółki

Siedzibą Spółki jest Zielona Góra, 65-119, ul. Sulechowska 4A.

1.1.3

Statut

Podstawą działalności Spółki jest umowa Spółki z dnia 15.11.1990, zawarta przed notariuszem
Aleksandrą Romanowską w kancelarii notarialnej w Zielonej Górze, pod sy gnaturą akt Repertorium
A 7882/1990, z późniejszy mi zmianami.
Okres działalności Spółki został ustalony na czas nieograniczony .

1.1.4

Numer statystyczny (REGON)

Urząd Staty sty czny w Zielonej Górze nadał Spółce staty sty czny numer identy f ikacy jny :
006104350

1.1.5

Numer identyfikacj i podatkow ej (NIP)

Urząd Skarbowy w Zielonej Górze nadał Spółce numer identy f ikacji podatkowej:
929-009-38-06

1.1.6

Przedmiot działalności j ednostki

Zasadniczy m przedmiotem działalności jednostki jest:
–

produckja i sprzedaż konstrukcji stalowy ch,

–

działalność holdingowa.

Rzeczy wisty przedmiot działalności jest zgodny z zarejestrowany m.

Raport z badania sprawozdania finansowego
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1.1.7

Rok obrotow y

Rokiem obrotowy m jest rok kalendarzowy .

1.1.8

Kapitał zakładow y

Kapitał zakładowy Spółki uległ w badany m okresie zmianom i wy nosi PLN 33.499.539,00 (rok
ubiegły 30.499.539,00). Składa się z 33.499.539 akcji o wartości nominalnej PLN 1,00 każda.
Na podstawie uchwały Nadzwy czajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 09.09.2014
roku dokonano podwy ższenia kapitału podstawowego Spółki poprzez emisję 3.000.0000 sztuk akcji
V emisji o wartości nominalnej 1,00 zł/szt.
Zmiany w kapitale podstawowoy m zostały ujawnione w Krajowy m Rejestrze Sądowy m.

Akcje w Spółce na dzień bilansowy
posiadają

Powszechne Towarzy stwo Inwesty cy jne
S.A.
Kapitał Sp. z o.o.
Pozostali

ilość akcji

wartość nominalna akcji

%

10 064 848

10 064 848,00

30,04

1 451 228

1 451 228,00

4,33

21 983 463

21 983 463,00

65,62

33 499 539

33 499 539,00

100%

Po dniu bilansowy m do dnia wy dania opinii wy stąpiły istotne zmiany w strukturze akcjonariuszy
Spółki.
Dnia 11.03.2015 roku Powszechne Towarzy stwo Inwesty cy jne S.A. dokonało sprzedaży na ry nku
regulowany m wszy stkich doty chczas posiadany ch akcji w Zastal S.A.

Raport z badania sprawozdania finansowego
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1.1.9

Lista podmiotów pow iązanych
W skład Grupy Kapitałowej Zastal wchodzą:

–

Zastal S.A. - jednostka dominująca,

–

Zastal Transport Sp. Zo.o., z siedzibą w Nowej Soli - jednostka zależna,

–

Landex Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze - jednostka zależna,

–

Landex Sp. z o.o. S.K.A., z siedzibą w Zielonej Górze - jednostka zależna,

–

Zastal Wagony Sp. z o.o. - z siedzibą w Zielonej Górze - jednostka zależna,

–

Landex Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze - jednostka zależna,

–

Landex Bis Sp. z o.o. S.K.A., z siedzibą w Zielonej Górze - jednostka zależna,

–

Glob Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze - jednostka zależna,

–

Centromax S.A., z siedzibą w Zielonej Górze - jednostka zależna,

–

Kapitał Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze - jednostka stowarzy szona.

Grupa kapitałowa Zastal na dzień 31.12.2014 wchodzi jednocześnie w skład portf ela jednostki
inwesty cy jnej Powszechne Towarzy stwo Inwesty cy jne S.A.

1.2 Organy i uchw ały Spółki
1.2.1

Zarząd i przedstaw icielstw o

W badany m okresie Zarząd sprawowali:
Pan Mariusz Matusik

-

Prezes Zarządu

Pan Wojciech Skiba

-

Wiceprezes Zarządu

Do składania oświadczeń woli niezbędne jest działalnie dwóch członków zarządu lub jednego
członka zarządu wraz z prokurentem.
Po dniu bilansowy m do dnia wy dania opinii nie wy stąpiły zmiany w Zarządzie Spółki.
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1.2.2

Rada Nadzorcza

W badany m okresie w Radzie Nadzorczej zasiadali:
Pan

Paweł Sobków

Pani

Monika Hałupczak

Pan

Błażej Wasielewski

Pan

Tomasz Pietry k

Pan

Andrzej Kloc

1.2.3

Prokura

W badany m okresie nie udzielono prokury .

1.2.4

Zgromadzenie Akcj onariuszy

Akcjonariusze podjęli m.in. następujące uchwały :
dnia 30.06.2014
–

o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania f inansowego Spółki oraz skonsolidowanego
sprawozdania f inansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013,

–

o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Gry py Kapitałowej w 2013
roku oraz o udzieleniu poszczególny m członkom Zarządu absolutorium z wy konania
obowiązków w 2013 roku,

–

w sprawie przeznaczenia wy niku netto Spółki za rok 2013 w całości na kapitał zapasowy ,

–

o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013.

dnia 09.09.2014
–

w sprawie podwy ższenia kapitału zakładowego poprzez emisję
wy łączeniem prawa poboru doty chczasowy ch akcjonariuszy ,

–

w sprawie zmian w statucie Spółki.

akcji V

Emisji z

1.3 Kontrole podatkow e
Zgodnie z inf ormacją Spółki w badany m okresie nie przeprowadzano kontroli podatkowy ch.

1.4 Zatrudnienie
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1.5 Spraw ozdanie finansow e za rok poprzedni
Sprawozdanie f inansowe za rok 2013 zostało zbadane przez ECA Seredy ński i Wspólnicy Sp.k. O
zbadany m sprawozdaniu wy dano opinię bez zastrzeżeń z uzupełniający m objaśnieniem
następującej treści:
"Nie zgłaszając zastrzeżeń co do poprawności i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego,
zwacamy uwagę, że wynik netto Spółki pochodzi przede wszystkim z działalności finansowej."

Sprawozdanie f inansowe zostało zatwierdzone uchwałą Zgromadzenia Akcjonariuszy
30.06.2014.

z dnia

Zwery f ikowane sprawozdanie f inansowe złożono w Urzędzie Skarbowy m dnia 10.07.2014 i Sądzie
Rejonowy m dnia 15.07.2014.

1.6 Dane identyfikuj ące podmiot upraw niony do badania spraw ozdania finansow ego
Badanie zostało przeprowadzone przez ECA Seredy ński i Wspólnicy Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w
Krakowie, ul. Moniuszki 50, wpisaną na listę podmiotów uprawniony ch do badania sprawozdań
f inansowy ch pod numerem 3115.
Podstawą przeprowadzenia badania jest umowa zawarta w dniu 23.06.2014 z Zarządem Zastal S.A.
Biegły rewident został wy brany na audy tora Zastal S.A. uchwałą Rady Nadzorczej z dnia
28.08.2014.
Biegły m rewidentem, reprezentujący m podmiot uprawniony jest Piotr Woźniak, numer
ewidency jny 11625, natomiast biegły m rewidentem kierujący m badaniem jest Anna Pary zek,
numer ewidency jny 12138.
Oświadczamy , iż zarówno podmiot uprawniony ECA Seredy ński i Wspólnicy Sp. z o.o. Sp.k. jak i
biegły rewident spełniają warunki do wy rażenia bezstronnej i niezależnej opinii o ty m sprawozdaniu.
Fakt bezstronności został potwierdzony pisemnie.
Badanie przeprowadzono w miesiącu marcu 2015 i zakończono w dniu 23.03.2015.

1.7 Dostępność danych i ośw iadczenia Spółki
Nie stwierdzono ograniczeń zakresu badania.
Badający uzy skali wszelkie żądane inf ormacje i wy jaśnienia.
Dnia 23.03.2015 Zarząd Spółki potwierdził pisemnie kompletność sporządzonego sprawozdania
f inansowego oraz wy kazanie wszelkich zobowiązań warunkowy ch oraz poinf ormował o istotny ch
zdarzeniach, które nastąpiły po dacie 31.12.2014 do dnia złożenia oświadczenia.

Raport z badania sprawozdania finansowego

8

ANALIZA FINANSOWA

Raport z badania sprawozdania finansowego

9

2. ANALIZA FINANSOWA
2.1 Ogólna analiza spraw ozdania finansow ego
31.12.2014
Aktywa
Wartości niematerialne
i prawne
Rzeczowe akty wa
Należności
długoterminowe
Inwesty cje
długoterminowe
Długoterminowe
rozliczenia
między
okresowe
Aktywa
trwałe

TPLN

31.12.2013

%

TPLN

31.12.2012

%

TPLN

%

23,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

2 917,6

3,7

2 618,0

3,3

1 036,0

1,7

0,0

0,0

90,0

0,1

105,0

0,2

22 004,8

28,2

16 831,0

21,4

17 721,0

29,2

1 181,4

1,5

1 779,0

2,2

968,0

1,6

26 126,8

33,4

21 320,0

27,0

19 830,0

32,7

292,2

0,5

10,0

0,0

6,0

0,0

9 655,8

12,4

741,0

0,9

1 082,0

1,8

41 691,9

53,5

56 963,0

71,9

39 579,0

65,3

Zapasy
Należności
krótkoterminowe
Inwesty cje
krótkoterminowe
Krótkoterminowe
rozliczenia
między okresowe
Aktywa obrotowe

148,0

0,2

164,0

0,2

93,0

0,2

51 787,9

66,6

57 878,0

73,0

40 760,0

67,3

Aktywa

77 914,7

100,0

79 198,0

100,0

60 590,0

100,0

31.12.2014
Pasywa
Kapitał podstawowy
Zy sk (strata) netto
Pozostałe kapitały
Kapitał własny
Rezerwy

TPLN

31.12.2013

%

TPLN

31.12.2012

%

TPLN

%

33 499,5
-6 406,0

43,0
-8,2

30 500,0
11 421,0

38,5
14,4

30 500,0
21 570,0

50,3
35,6

36 092,3

46,3

24 671,0

31,2

3 082,0

5,1

63 185,8

81,1

66 592,0

84,1

55 152,0

91,0

5 139,0

6,6

7 000,0

8,8

3 849,0

6,4

1 245,0

1,6

4 186,0

5,3

0,0

0,0

8 195,9

10,5

1 420,0

1,8

1 589,0

2,6

Zobowiązania
długoterminowe
Zobowiązania
krótkoterminowe
Rozliczenia
między okresowe
Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

149,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

14 728,9

18,9

12 606,0

15,9

5 438,0

9,0

Pasywa

77 914,7

100,0

79 198,0

100,0

60 590,0

100,0
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Dynamika rachunku zysków i strat
2014

2013/2014

2013

2012/2014

2012

TPLN

%

TPLN

%

TPLN

Przy chody netto ze
sprzedaży produktów,
towarów i materiałów

3 020,0

951,2

318,0

-96,8

9 935,0

Koszty sprzedany ch
produktów, towarów
i materiałów

3 778,0

714,2

464,0

-91,3

5 352,0

-758,0

198,1

-146,0

-103,2

4 583,0

1 905,0

-3,1

1 965,0

-17,4

2 378,0

Wynik ze sprzedaży

-2 663,0

10,9

-2 111,0

-195,7

2 205,0

Pozostałe przy chody
operacy jne

1 173,0

2,3

1 147,0

-83,9

7 128,0

21,0

-75,0

84,0

-84,9

557,0

-1 511,0

13,4

-1 048,0

-111,9

8 776,0

975,3

-94,4

17 481,0

-12,0

19 857,0

7 194,3

170,3

2 662,0

-20,3

3 341,0

Wynik z działalności
gospodarczej

-7 730,0

-153,8

13 771,0

-45,6

25 292,0

Wynik brutto

-7 730,0

-153,8

13 771,0

-45,6

25 292,0

Podatek dochodowy

-1 325,0

-156,4

2 350,0

-36,9

3 722,0

Wynik netto

-6 406,0

-153,3

11 421,0

-47,1

21 570,0

sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu

Pozostałe koszty
operacy jne
Wynik na działalności
operacyjnej

Przy chody f inansowe
Koszty f inansowe
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2.2 Wybrane w skaźniki finansow e
2014

2013

2012

Suma bilansowa

TPLN

77 914,7

79 198,0

60 590,0

Wynik finansowy netto

TPLN

-6 406,2

11 421,0

21 570,0

%

-8,15

16,34

26,74

%

-2,12

35,92

2,17

%

-88,18

-45,91

46,13

%

-9,87

18,76

29,98

6,32

40,76

25,65

6,28

40,75

25,65

5,09

40,11

24,91

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI
Rentowność majątku ROA
Wy nik f inansowy netto
Suma akty wów (stan średni)
Rentowność sprzedaży netto
Wy nik f inansowy netto
Przy chody ze sprzedaży
Rentowność sprzedaży brutto
Wy nik ze sprzedaży
Przy chody ze sprzedaży
Rentowność kapitału własnego ROE
Wy nik f inansowy netto
Kapitał własny (stan średni)
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI
Płynność I stopnia
Akty wa obrotowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Płynność II stopnia
Akty wa obrotowe - Zapasy
Zobowiązania krótkoterminowe
Płynność III stopnia
Inwesty cje krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
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2014

2013

2012

dni

51

1 046

15

dni

11

6

-

18,90

15,92

8,98

47

113

26

%

89,29

98,21

97,38

%

17,13

17,06

14,72

-7 389,22

14 086,51

25 321,70

-7 137,94

14 246,25

25 942,15

-6 406,20

11 421,00

21 570,00

WSKAŹNIKI AKTYWNOŚCI
Szybkość obrotu należnościami
Należności z dostaw i usług (stan średni)
Przy chody ze sprzedaży
Szybkość obrotu zapasami
Zapasy (stan średni)
Koszty działalności operacy jnej

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA
Ogólny poziom zadłużenia
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

%

Suma pasy wów
Szybkość obrotu zobowiązaniami
Zobowiązania z dostaw i usług (stan średni)

dni

Koszty działalności operacy jnej
Trwałość struktury finansowania
Kapitał własny + Rezerwy i zobowiązania
długoterminowe
Suma pasy wów

INNE WSKAŹNIKI
Efektywna stopa podatku dochodowego
Podatek dochodowy
Wy nik brutto
EBIT (zysk operacyjny)
EBITDA
(zysk
amortyzacją)

operacyjny

przed

EAT (wynik finansowy)
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2.
3

Interpretacj a w ybranych w skaźników finansow ych

Analizie podlegały dane f inansowe charaktery zujące Spółkę za trzy ostatnie lata obrotowe. Zachowano
porówny walność dany ch za analizowane okresy .
Główny m składnikiem majątku Spółki na koniec badanego roku obrotowego są krótkoterminowe
akty wa f inansowe, który ch udział w akty wach wy niósł na koniec 2014 roku 53,5% i by ł niższy o 18,4
p.p. w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (wy nosił 71,9%). Z kolei długoterminowe akty wa
f inansowe na dzień 31.12.2014 by ły wy ższe o 6,8 p.p i stanowiły 28,2% majątku Spółi (na 31.12.2013
ich udział w akty wach wy nosił 21,4%). Spółka, podobnie jak rok temu, f inansuje działalność kapitałem
własny m, którego udział w sumie bilansowej na koniec 2014 roku wy nosił 81,1% (na koniec 2013 roku
84,1%).
W 2014 roku Spółka wy generowała stratę na poziomie działalności operacy jnej. W roku 2014 spókka
rozpoczęła działalnosć operacy jną polegająca na spawania metelowy ch kontenerów i konstrukacji
stalowy ch. W związku z powy ższy m mimo ujemnego wy niku na działalności operacy jnej, przy chpdy ze
sprzedaży wzrosły dziewięciokrotnie, a koszty działalności operacy jnej siedmiokrotnie.Wy nik z
działalności operacy jnej jest kory gowany przez wy nik z działalności f inansowej. Na koniec 2014 roku
Spółka ujęła stratę netto w wy sokości TPLN 6.406, w roku poprzednim wy nik netto by ł zy skiem w
wy sokości TPLN 11.421.

Uzy skane wy niki z poszczególny ch rodzajów działalności wy kazane w rachunku zy sków i strat za
badany okres:
TPLN
wy nik z działalności operacy jnej

-1 511,00

wy nik z działalności f inansowej

-6 219,00

podatek dochodowy - część odroczona

-1 325,00

wpły nęły na wy nik f inansowy netto w kwocie

-6 406,00

W związku z ujemny m wy nikiem f inansowy m oraz wy nikiem z działalności operacy jnej, wskaźniki
rentowności przy jęły wartości ujemne.

Wskaźniki pły nności f inansowej na skutek ujemnej wy ceny akty wów f inansowy ch obniży ły się do
poziomów 6,32 (wskaźnik pły nności f inansowej I stopnia), 6,28 (wskaźnik pły nności f inansowej II
stopnia), 5,09 ((wskaźnik pły nności f inansowej III stopnia). W roku poprzednim wartości ty ch
wskaźników wy nosiły odpowiednio: 40,76; 40,75; 40,11.
Wskaźnik ogólnego poziomu zadłużenia wzrósł o 19% na koniec 2014 roku i wy nosił 18,9% (w roku
2013 wy nosił 15,92%).
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3. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU
3.1 Prow adzenie ksiąg rachunkow ych i kontrola w ew nętrzna
Spółka posiada opracowaną polity kę rachunkowości zatwierdzoną przez Zarząd. Polity ka
rachunkowości uwzględnia charakter prowadzonej działalności i jest stosowana w sposób ciągły .

Zapisy w księgach dokony wane są w sposób trwały . Sposób ewidencji zdarzeń gospodarczy ch w
księgach rachunkowy ch pozwala na identy f ikację daty dokonania operacji gospodarczej,
dokumentu źródłowego, a także kwoty oraz oznaczenia kont księgowy ch, na który ch dana
operacja została ujęta. Zapisy w księgach rachunkowy ch są kompletne, prawidłowe i odpowiednio
powiązane z f akturami bądź inny mi dokumentami źródłowy mi.

Księgi rachunkowe prowadzone są w sposób rzetelny , bezbłędny i sprawdzalny , przy zastosowaniu
komputerowego sy stemu f inansowo - księgowego FK-sieć. Stosowane przez Spółkę metody
zabezpieczenia dostępu do dany ch i sy stem ich przetwarzania są wy starczające.

Inwentary zacja akty wów i pasy wów została przeprowadzona zgodnie z ustawą o rachunkowości, a
wy niki inwentary zacji zostały prawidłowo rozliczone i ujęte w księgach. Ustawowa częstotliwość
przeprowadzania inwentary zacji została zachowana.
Księgi są prowadzone i przechowy wane w siedzibie Spółki z zachowaniem przepisów rozdziału 8
ustawy o rachunkowości.
Stwierdzono, że kontrola wewnętrzna zapewnia identy f ikację i zapis operacji gospodarczy ch,
jednoznaczne ich zaklasy f ikowanie, prawidłowe udokumentowanie, poprawne wy kazanie dany ch w
sprawozdaniu f inansowy m i zaliczenie operacji do właściwy ch okresów.
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3.2 Pozostałe elementy spraw ozdania finansow ego oraz spraw ozdanie z działalności
j ednostki

Informacje dodatkowe
Inf ormacje dodatkowe o przy jęty ch zasadach (polity ce) rachunkowości oraz inne inf ormacje
objaśniające stanowiące integralną składową część sprawozdania f inansowego zostały opracowane
zgodnie z postanowieniami Między narodowy ch Standardów Rachunkowości, Między narodowy ch
Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związany mi z nimi interpretacjami ogłoszony mi w
f ormie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowany m w ty ch standardach
stosownie do wy mogów ustawy o rachunkowości i wy dany ch na jej podstawie przepisów
wy konawczy ch (zwane dalej Między narodowy mi Standardami Rachunkowości).
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Sprawozdanie z całkowity ch dochodów zostało sporządzone prawidłowo, zgodnie z postanowieniami
Między narodowy ch Standardów Rachunkowości. Stwierdzono jego powiązanie ze sprawozdaniem z
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własny m zostało sporządzone prawidłowo, zgodnie z
postanowieniami Między narodowy ch Standardów Rachunkowości. Stwierdzono jego powiązanie z
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Sprawozdanie z przepły wów pieniężny ch zostało sporządzony prawidłowo, zgodnie z
postanowieniami Między narodowy ch Standardów Rachunkowości. Stwierdzono jego powiązanie z
Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki
Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o
rachunkowości oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w
sprawie inf ormacji bieżący ch i okresowy ch przekazy wany ch przez emitentów papierów
wartościowy ch oraz warunków uznawania za równoważne inf ormacji wy magany ch przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), a zawarte w nim
inf ormacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania f inansowego, są z nim zgodne.

3.3 Zdarzenia po dniu bilansow ym
Nie stwierdzono zdarzeń po dniu bilansowy m mający ch istotny wpły w na sumę bilansową lub
wy sokość wy niku f inansowego za rok badany .
Po dniu bilansowy m zmienił się skład akcjonariatu Spółki. Doty chczasowy większościowy
akcjonariusz Powszechne Towarzy stwo Inwesty cy jne S.A. dnia 11.03.2015 roku zby ło cały pakiet
posiadany ch na 31.12.2014 roku akcji Zastal S.A.
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3.4 Wnioski z przeprow adzonego badania
Na podstawie przeprowadzonego badania ksiąg rachunkowy ch f irmy Zastal S.A., z siedzibą w Zielonej
Górze stwierdza się, że:
1.

sprawozdanie f inansowe za rok obrotowy 2014, za wy jątkiem zgłoszonego w opinii zastrzeżenia,
zostało sporządzone prawidłowo, a dane zawarte w sprawozdaniu f inansowy m są w ty m zakresie
zgodne z odpowiednimi saldami i obrotami w księgach rachunkowy ch,

2.

została zachowana zasada ciągłości bilansowej,

3.

sprawozdanie f inansowe zostało podpisane przez upoważnione osoby ,

4.

nie wy stąpiły zjawiska i zdarzenia wskazujące na naruszenie obowiązującego prawa.

Wy nik badania sprawozdania f inansowego f irmy Zastal S.A. za rok obrotowy 2014 biegły rewident
przedstawił w swojej opinii.

Wy dano opinię z zastrzeżeniem oraz z uzupełniający m objaśnieniem.

Raport zawiera 18 stron podpisany ch przez biegłego rewidenta.

ECA Seredy ński i Wspólnicy Sp. z o.o. Sp.k.

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

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

Anna Pary zek

Piotr Woźniak

Kluczowy Biegły rewident

Partner Zarządzający

Nr ewidency jny 12138

Biegły rewident

przeprowadzający badanie w imieniu

Nr ewidency jny 11625

ECA Seredy ński i Wspólnicy Sp. z o.o. Sp.k.
Nr 3115
Poznań, 23.03.2015
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