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WYBRANE DANE FINANSOWE

2007

w tys. zł
2006

2007

w tys. EUR
2006

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

9 282

8 045

2 458

2 063

II. Zysk (strata) z działalnośc i operac yjnej

1 483

2 864

393

735

III. Zysk (strata) brutto

1 552

3 048

411

782

IV. Zysk (strata) netto

1 423

2 534

377

650

214

621

60

162

-2 598

3 363

-725

878

-16

-490

-5

-128

V. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operac yjnej
VI. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwestyc yjnej
VII. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem

-2 400

3 494

-670

912

27 220

25 327

7 599

6 611

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

7 683

7 213

2 145

1 883

XI. Zobowiązania długoterminowe

1 816

1 763

507

460

XII. Zobowiązania krótkoterminowe

1 008

1 685

281

440

19 537

18 114

5 454

4 728

IX. Aktywa, razem

XIII. Kapitał własny
XIV. Kapitał zakładowy

20 500

20 500

5 723

5 351

20 499 539

20 499 539

20 499 539

20 499 539

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

0,07

0,12

0,02

0,03

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

0,95

0,88

0,27

0,23

XV. Lic zba akc ji (w szt.)

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM
ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
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Plik

Opis

Opinia biegłego rewidenta Zastal SA-2007r.pdf

Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowyc h o
badanym roc znym sprawozdaniu finansowym.

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik

Opis

Raport biegłego rewidenta Zastal SA-2007r.pdf

Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowyc h z
badania roc znego sprawozdania finansowego.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO

Plik

Opis

Oświadc zenie Zarządu - sprawozdanie finansowe.pdf

Oświadc zenie Zarządu Zastal SA w sprawie rzetelnośc i sporządzenia
sprawozdania finansowego.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH

Plik

Opis

Oświadc zenie Zarządu - podmiot do badania.pdf

Oświadc zenie Zarządu Zastal SA w sprawie podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdań finansowyc h.

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik

Opis

List Prezesa Zastal SA-2007r.pdf

Pismo Prezesa Zarządu Zastal SA

Zasady ładu korporac yjnego Zastal SA-2007r.pdf

Oświadc zenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporac yjnego przez
Zastal SA w 2007 roku.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik

Opis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdf

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Zastal SA za 2007 rok.

BILANS
w tys. zł
Noty

2007

2006

AKTYWA
I. Aktywa trwałe

19 073

16 015

1. Wartośc i niematerialne i prawne, w tym:

1

6

9

2. Rzec zowe aktywa trwałe

2

14 985

13 796

3

3 856

2 074

3. Inwestyc je długoterminowe
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w tys. zł
Noty

2007

3.1. Nieruc homośc i

2006
31

31

3.2. Długoterminowe aktywa finansowe

3 825

2 043

a) w jednostkac h powiązanyc h, w tym:

3 709

1 935

116

108

226

136

135

114

b) w pozostałyc h jednostkac h
4. Długoterminowe rozlic zenia międzyokresowe

4

4.1. Aktywa z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego
4.2. Inne rozlic zenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. Należnośc i krótkoterminowe

5
6

7

2.1. Od jednostek powiązanyc h
2.2. Od pozostałyc h jednostek
3. Inwestyc je krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

8

a) w jednostkac h powiązanyc h
b) w pozostałyc h jednostkac h
c ) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
4. Krótkoterminowe rozlic zenia międzyokresowe

9

A kt y w a r a z e m

91

22

8 147

9 312

737

339

6 025

5 052

6

5

6 019

5 047

1 287

3 897

1 287

3 897

120

204

29

155

1 138

3 538

98

24

27 220

25 327

PASYWA
I. Kapitał własny

19 537

18 114

1. Kapitał zakładowy

11

20 500

20 500

2. Kapitał zapasowy

13

1

820

3. Kapitał z aktualizac ji wyc eny

14

10 183

10 184

4. Zysk (strata) z lat ubiegłyc h

-12 570

-15 924

5. Zysk (strata) netto

1 423

2 534

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

7 683

7 213

3 802

3 723

1. Rezerwy na zobowiązania

15

1.1. Rezerwa z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego

125

54

1.2. Rezerwa na świadc zenia emerytalne i podobne

177

169

a) długoterminowa

162

169

b) krótkoterminowa

15

1.3. Pozostałe rezerwy

3 500

3 500

a) krótkoterminowe

3 500

3 500

1 816

1 763

1 816

1 763

1 008

1 685

2. Zobowiązania długoterminowe

16

2.1. Wobec pozostałyc h jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe

17

3.1. Wobec jednostek powiązanyc h
3.2. Wobec pozostałyc h jednostek
3.3. Fundusze spec jalne
4. Rozlic zenia międzyokresowe

18

4.1. Inne rozlic zenia międzyokresowe

25

25

919

1 597

64

63

1 057

42

1 057

42

a) długoterminowe

5

7

b) krótkoterminowe

1 052

35

27 220

25 327

P a sy w a r a z e m
Wartość księgowa
Lic zba akc ji (w szt.)
Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł)

19

19 537

18 114

20 499 539

20 499 539

0,95

0,88

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
Nota
1. Należnośc i warunkowe

2007
20

2006
90

214

1.1. Od pozostałyc h jednostek (z tytułu)

90

214

- z tytułu kosztów sądowyc h i komornic zyc h

90

214

1 046

1 496

2.1. Na rzec z jednostek powiązanyc h (z tytułu)

300

750

- ustanowienie hipoteki zwykłej

300

750

2.2. Na rzec z pozostałyc h jednostek (z tytułu)

746

746

2. Zobowiązania warunkowe

20
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w tys. zł
Nota

2007

- weksel in blanc o
- hipoteka umowna kauc yjna
3. Inne (z tytułu)
- wartość gruntów wiec zyśc ie użytkowanyc h
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

2006
6

6

740

740

86

86

86

86

1 222

1 796

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
Noty

2007

I. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanyc h
1. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów

21

2. Przyc hody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

22

8 045

255

210

9 282

8 044

7 239

6 477

1

II. Koszty sprzedanyc h produktów, towarów i materiałów, w tym:
- jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanyc h produktów

2006
9 282

23

228

264

7 239

6 476

2 043

1 568

1 501

1 238

2. Wartość sprzedanyc h towarów i materiałów

1

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
IV. Koszty ogólnego zarządu

23

V. Zysk (strata) ze sprzedaży
VI. Pozostałe przyc hody operac yjne

542

330

1 154

2 849

1. Zysk ze zbyc ia niefinansowyc h aktywów trwałyc h

2 670

2. Dotac je

6

3. Inne przyc hody operac yjne

24

VII. Pozostałe koszty operac yjne
1. Strata ze zbyc ia niefinansowyc h aktywów trwałyc h

1 148

179

233

315

20

2. Aktualizac ja wartośc i aktywów niefinansowyc h
3. Inne koszty operac yjne

25

VIII. Zysk (strata) z działalnośc i operac yjnej
IX. Przyc hody finansowe

26

1. Dywidendy i udziały w zyskac h, w tym:
2. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanyc h

28

59

185

256

1 463

2 864

255

360

4

2

215

65

59

14

3. Aktualizac ja wartośc i inwestyc ji

15

1

4. Inne

21

292

166

176

160

154

X. Koszty finansowe

27

1. Odsetki w tym:
2. Aktualizac ja wartośc i inwestyc ji

4

3. Inne

2

22

1 552

3 048

1 552

3 048

129

514

a) c zęść bieżąc a

79

204

b) c zęść odroc zona

50

310

1 423

2 534

XI. Zysk (strata) z działalnośc i gospodarc zej
XII. Zysk (strata) brutto
XIII. Podatek doc hodowy

29

XIV. Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
Średnia ważona lic zba akc ji zwykłyc h (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł)

31

1 423

2 534

20 499 539

20 499 539

0,07

0,12

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
2007
I. Kapitał własny na poc zątek okresu (BO)

2006
18 114

15 580

I.a. Kapitał własny na poc zątek okresu (BO), po uzgodnieniu do danyc h porównywalnyc h

18 114

15 580

1. Kapitał zakładowy na poc zątek okresu

20 500

20 500

1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu

20 500

20 500
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w tys. zł
2007

2. Kapitał zapasowy na poc zątek okresu

2006
820

2.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- zbyc ie środków trwałyc h
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokryc ia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
3. Kapitał z aktualizac ji wyc eny na poc zątek okresu
3.1. Zmiany kapitału z aktualizac ji wyc eny
a) zmniejszenia (z tytułu)
- zbyc ia środków trwałyc h
3.2. Kapitał z aktualizac ji wyc eny na koniec okresu
4. Zysk (strata) z lat ubiegłyc h na poc zątek okresu

805

-819

15

1

820

1

820

820

805

820

805

1

820

10 184

11 004

-1

-820

1

820

1

820

10 183

10 184

-13 390

-16 729

4.1. Zysk z lat ubiegłyc h na poc zątek okresu

2 534

2 232

4.2. Zysk z lat ubiegłyc h na poc zątek okresu

2 534

2 232

a) zmniejszenia (z tytułu)

2 534

2 232

- pokryc ie straty z lat ubiegłyc h

2 534

2 232

4.3. Strata z lat ubiegłyc h na poc zątek okresu

15 924

18 961

4.4. Strata z lat ubiegłyc h na poc zątek okresu, po uzgodnieniu do danyc h porównywalnyc h

15 924

18 961

3 354

3 037

a) zmniejszenia (z tytułu)
- pokryc ie z kapitału zapasowego
- zalic zenie zysku z roku ubiegłego

820

805

2 534

2 232

4.5. Strata z lat ubiegłyc h na koniec okresu

12 570

15 924

4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłyc h na koniec okresu

-12 570

-15 924

5. Wynik netto

1 423

2 534

a) zysk netto

1 423

2 534

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )

19 537

18 114

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryc ia straty)

19 537

18 114

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
2007

2006

A. Przepływy środków pieniężnyc h z działalnośc i operac yjnej
I. Zysk (strata) netto

1 423

2 534

II. Korekty razem

-1 209

-1 913

1. Amortyzac ja

496

479

2. Odsetki i udziały w zyskac h (dywidendy)

100

129

3. (Zysk) strata z działalnośc i inwestyc yjnej

-502

-2 670

78

-764

-394

-272

4. Zmiana stanu rezerw
5. Zmiana stanu zapasów
6. Zmiana stanu należnośc i

-1 488

-309

-350

1 191

851

303

214

621

908

3 811

81

3 681

2. Z aktywów finansowyc h, w tym:

321

130

a) w jednostkac h powiązanyc h

169

125

7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowyc h, z wyjątkiem pożyc zek i kredytów
8. Zmiana stanu rozlic zeń międzyokresowyc h
9. Inne korekty

0

III. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operac yjnej (I+/-II) - metoda pośrednia
B. Przepływy środków pieniężnyc h z działalnośc i inwestyc yjnej
I. Wpływy
1. Zbyc ie wartośc i niematerialnyc h i prawnyc h oraz rzec zowyc h aktywów trwałyc h

- spłata udzielonyc h pożyc zek długoterminowyc h

110

- odsetki
b) w pozostałyc h jednostkac h
- dywidendy i udziały w zyskac h
- spłata udzielonyc h pożyc zek długoterminowyc h
- odsetki
3. Inne wpływy inwestyc yjne

59

125

152

5

4

2

132

1

16

2

506

II. Wydatki

3 506

448

1. Nabyc ie wartośc i niematerialnyc h i prawnyc h oraz rzec zowyc h aktywów trwałyc h

1 616

344

2. Na aktywa finansowe, w tym:

1 815

50

a) w jednostkac h powiązanyc h

1 800
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w tys. zł
2007

- nabyc ie aktywów finansowyc h

2006
1 000

- udzielone pożyc zki długoterminowe

800

b) w pozostałyc h jednostkac h

15

50

- nabyc ie aktywów finansowyc h

6

50

- udzielone pożyc zki długoterminowe

9

3. Inne wydatki inwestyc yjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwestyc yjnej (I-II)

75

54

-2 598

3 363

450

2 000

C. Przepływy środków pieniężnyc h z działalnośc i finansowej
I. Wpływy
1. Kredyty i pożyc zki

2 000

2. Inne wpływy finansowe

450

II. Wydatki
1. Spłaty kredytów i pożyc zek
2. Płatnośc i zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
3. Odsetki

466

2 490

203

119

98

32

165

148

4. Inne wydatki finansowe

2 191

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

-16

-490

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

-2 400

3 494

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnyc h, w tym:

-2 400

3 494

F. Środki pieniężne na poc zątek okresu

3 538

44

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

1 138

3 538

8

10

- o ogranic zonej możliwośc i dysponowania

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
Nota 1 a
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

2007

a) konc esje, patenty, lic enc je i podobne wartośc i, w tym:
- oprogramowanie komputerowe
Wartośc i niematerialne i prawne, razem

w tys. zł
2006
6

9

6

9

6

9
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wartość brutto wartośc i niematerialnyc h i prawnyc h na
poc zątek okresu

f)

wartość netto wartośc i niematerialnyc h i prawnyc h na koniec
okresu

e) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na koniec okresu

d) amortyzac ja za okres (z tytułu)
- nalic zenie roc zne

b)

wartość brutto wartośc i niematerialnyc h i prawnyc h na koniec
okresu
c ) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na poc zątek okresu

a)

w tys. zł
b

koszty zakońc zonyc h
wartość firmy
prac rozwojowyc h

a

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
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c

3
8

3
8
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5
3

6

14

5
3

14

14

14

- oprogramowanie
komputerowe

konc esje, patenty, lic enc je i podobne
wartośc i, w tym:

Nota 1 b

inne wartośc i
niematerialne i
prawne

d
zalic zki na wartośc i
niematerialne i
prawne

e
Wartośc i
niematerialne i
prawne, razem

6

3
8

5
3

14

14
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Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

2007

a) własne
Wartośc i niematerialne i prawne, razem

w tys. zł
2006
6

9

6

9

Nota 2 a
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

2007

a) środki trwałe, w tym:

w tys. zł
2006
14 908

13 747

- grunty (w tym prawo użytkowania wiec zystego gruntu)

7 555

7 556

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

5 774

5 618

- urządzenia tec hnic zne i maszyny

1 280

488

261

55

38

30

b) środki trwałe w budowie

36

49

c ) zalic zki na środki trwałe w budowie

41

- środki transportu
- inne środki trwałe

Rzec zowe aktywa trwałe, razem

14 985

13 796

Komisja Nadzoru Finansowego
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7 565

14 888

h) wartość netto środków trwałyc h na koniec okresu
5 774

Komisja Nadzoru Finansowego

7 555

9 114

74

1 280

462

10

399

41

421

g) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na koniec okresu

1

- nalic zenie roc zne

399

8 715

-33

1

f) amortyzac ja za okres (z tytułu)

- likwidac ja

9

e) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na poc zątek okresu

1 742

33

- likwidac ja

d) wartość brutto środków trwałyc h na koniec okresu

33

131

735

866

909

- urządzenia
- środki transportu
tec hnic zne i maszyny

c ) zmniejszenia (z tytułu)

- leasing

555

- zakup

14 333
555

7 565

- grunty (w tym prawo - budynki, lokale i
użytkowania
obiekty inżynierii
wiec zystego gruntu) lądowej i wodnej

w tys. zł

Nota 2 b

b) zwiększenia (z tytułu)

a) wartość brutto środków trwałyc h na poc zątek okresu

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

ZASTAL SA

261

143

-23

10

-13

156

404

23

23

213

3

216

211

- inne środki trwałe

38

18

8

8

10

56

16

16

40

14 908

9 747

-56

492

436

9 311

24 655

56

56

344

1 309

1 653

23 058

Środki trwałe, razem
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Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

2007

a) własne
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
- leasing
Środki trwałe bilansowe, razem

w tys. zł
2006
14 432

13 594

476

153

476

153

14 908

13 747

1. Ustanowiono hipotekę zwykłą w kwocie 300 tys. zł. na nieruchomości położonej w Zielonej Górze, ul. Źródlana,
działka nr 120/19, księga wieczysta nr 71202, na rzecz Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie na
zabezpieczenie gwarancji w kwocie 200 tys. zł. wystawionej na zlecenie Zastal Transport Sp. z o.o. na podstawie
umowy o udzielenie gwarancji bankowej CR/12870/66480709/05 z dnia 10/08/2005 r. Gwarancja jest ważna do dnia 04
sierpnia 2008 roku.
2. Ustanowiono hipotekę umowną zwykłą do wysokosci 2.000 tys. zł. oraz hipotekę umowną kaucyjną do wysokości
740 tys. zł. na nieruchomosci położonej w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 4a, księga wieczysta KW nr
ZG1E/00070413/5, celem zabezpieczenia wierzytelności Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SA III Oddział w
Warszawie powstałej z tytułu kredytu udzielonego firmie Zastal SA na podstawie umowy kredytu nr 1015063772 z dnia
31 marca 2006 roku z ostatecznym terminem spłaty 31 marzec 2016 roku.

Nota 2 d
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO

2007

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
- wartość gruntów użytkowanyc h wiec zyśc ie
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem

w tys. zł
2006
86

86

86

86

86

86

Nota 3 a
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)

2007

a) stan na poc zątek okresu
- grunty
b) stan na koniec okresu
- grunty

w tys. zł
2006
31

31

31

31

31

31

31

31

Nota 3 b
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

2007

a) w jednostkac h zależnyc h
- udziały lub akc je
- udzielone pożyc zki

w tys. zł
2006
3 139

1 735

2 735

1 735

404

b) w jednostkac h stowarzyszonyc h

570

200

- udziały lub akc je

200

200

- udzielone pożyc zki

370

c ) w pozostałyc h jednostkac h
- udziały lub akc je
- udzielone pożyc zki

116

108

91

95

6

- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

19

- lokaty
Długoterminowe aktywa finansowe, razem

13

19

13

3 825

2 043

Nota 3 c
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
a) stan na poc zątek okresu
- udziały i akc je
- pożyc zki

2007

w tys. zł
2006
2 043

2 148

2 030

1 987
156

Komisja Nadzoru Finansowego
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ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
- lokaty
b) zwiększenia (z tytułu)
- lokata
- pożyc zki

2007

w tys. zł
2006
13

5

1 786

51

6

8

780

- udziały
c ) zmniejszenia (z tytułu)

1 000

43

4

156

- pożyc zki

156

- udziały

4

d) stan na koniec okresu
- udziały i akc je
- lokaty
- pożyc zki

3 825

2 043

3 026

2 030

19

13

780

Komisja Nadzoru Finansowego
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w tys. zł
d

Zielona Góra, ul.
transport
Sulec howska 4a
Zielona Góra, ul.
oc hrona mienia
Sulec howska 4a

Zielona Góra, ul. działalność
Sulec howska 4a finansowa

Kapitał Sp. z o.o.

4 102

10 400

-1 980

Zastal
Transport Sp.
z o.o.

Agenc ja
Oc hrony
Gama Sp. z
o.o.

Kapitał Sp. z
o.o.

2.

3.

nazwa
jednostki

m

150

500

2 735

37

413

1 018

- należne
wpłaty na
- kapitał
kapitał
- kapitał
zakładowy zakładowy zapasowy
(wielkość
ujemna)

kapitał własny jednostki, w tym:

w tys. zł

1.

Lp.

a

n

-2 167

9 487

349

-3 826

1

-10

205

333

zysk (strata)
zysk (strata)
z lat
netto
ubiegłyc h

- pozostały kapitał własny, w tym:

5 406

466

1 256

1

1 232

1 978

50

0

458

1 694

j

o

200

2 735

0

458

1 694

3 427

12 102

7 505

aktywa
- należnośc i - należnośc i jednostki,
długotermin krótkotermin razem
owe
owe

p

33,00

40,00

100,00

proc ent
wartość bilansowa posiadanego
udziałów / akc ji kapitału
zakładowego

i

należnośc i jednostki, w tym:

Komisja Nadzoru Finansowego

5 407

1 702

3 403

zobowiązan zobowiązan
ia
ia
długotermin krótkotermin
owe
owe

zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania jednostki, w tym:

Nota 3 e

50

200

stowarzyszona
wyc ena metodą
12.12.1991
praw własnośc i

2 735

17.09.1992

stowarzyszona

h

wartość udziałów korekty
/ akc ji według
aktualizując e
c eny nabyc ia
wartość (razem)

g

wyc ena metodą
17.09.1992
praw własnośc i

data objęc ia
kontroli /
współkontroli /
uzyskania
znac ząc ego
wpływu

f

SA-R 2007

pełna

zastosowana
metoda
konsolidac ji /
wyc ena metodą
praw własnośc i,
bądź wskazanie,
że jednostka nie
podlega
konsolidac ji /
wyc enie metodą
praw własnośc i

e

Nota 3 d

zależna

c harakter
powiązania
(jednostka
zależna,
jednostka
przedmiot
współzależna,
przedsiębiorstwa jednostka
stowarzyszona, z
wyszc zególnienie
m powiązań
bezpośrednic h i
pośrednic h)

c

Zastal Transport
Sp. z o.o.
Agenc ja Oc hrony
Gama Sp. z o.o.

b

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

3.

2.

1.

Lp. nazwa (firma)
jednostki, ze
siedziba
wskazaniem formy
prawnej

a

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

ZASTAL SA

l

9

2 916

11 473

przyc hody
ze
sprzedaży

r

nieopłac on
a przez
emitenta
wartość
udziałów /
akc ji w
jednostc e

s

33,00

40,00

100,00

otrzymane
lub należne
dywidendy
od jednostki
za ostatni
rok obrotowy

t

wskazanie, innej
niż określona pod
udział w ogólnej
lit j) lub k),
lic zbie głosów na
podstawy kontroli /
walnym
współkontroli /
zgromadzeniu
znac ząc ego
wpływu

k

12

siedziba

Warszawa

Śrem

Kolmex S.A.

Sieć Delko S.A.

1.

2.

w tys. zł

nazwa (firma) jednostki, ze
wskazaniem formy prawnej

Lp.

a

b

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

ZASTAL SA

handel kraj i zagranic a

handel kraj i zagranic a

przedmiot przedsiębiorstwa

c

8 421

146 965

- kapitał
zakładowy

kapitał własny jednostki, w tym:

e

SA-R 2007

500
4 480

Komisja Nadzoru Finansowego

30

61

wartość bilansowa
udziałów / akc ji

d

Nota 3 f

0,67

12,22

proc ent
posiadanego
kapitału
zakładowego

f

h

i

0,67

12,22

otrzymane lub
udział w ogólnej nieopłac ona
należne
lic zbie głosów na przez emitenta
dywidendy za
walnym
wartość udziałów /
ostatni rok
zgromadzeniu
akc ji
obrotowy

g
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Nota 3 g

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

jednostka

waluta

w tys. zł
2007

a) w waluc ie polskiej

2006
3 825

2 043

3 825

2 043

b1. w waluc ie
Papiery wartośc iowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem

Nota 3 h
w tys. zł

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

2007

2006

c 1).....
c 2).....
c 1).....
c 2).....
c 1).....
c 2).....
A. Z ogranic zoną zbywalnośc ią (wartość bilansowa)
a. udziały i akc je (wartość bilansowa):
- korekty aktualizując e wartość (za okres)

3 825

2 043

3 026

2 030

4

- wartość na poc zątek okresu

2 030

2 030

- wartość według c en nabyc ia

3 170

2 170

799

13

19

13

- wartość na poc zątek okresu

13

13

- wartość według c en nabyc ia

19

13

b. inne - wg grup rodzajowyc h (wartość bilansowa):
c 1) lokata (wartość bilansowa)

c 2) udzielone pożyc zki (wartość bilansowa)

780

- wartość na poc zątek okresu

0

- wartość według c en nabyc ia

780

Wartość według c en nabyc ia, razem

3 969

2 183

Wartość na poc zątek okresu, razem

2 043

2 043

Wartość bilansowa, razem

3 825

2 043

Nota 3 i
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka

waluta

w tys. zł
2007

a) w waluc ie polskiej

2006
780

0

b1. w waluc ie
-

Nota 4 a
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
1. Stan aktywów z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na poc zątek okresu, w tym:
a) odniesionyc h na wynik finansowy

2007

w tys. zł
2006
114

417

114

417

- środki trwałe

55

- należnośc i krótkoterminowe

14

26

- zobowiazania krótkoterminowe

29

20

- rezerwa na odprawy emerytalne

32

24

- strata podatkowa

23

288

- zobowiązania długoterminowe

16

- rezerwa na premie

4

2. Zwiększenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnic ami przejśc iowymi (z tytułu)
- powstanie różnic przejśc iowyc h - należnośc i krótkoterminowe (aktualizac ja, odpisy)

85

59

85

59

2

6

- powstanie różnic przejśc iowyc h - zobowiązania długoterminowe

50

16

- powstanie różnic przejśc iowyc h - zobowiązania krótkoterminowe

30

29

- powstanie różnic przejśc iowyc h - rezerwa na odprawy emerytalne
- powstanie różnic przejśc iowyc h - rezerwa na zaległe urlopy

8
3

3. Zmniejszenia

64

362

Komisja Nadzoru Finansowego
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ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

2007

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnic ami przejśc iowymi (z tytułu)

w tys. zł
2006
41

- odwróc enie się różnic przejśc iowyc h - środki trwałe (amortyzac ja)

97
55

- odwróc enie się różnic przejśc iowyc h - zobowiązania krótkoterminowe

29

20

- odwróc enie się różnic przejśc iowyc h - należność i krótkoterminowe

10

18

- odwróc enie się różnic przejśc iowyc h - rezerwa na premie

4

- odwróc enie się różnic przejśc iowyc h - rezerwa na odprawy emerytalne

2

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

23

265

- wykorzystano stratę podatkową z lat ubiegłyc h

23

265

135

114

135

114

6

14

- zobowiązania długoterminowe

66

16

- zobowiązania krótkoterminowe

30

29

- rezerwy na odprawy emerytalne

30

32

4. Stan aktywów z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na koniec okresu, razem, w tym:
a) odniesionyc h na wynik finansowy
- należnośc i krótkoterminowe

- strata podatkowa

23

- rezerwa na zaległe urlopy

3

Nota 4 b
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

2007

a) pozostałe rozlic zenia międzyokresowe, w tym:

w tys. zł
2006
91

22

- odsetki dotyc ząc e leasingu

65

22

- opłata wstępna dotyc ząc a leasingu

26

Inne rozlic zenia międzyokresowe, razem

91

22

Nota 5 a
ZAPASY

2007

w tys. zł
2006

a) materiały

303

187

b) półprodukty i produkty w toku

434

152

737

339

Zapasy, razem

Nota 6 a
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

2007

a) od jednostek powiązanyc h
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięc y
- inne
b) należnośc i od pozostałyc h jednostek
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięc y
- inne
Należnośc i krótkoterminowe netto, razem
c ) odpisy aktualizując e wartość należnośc i
Należnośc i krótkoterminowe brutto, razem

w tys. zł
2006
6
4

5
3

4
2

3
2

6 019
1 040

5 047
1 037

1 040
4 979

1 037
4 010

6 025

5 052

185

1 205

6 210

6 257

Nota 6 b
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:

2007

w tys. zł
2006
4

3

- od jednostek zależnyc h

2

2

- od jednostek stowarzyszonyc h

2

1

2

2

- od jednostek zależnyc h

1

1

- od jednostek stowarzyszonyc h

1

1

b) inne, w tym:

Komisja Nadzoru Finansowego
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NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

2007

w tys. zł
2006

Należnośc i krótkoterminowe od jednostek powiązanyc h netto, razem

6

5

Należnośc i krótkoterminowe od jednostek powiązanyc h brutto, razem

6

5

Nota 6 c
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

2007

w tys. zł
2006

Stan na poc zątek okresu

1 205

1 453

a) zwiększenia (z tytułu)

40

160

19

146

- dostaw i usług do 12 miesięc y
- doc hodzone na drodze sądowej

5

- inne
b) zmniejszenia (z tytułu)
- dostaw i usług do 12 miesięc y
- doc hodzone na drodze sądowej
- inne
Stan odpisów aktualizując yc h wartość należnośc i krótkoterminowyc h na koniec okresu

21

9

1 060

408

990

57

5

65

65

286

185

1 205

Nota 6 d
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka

waluta

2007

a) w waluc ie polskiej

w tys. zł
2006
6 210

6 257

6 210

6 257

b1. w waluc ie
Należnośc i krótkoterminowe, razem

Nota 6 e
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO
OKRESIE SPŁATY:

w tys. zł
2007

2006

a) do 1 miesiąc a

427

254

b) należnośc i przeterminowane

761

1 900

1 188

2 154

144

1 114

1 044

1 040

Należnośc i z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)
c ) odpisy aktualizując e wartość należnośc i z tytułu dostaw i usług
Należnośc i z tytułu dostaw i usług, razem (netto)

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

Nota 6 f
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:

w tys. zł
2007

2006

a) do 1 miesiąc a

468

673

b) powyżej 1 miesiąc a do 3 miesięc y

101

146

c ) powyżej 3 miesięc y do 6 miesięc y

24

31

d) powyżej 6 miesięc y do 1 roku

37

19

131

1 031

761

1 900

144

1 114

617

786

e) powyżej 1 roku
Należnośc i z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)
f) odpisy aktualizując e wartość należnośc i z tytułu dostaw i usług, przeterminowane
Należnośc i z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)

Nota 7 a
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Nota 7a

Nota 8 a
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

2007

w tys. zł
2006

a) w jednostkac h zależnyc h

204

- udzielone pożyc zki

204

b) w jednostkac h stowarzyszonyc h

120

- udzielone pożyc zki

120

c ) w pozostałyc h jednostkac h

29

- udzielone pożyc zki

155

29

155

d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

1 138

3 538

- środki pieniężne w kasie i na rac hunkac h

280

223

- inne środki pieniężne

857

3 310

- inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem

1

5

1 287

3 897

Nota 8 b
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA
jednostka
FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

waluta

w tys. zł
2007

a) w waluc ie polskiej

2006
1 287

3 897

1 287

3 897

b1. w waluc ie
Papiery wartośc iowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem

Nota 8 c
w tys. zł

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

2007

2006

c 1).....
c 2).....
c 1).....
c 2).....
c 1).....
c 2).....
A. Z ogranic zoną zbywalnośc ią (wartość bilansowa)

1 287

3 897

a. inne - wg grup rodzajowyc h (wartość bilansowa):

1 287

3 897

149

359

c 1) udzielone pożyc zki (wartość bilansowa)
- wartość według c en nabyc ia
c 2) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (wartość bilansowa)
- wartość według c en nabyc ia

149

359

1 138

3 538

1 138

3 538

Wartość według c en nabyc ia, razem

1 287

3 897

Wartość na poc zątek okresu, razem

3 897

3 897

Wartość bilansowa, razem

1 287

3 897

Nota 8 d
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka

waluta

a) w waluc ie polskiej

2007

w tys. zł
2006
149

359

149

359

b1. w waluc ie
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyc zki krótkoterminowe, razem
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Nota 8 e

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka

waluta

w tys. zł
2007

a) w waluc ie polskiej

2006
1 138

3 538

1 138

3 538

b1. w waluc ie
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem

Nota 9 a
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

2007

a) c zynne rozlic zenia międzyokresowe kosztów, w tym:

w tys. zł
2006
62

13

- prenumeraty

6

2

- ubezpiec zenia

9

6

- wyposażenie do arc hiwum

44

- pozostałe usługi

3

- energia elektryc zna, woda, telefony

0

0

36

11

- nalic zone odsetki dot. leasingu

26

11

- opłata wstępna dotyc ząc a leasingu

10

b) pozostałe rozlic zenia międzyokresowe, w tym:

Krótkoterminowe rozlic zenia międzyokresowe, razem

98

5

24

Nota 10 a

Plik
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Nota 10a.pdf

Nota 10a

Nota 11 a
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys. zł
Seria / emisja

Rodzaj akc ji

Rodzaj
Rodzaj
uprzywilejowani ogranic zenia
a akc ji
praw do akc ji

I

na okazic iela

zwykłe

99 539

100 gotówka

17.12.1990 17.12.1990

II

na okazic iela

zwykłe

13 123 079

13 123 gotówka

25.10.1991 25.10.1991

III

na okazic iela

zwykłe

7 276 921

Lic zba akc ji, razem

Lic zba akc ji

Wartość serii/
Sposób pokryc ia
emisji wg wartośc i
kapitału
nominalnej

7 277 kap. zap. i rez.

Data
rejestrac ji

Prawo do
dywidendy
(od daty)

03.11.1997 03.11.1997

20 499 539

Kapitał zakładowy, razem

20 500

Informacja o kapitale zakładowym
1/ akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału zakładowego Zastal SA:
a) Kapitał Sp. z o.o., Zielona Góra,
b) Piaszczyński Józef,
c) Agencja Ochrony Gama Sp. z o.o., Zielona Góra,
2/ rodzaj jednostki:
a) stowarzyszona, b) osoba fizyczna, c) stowarzyszona
3/ rodzaj uprzywilejowania:
a), b), c) zwykłe,
4/ liczba akcji:

Komisja Nadzoru Finansowego
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4/ liczba akcji:
a) 1 451 228, b) 3 627 034, c) 4 021 139,
5/ wartość nominalna akcji w zł.:
a) 1 451 228,00 b) 3 627 034,00 c) 4 021 139,00
6/ wartość nominalna w tys. zł.:
a) 1 451 b) 3 627 c) 4 021
7/ % kapitału zakładowego:
a) 7,08 b) 17,69 c) 19,62
8/ % liczba głosów na WZA:
a) 7,08 b) 17,69 c) 19,62

9/ liczba głosów wynikających z % udziału w kapitale zakładowym i ich % udział w ogólnej liczbie głosów na WZA:
a) 1 451 228 - 7,08
b) 3 627 034 - 17,69
c) 4 021 139 - 19,62

Nota 12 a
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys. zł
Nazwa (firma) jednostki, siedziba

Wartość wg c eny
Wartość bilansowa
nabyc ia

Lic zba

Agenc ja Oc hrony Gama Sp. z o.o. Zielona Góra

4 021 139

707

9 450

Kapitał Sp. z o.o. Zielona Góra

1 451 228

1 741

3 410

Nota 13 a
KAPITAŁ ZAPASOWY

2007

a) inny (wg rodzaju)
- zbyc ie środków trwałyc h
Kapitał zapasowy, razem

w tys. zł
2006
1

820

1

820

1

820

Nota 14 a
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY

2007

a) z tytułu aktualizac ji środków trwałyc h
Kapitał z aktualizac ji wyc eny, razem

w tys. zł
2006
10 183

10 184

10 183

10 184

Nota 15 a
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
1. Stan rezerwy z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na poc zątek okresu, w tym:

2007

w tys. zł
2006
54

47

54

47

16

25

- krótkoterminowe aktywa finansowe - pożyc zki

1

21

- inne długoterminowe aktywa finansowe - lokaty

0

- inne aktywa pieniężne - lokaty

1

- długoterminowe rozlic zenia międzyokresowe

4

a) odniesionej na wynik finansowy
- długoterminowe aktywa finansowe - pożyc zki

1

- należnośc i krótkoterminowe

- krótkoterminowe rozlic zenia międzyokresowe

2

- środki trwałe

30

2. Zwiększenia

77

51

77

51

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnic h różnic przejśc iowyc h (z tytułu)
- powstanie różnic przejśc iowyc h - krótkoterminowe aktywa finansowe - pożyc zki

0
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ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

2007

w tys. zł
2006

- powstanie różnic przejśc iowyc h - inne długoterminowe aktywa finansowe - lokaty

0

- powstanie różnic przejśc iowyc h - należnośc i krótkoterminowe

14

- powstanie różnic przejśc iowyc h - inne aktywa pieniężne - lokaty

1

- powstanie różnic przejśc iowyc h - środki trwałe

66

30

- powstanie różnic przejśc iowyc h - długoterminowe rozlic zenia międzyokresowe

8

4

- powstanie różnic przejśc iowyc h - krótkoterminowe rozlic zenia międzyokresowe

3

2

6

44

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnic ami przejśc iowymi (z tytułu)

6

44

- odwróc enie się różnic przejśc iowyc h - należnośc i krótkoterminowe

5

23

3. Zmniejszenia

- odwróc enie się różnic przejśc iowyc h - krótkoterminowe aktywa finansowe - pożyc zki

21

- odwróc enie się różnic przejśc iowyc h - inne aktywa pieniężne - lokaty

1

4. Stan rezerwy z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na koniec okresu, razem
a) odniesionej na wynik finansowy
- inne długoterminowe aktywa finansowe - lokaty

125

54

125

54

0

0

11

16

- inne aktywa pieniężne - lokaty

0

1

- krótkoterminowe aktywa finansowe - pożyc zki

1

1

- długoterminowe rozlic zenia międzyokresowe

12

4

- krótkoterminowe rozlic zenia międzyokresowe

5

2

96

30

- należnośc i krótkoterminowe

- środki trwałe

Nota 15 b
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)

w tys. zł
2007

a) stan na poc zątek okresu
- odprawy emerytalne

2006
169

126

169

126

b) zwiększenia (z tytułu)

43

- odprawy emerytalne

43

c ) rozwiązanie (z tytułu)

7

- odprawy emerytalne

7

d) stan na koniec okresu

162

169

- odprawy emerytalne

162

169

Nota 15 c
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)

w tys. zł
2007

2006

a) stan na poc zątek okresu

21

- premia dla Zarządu

21

b) zwiększenia (z tytułu)

15

- zaległe urlopy

15

c ) wykorzystanie (z tytułu)

21

- premia dla Zarządu (wypłata)

21

d) stan na koniec okresu

15

- niewykorzystane urlopy

15

Nota 15 d
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
a) stan na poc zątek okresu

2007

w tys. zł
2006
793

- poręc zenia

793

b) wykorzystanie (z tytułu)

502

- przeniesiono na zobowiązania

502

c ) rozwiązanie (z tytułu)

291

- poręc zenia (zbędne)

291
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Nota 15 e

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

2007

a) stan na poc zątek okresu
- poręc zenia
b) stan na koniec okresu
- poręc zenia

w tys. zł
2006
3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

Nota 16 a
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

2007

a) wobec pozostałyc h jednostek
- kredyty i pożyc zki
- umowy leasingu finansowego
Zobowiązania długoterminowe, razem

w tys. zł
2006
1 816

1 763

1 474

1 678

342

85

1 816

1 763

Nota 16 b
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
SPŁATY

w tys. zł
2007

2006

a) powyżej 1 roku do 3 lat

652

458

b) powyżej 3 do 5 lat

503

441

c ) powyżej 5 lat

661

864

1 816

1 763

Zobowiązania długoterminowe, razem

Nota 16 c
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka

waluta

a) w waluc ie polskiej

2007

w tys. zł
2006
1 816
1 816

Zobowiązania długoterminowe, razem

1 763
1 763

Komisja Nadzoru Finansowego
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Siedziba

Bank Inic jatyw
Warszawa, ul.
Społec zno Dubois 5a
Ekonomic znyc h S.A.

Nazwa (firma)
jednostki, ze
wskazaniem formy
prawnej

w tys. zł

w tys. zł

2 000

w waluc ie

w tys.

jednostka

Kwota kredytu / pożyc zki wg umowy

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

ZASTAL SA

zł

waluta

SA-R 2007

w tys. zł

w tys.

jednostka

zł

waluta

Komisja Nadzoru Finansowego

1 474

w waluc ie

Kwota kredytu / pożyc zki pozostała do spłaty

Nota 16 d

Zabezpiec zenia Inne

weksel in
blanc o,
poręc zenie BGK
100 tys. EURO,
hipoteka zwykła
2000 tys. zł.,
hipoteka
kauc yjna 740
tys. zł., c esja
polisy
ubezpiec zeniow
ej,
pełnomoc nic tw
o do rac hunku
bieżąc ego
prowadzonego
w BISE

Warunki
Termin spłaty
oproc entowania

WIBOR zmienny
c o 3 miesiąc e
31.03.2016
plus marża 3,25
%
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Nota 17 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

2007

a) wobec jednostek stowarzyszonyc h
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnośc i:
- do 12 miesięc y
b) wobec pozostałyc h jednostek
- kredyty i pożyc zki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnośc i:
- do 12 miesięc y

w tys. zł
2006
25

25

25

25

25

25

919

1 597

203

203

203

203

310

235

310

235

200

1 055

- inne (wg tytułów)

206

102

- środki trwałe

- z tytułu podatków, c eł, ubezpiec zeń i innyc h świadc zeń
- z tytułu wynagrodzeń

2
179

77

- c zynsze mieszkaniowe

0

0

- potrąc enia z wynagrodzeń

3

3

- umorzenie akc ji II emisji

7

7

17

15

64

63

- kauc ja
c ) fundusze spec jalne (wg tytułów)
- ZFŚS
Zobowiązania krótkoterminowe, razem

64

63

1 008

1 685

Nota 17 b
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka

waluta

a) w waluc ie polskiej

w tys. zł
2007

2006
1 008

1 685

1 008

1 685

b1. w waluc ie
Zobowiązania krótkoterminowe, razem
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Siedziba

w tys. zł

Bank Inic jatyw
Warszawa, ul.
Społec zno Dubois 5a
Ekonomic znyc h S.A.

Nazwa (firma)
jednostki

2 000

w tys.

jednostka

zł

w tys.

jednostka

zł

waluta

Komisja Nadzoru Finansowego

203

w waluc ie

w tys. zł

w waluc ie

Kwota kredytu/ pożyc zki pozostała do spłaty
waluta

SA-R 2007

w tys. zł

Nota 17 c

Kwota kredytu/ pożyc zki wg umowy

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

ZASTAL SA

Zabezpiec zenia Inne
weksel in
blanc o,
poręc zenie BGK
100 tys. EURO,
hipoteka zwykła
2000 tys. zł.,
hipoteka
kauc yjna 740
tys. zł., c esja
polisy
ubezpiec zeniow
ej,
pełnomoc nic tw
o do rac hunku
bieżąc ego
prowadzonego
w BISE

Warunki
Termin spłaty
oproc entowania

WIBOR zmienny
c o 3 miesiąc e
31.03.2016
plus marża 3,25
%
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Nota 18 a

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

2007

a) rozlic zenia międzyokresowe przyc hodów
- długoterminowe (wg tytułów)
- prawo wiec zystego użytkowania gruntów
- krótkoterminowe (wg tytułów)
- prawo wiec zystego użytkowania gruntów

w tys. zł
2006
1 057

42

5

7

5

7

1 052

35

2

2

- przedpłata dot. produktów

33

- ugoda sądowa, zwrot poręc zeń

1 050

Inne rozlic zenia międzyokresowe, razem

1 057

42

Nota 19 a

Sposób obliczania wartości na jedną akcję. Kapitał własny za 2007 rok, który wyniósł 19.536.872,55 zł. został
podzielony przez ilość akcji zwykłych tj. 20.499.539 sztuk. Po podzieleniu otrzymano wartość księgową na jedną akcję
zwykłą w wysokości 0,95 zł.
Plik

Opis

Nota 19a.pdf

Nota 19a

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH
Nota 20 a
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)

2007

a) pozostałe (z tytułu)
- ustanowienie hipoteki zwykłej
- w tym: na rzec z jednostek zależnyc h
Zobowiązania warunkowe na rzec z jednostek powiązanyc h, razem

w tys. zł
2006
300

750

300

750

300

750

300

750

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNIKU ZYSKÓW I STRAT
Nota 21 a
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE
DZIAŁALNOŚCI)

w tys. zł
2007

- usługi najmu

2006
5 844

- w tym: od jednostek powiązanyc h
- konstrukc je stalowe
- media (woda, prąd, telefony, internet, ogrzewanie)
- w tym: od jednostek powiązanyc h

5 664

217

174

3 090

2 005

320

357

38

36

- refakturowanie usług

1

- usługi remontowe, naprawy

18

7

- usługi arc hiwowania

10

10

- w tym: od jednostek powiązanyc h
Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, razem
- w tym: od jednostek powiązanyc h

0

0

9 282

8 044

255

210

Nota 21 b
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
a) kraj

2007

w tys. zł
2006
9 282

- w tym: od jednostek powiązanyc h
Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, razem
- w tym: od jednostek powiązanyc h

8 044

255

210

9 282

8 044

255

210
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Nota 22 a

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

w tys. zł
2007

2006

- złom

1

Przyc hody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem

1

Nota 22 b
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

2007

w tys. zł
2006

a) kraj

1

Przyc hody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem

1

Nota 23 a
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

2007

a) amortyzac ja

w tys. zł
2006
496

479

b) zużyc ie materiałów i energii

2 122

1 542

c ) usługi obc e

1 232

1 134

d) podatki i opłaty

1 847

1 873

e) wynagrodzenia

2 650

2 285

f) ubezpiec zenia społec zne i inne świadc zenia

620

494

g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)

158

110

- podróże służbowe

9

9

- reprezentac ja i reklama

116

79

- ubezpiec zenie majątku

32

21

- pozostałe usługi niematerialne
Koszty według rodzaju, razem
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozlic zeń międzyokresowyc h
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)

1

1

9 125

7 917

-283

-152

102

51

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)

1 501

1 238

Koszt wytworzenia sprzedanyc h produktów

7 239

6 476

Nota 24 a
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE

2007

a) pozostałe, w tym:

w tys. zł
2006
1 148

179

67

7

- spisanie wierzytelnośc i (spłata)

9

3

- prawo wiec zystego użytkowania gruntów

2

- koszty sądowe

- wyc ofanie z kosztów na zapasy

2
61

- wynagrodzenie - związki zawodowe

19

40

- rozwiązanie odpisu aktualizując ego należnośc i

57

36

- pozostałe
- bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego

3

3

28

27

- zwrot zobow. dot. poręc zeń

450

- zwrot nakładów inwestyc yjnyc h "Łąc za"

506

- rozwiązanie rezerwy na odprawy emerytalne

7

Inne przyc hody operac yjne, razem

1 148

179

Nota 25 a
INNE KOSZTY OPERACYJNE

2007

w tys. zł
2006

a) utworzone rezerwy (z tytułu)

43

- odprawy emerytalne

43

b) pozostałe, w tym:
- koszty postępowania sądowego
- darowizny

185

213

129

24

6

18
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INNE KOSZTY OPERACYJNE

2007

w tys. zł
2006

- koszty pośrednic twa

100

- odszkodowania, kary, rekompensata rent

19

- koszty lat ubiegłyc h

7
7

- spisane należnośc i

1

- refundac ja usług

20

- koszty związane z poręc zeniami

5

- wynagrodzenie dot. związków zawodowyc h
Inne koszty operac yjne, razem

31

31

185

256

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych oraz przyczyny ich aktualizacji - w tys. zł.
1/ rok 2007 | 2/ rok 2006
a) odpisy aktualizacyjne należności (z tytułu) 1/ 28 | 2/ 59
- dostaw i usług od pozostałych jednostek przeterminowane 1/ 14 | 2/ 5
- czynsze mieszkaniowe przeterminowane 1/ 14 | 2/ 14
- skierowane do sądu należności przeterminowane 1/ 0 | 2/ 40
Razem aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1/ 28 | 2/ 59

Nota 26 a
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH

2007

a) od pozostałyc h jednostek
Przyc hody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskac h, razem

w tys. zł
2006
4

2

4

2

Nota 26 b
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

2007

a) z tytułu udzielonyc h pożyc zek
- od jednostek powiązanyc h, w tym:
- od jednostek zależnyc h
- od jednostek stowarzyszonyc h
- od pozostałyc h jednostek
b) pozostałe odsetki
- od pozostałyc h jednostek
Przyc hody finansowe z tytułu odsetek, razem

w tys. zł
2006
61
59

16
14

22
37

14

2
154

2
49

154

49

215

65

Nota 26 c
INNE PRZYCHODY FINANSOWE

2007

w tys. zł
2006

a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)

291

- spłata poręc zenia dotyc ząc ego jednostek zależnyc h

291

b) pozostałe, w tym:

21

- korekta odpisu aktualizując ego z tytułu odsetek
Inne przyc hody finansowe, razem

1

21

1

21

292

Nota 27 a
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

2007

a) od kredytów i pożyc zek
- dla innyc h jednostek
b) pozostałe odsetki
- dla innyc h jednostek
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem

w tys. zł
2006
141

132

141

132

19

22

19

22

160

154
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Nota 27 b
INNE KOSZTY FINANSOWE

2007

w tys. zł
2006

a) ujemne różnic e kursowe, w tym:

0

- zrealizowane

0

b) pozostałe, w tym:

2

22

- odpis aktualizac yjny dotyc ząc y nalic zonyc h odsetek

2

21

- spisane odsetki od należnośc i

0

1

2

22

Inne koszty finansowe, razem

Nota 28 a

Zastal SA sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
Nie sprzedano w 2007 roku żadnych udziałów.
Plik

Opis

Nota 29 a
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

2007

w tys. zł
2006

1. Zysk (strata) brutto

1 552

3 048

Różnic e pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem doc hodowym (wg
2.
tytułów)

-1 136

-1 496

- rezerwy na poręc zenia

-291

- świadc zenia na rzec z prac owników

5

- odpis aktualizac ji należnośc i
- amortyzac ja
- darowizny
- odsetki

7

-58

0

0

-2

5

17

11

166

- prawo wiec zystego użytkowania gruntów

-2

-2

- pozostałe koszty rodzajowe

12

11

- koszty sądowe, opłaty, odszkodowania

76

4

- dywidenda

-4

-2

- przyc hody i koszty (zalic zane według dat zapłaty)

-34

-6

- rozwiązanie odpisów aktualizac yjnyc h pożyc zki

-15

-1

7

43

- rezerwy na odprawy emerytalne, niewykorzystane urlopy
- wynagrodzenia, ZUS
- pozostałe koszty finansowe i operac yjne
- c zynsz dotyc ząc y leasingu

-1

-9

0

12

-85

-48

- pozostałe przyc hody

1

0

- straty z lat ubiegłyc h

-122

-1 395

- odpis wartośc i udziałów

4

- koszty reprezentac ji

20

- zwrot zobowiązań dot. poręc zeń

-450

- zwrot nakładów inwest. na "Łąc za"

-506

3. Podstawa opodatkowania podatkiem doc hodowym

416

1 552

4. Podatek doc hodowy według stawki 19 %

79

295

5. Zwiększenia, zaniec hania, zwolnienia, odlic zenia i obniżki podatku

-1

-91

6. Podatek doc hodowy bieżąc y ujęty (wykazany) w deklarac ji podatkowej okresu, w tym:

78

204

79

204

- wykazany w rac hunku zysków i strat

Nota 29 b
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwróc enia się różnic przejśc iowyc h

2007

w tys. zł
2006
-237

310

- inne składniki podatku odroc zonego (wg tytułów)

-23

0

- wykorzystano stratę podatkową z lat ubiegłyc h

-23

0
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PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:

2007

w tys. zł
2006

Podatek doc hodowy odroc zony, razem

50

310

Nota 30 a

Plik

Opis

Nota 30a.pdf

Nota 30a

Nota 31 a

Sposób obliczania zysku na jedną akcję zwykłą.
Zysk netto za rok 2007, który wynosi 1.422.891,45 zł. został podzielony przez ilość akcji zwykłych 20.499.539 sztuk.
Po podzieleniu otrzymano zysk na jedną akcję zwykłą w wysokości 0,07 zł.
Plik

Opis

Nota 31a.pdf

Nota 31a

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Plik

Opis

Noty objaśniając e do rac hunku przepływów pieniężnyc h.pdf

Noty objaśniając e do rac hunku przepływów pieniężnyc h.

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Plik
Dodatkowe noty objaśniając e.pdf

Opis
Dodatkowe noty objaśniając e.

PODPISY
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

Podpis

2008-05-09

Adam Leżański

Prezes Zarządu

Adam Leżański

2008-05-09

Miron Czwojda

Wic eprezes Zarządu

Miron Czwojda

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

Podpis

2008-05-09

Regina Pawlic zak

Główny Ksiegowy

Regina Pawlic zak

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik

Opis

Sprawozdanie Zarządu Zastal SA-2007r.pdf

Sprawozdanie Zarządu z działalnośc i Zastal SA za rok obrac hunkowy 2007.
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W niniejszym raporc ie nie wypełniono następując yc h not:
Należnośc i długoterminowe, Zmiana stanu należnośc i długoterminowyc h (wg tytułów), Zmiana stanu odpisów aktualizując yc h wartość należnośc i długoterminowyc h,
Należnośc i długoterminowe (struktura walutowa)
Zmiana stanu wartośc i niematerialnyc h i prawnyc h (wg grup rodzajowyc h), Udziały lub akc je w jednostkac h podporządkowanyc h wyc enianyc h metodą praw własnośc i, w tym:,
Zmiana stanu wartośc i firmy - jednostki zależne, Zmiana wartośc i firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu wartośc i firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu ujemnej
wartośc i firmy - jednostki zależne, Zmiana stanu ujemnej wartośc i firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu ujemnej wartośc i firmy - jednostki stowarzyszone, Inne inwestyc je
długoterminowe (wg rodzaju), Zmiana stanu innyc h inwestyc ji długoterminowyc h (wg grup rodzajowyc h), Inne inwestyc je długoterminowe (struktura walutowa)
Inne inwestyc je krótkoterminowe (wg rodzaju), Inne inwestyc je krótkoterminowe (struktura walutowa)
Akc je (udziały) własne
Pozostałe kapitały rezerwowe (według c elu przeznac zenia)
Odpisy z zysku netto w c iągu roku obrotowego (z tytułu)
Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanyc h dłużnyc h instrumentów finansowyc h
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanyc h dłużnyc h instrumentów finansowyc h
Zmiana stanu ujemnej wartośc i firmy
Należnośc i warunkowe od jednostek powiązanyc h (z tytułu)
Zyski nadzwyc zajne
Straty nadzwyc zajne
Łąc zna kwota podatku odroc zonego, Podatek doc hodowy wykazany w rac hunku zysków i strat dotyc ząc y
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), z tytułu:
Udział w zyskac h (stratac h) netto jednostek podporządkowanyc h wyc enianyc h metodą praw własnośc i, w tym:
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.

Zastal SA
Zielona Góra, ul.Sulechowska 4a
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze – VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Zielonej
Górze, nr KRS 67681
2. Podstawowy przedmiot działalności według PKD – 70.20.Z Wynajem nieruchomości
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 r., a porównywalne dane finansowe
od 01.01.2006 do 31.12.2006 r.
4. Zarząd składa się z dwóch osób (Prezesa i Wiceprezesa), a Rada Nadzorcza jest pięcioosobowa.
5. W składzie Zastal SA nie występują wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne
sprawozdanie finansowe.
6. Zastal SA jest jednostką dominującą oraz znaczącym inwestorem i sporządza skonsolidowane sprawozdanie
finansowe.
7. W sprawozdaniu finansowym za 2007 rok nie wystąpiło połączenie spółek.
8. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę,
przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.
9. Sprawozdanie finansowe za 2007 rok nie podlegało przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności.
10. W sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych nie wystąpiły korekty wynikające
z zastrzeżeń w opiniach biegłych księgowych (nie było żadnych zastrzeżeń).
11. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnianiu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób
przewidziany ustawą o rachunkowości.
a)
Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Spółka przyjęła następujące ustalenia:
▪ Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 3.500 zł. Spółka zalicza bezpośrednio w koszty
zużycia materiałów (nie dotyczy to komputerów) i jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji
pozabilansowej.
▪ Do amortyzacji środków trwałych przyjętych na stan przed 2004 rokiem stosuje się stawki
przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy
podatkowej, a przyjęte na stan od 2004 roku według przewidywanego okresu użytkowania.
▪ Odpisów amortyzacyjnych Spółka dokonuje metodą liniową.
▪ Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych następuje w miesiącu następnym po przyjęciu tych środków, wartości
i praw do używania.
b)
Rzeczowe aktywa trwałe oraz inwestycje w nieruchomości wycenia się w cenach nabycia,
pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty ich wartości.
c)
Długoterminowe aktywa finansowe (posiadane udziały) wycenia się według cen nabycia
pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
d)
Aktywa finansowe – (udzielone pożyczki, lokaty) wycenia się w wysokości skorygowanej ceny
nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej.
e)
Stany i rozchody, objęte ewidencją ilościowo-wartościową materiałów i towarów, wycenia się:
a) materiały – w cenach zakupu,
b) towary pozostałe – w cenach zakupu,
c) produkty, usługi i produkcja w toku – w cenach wytworzenia.
f)
Błędy podstawowe koryguje się wynikowo, czyli wykazuje się w rachunkach zysków i strat jeżeli
zgodnie z zasadą istotności wynosi on nie więcej niż 5% wyniku brutto.
12. Kursy wymiany złotego w stosunku do euro, ustalonych przez NBP (zgodnie z załącznikiem nr 2 do
rozporządzenia o prospekcie).

ROK 2007
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec

Średni kurs
w okresie

Minimalny kurs
w okresie

Maksymalny kurs
w okresie

Kurs na ostatni
dzień okresu

3,7768
3,9320
3,9248
3,9063
3,8767
3,8652
3,8486

3,5699
3,8270
3,8629
3,8683
3,7746
3,7465
3,7658

3,9385
3,9385
3,9180
3,9170
3,8623
3,8275
3,8485

3,5820
3,9320
3,9175
3,8695
3,7879
3,8190
3,7658
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Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

3,8402
3,8381
3,8314
3,8113
3,7945
3,7768

3,7443
3,7735
3,7627
3,6243
3,6235
3,5699

3,8095
3,8477
3,8255
3,7740
3,6912
3,6235

3,7900
3,8230
3,7775
3,6306
3,6267
3,5820

Pozycje aktywów i pasywów bilansu za 2007 rok przeliczono wg. kursu z dnia 31.12.2007 roku czyli 3,5820.
Pozycje rachunku zysków i strat za 2007 rok przeliczono wg. średniej arytmetycznej kursów euro czyli 3,7768
(suma kursów obowiązująca na ostatni dzień każdego miesiąca, podzielona przez 12 miesięcy (45,3215:12 =
3,7768)).
Pozycje rachunku przepływów pieniężnych za 2007 rok przeliczono wg. kursu z dnia 31.12.2007 roku czyli
3,5820.

ROK 2006
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

Średni kurs
w okresie

Minimalny kurs
w okresie

Maksymalny kurs
w okresie

Kurs na ostatni
dzień okresu

3,8991
3,8285
3,8006
3,8456
3,8527
3,8716
3,9002
3,9048
3,9088
3,9171
3,9141
3,9052
3,8991

3,7565
3,7750
3,7565
3,7693
3,8640
3,8194
3,9236
3,9117
3,8635
3,9426
3,8610
3,7958
3,7900

4,1065
3,8643
3,8300
3,9617
3,9870
3,9646
4,1065
4,0553
3,9513
3,9885
3,9745
3,8670
3,8383

3,8312
3,8285
3,7726
3,9357
3,8740
3,9472
4,0434
3,9321
3,9369
3,9835
3,8871
3,8166
3,8312

Pozycje aktywów i pasywów bilansu za 2006 rok przeliczono wg. kursu z dnia 29.12.2006 roku, czyli 3,8312.
Pozycje rachunku zysków i strat za 2006 rok przeliczono wg. średniej arytmetycznej kursów euro, czyli 3,8991
(suma kursów obowiązująca na ostatni dzień każdego miesiąca, podzielona przez 12 miesięcy (46,7888:12 =
3,8991)).
Pozycje rachunku przepływów pieniężnych za 2006 rok przeliczono wg. kursu z dnia 29.12.2006 roku, czyli
3,8312.

Główny Księgowy

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

Regina Pawliczak

mgr inż. Miron Czwojda

mgr Adam Leżański
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Nota 7a
Należności sporne i przeterminowane, do których nie dokonano odpisów
aktualizujących i nie wykazano jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"
a) z tytułu dostaw i usług
b) czynsze mieszkaniowe
c) należności dotyczące sprzedaży środków trwałych
d) pozostałe
Należności przeterminowane razem (brutto)

nazwa pliku: Nota 7a

2007
rok bieżący

617
6
13
636

2006
rok poprzedni

786
18
13
3
820

SA-R 2007

Nota 10a
Odpisy aktualizujące wartość aktywów
A.Stan na początek okresu z tytułu:
a) należności krótkoterminowe
- od jednostek powiązanych
- od pozostałych jednostek
b) krótkoterminowe aktywa finansowe - pożyczki
- od jednostek powiązanych
- od pozostałych jednostek
c) długoterminowe aktywa finansowe - udziały, akcje
- od jednostek powiązanych
- od pozostałych jednostek
d) rzeczowe aktywa trwałe
- środki trwałe w budowie
B. Zwiększenia ( z tytułu)
a) należności krótkoterminowe
- od jednostek powiązanych
upadłość spółki
- od pozostałych jednostek
przeterminowane
b) krótkoterminowe aktywa finansowe - pożyczki
- od jednostek powiązanych
przeterminowane
- od pozostałych jednostek
c) długoterminowe aktywa finansowe - udziały, akcje
- od jednostek powiązanych
- od pozostałych jednostek
straty, brak dywidend
C. Zmniejszenia ( z tytułu)
a) należności krótkoterminowe
- od jednostek powiązanych
zakończenie upadłości
- od pozostałych jednostek
spłata, spisanie
b) krótkoterminowe aktywa finansowe - udziały, akcje
- od jednostek powiązanych
zakończenie likwidacji
- od pozostałych jednostek
brak dywidend, strata
c) krótkoterminowe aktywa finansowe - pożyczki
- od jednostek powiązanych
spłata, spisanie, zakończenie upadłości
- od pozostałych jednostek
spłata, spisanie
D. Stan na koniec okresu z tytułu:
a) długoterminowe aktywa finansowe - udziały, akcje
- od jednostek powiązanych
- od pozostałych jednostek
b) należności krótkoterminowe
- od jednostek powiązanych
- od pozostałych jednostek
c) rzeczowe aktywa trwałe
- środki trwałe w budowie
d) krótkoterminowe aktywa finansowe - pożyczki
- od jednostek powiązanych
- od pozostałych jednostek

2007
rok bieżący

2006
rok poprzedni

1440
1205
1205
77
77
140
50
90
18
18
39
35
35

4
4
1071
1055
1055

16
16
408
144
50
94
185
185
18
18
61
61

Wszystkie odpisy aktualizujące wartość aktywów, odniesiono na wynik finansowy. Nie było bezpośrednich odniesień
na kapitał własny.
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Nota 19a
Wartość księgowa na 1 akcję
Wartość księgowa (w zł)
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

2007
rok bieżący

2006
rok poprzedni

19.536.872,55 18.113.981,10
20.499.539

20.499.539

0,95

0,88

Sposób obliczania wartości na jedną akcję. Kapitał własny za 2006 rok, który wyniósł 18.113.981,10 zł.
został podzielony przez ilość akcji zwykłych tj. 20.499.539 sztuk. Po przedzieleniu otrzymano wartość
księgową na jedną akcję zwykłą w wysokości 0,88 złotych.
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Nota 30a
Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty w zł.
Strata z lat ubiegłych

2007
rok bieżący

2006
rok poprzedni

1 422 891,45 2 534 522,23

Kapitał zapasowy
Zyski przyszłych lat
Razem zysk / strata

nazwa pliku: Nota 30a
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Nota 31a
Zysk na jedną akcję
Zysk / strata za 12 miesięcy (w zł)
Liczba akcji w szt.
Zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł)

2007
rok bieżący

2006
rok poprzedni

1 422 891,45 2 534 522,23
20 499 539

20 499 539

0,07

0,12

Sposób obliczania zysku na jedną akcję zwykłą. Zysk netto za rok 2007, który wynosi 1.422.891,45 zł. został
podzielony przez ilość akcji zwykłych 20.499.539 sztuk. Po podzieleniu otrzymano zysk na jedną akcję zwykłą w
wysokości 0,07 złotych.
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Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych

1.

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych
w tys. zł.
Bilans na 31.12.2007 r.
Wyszczególnienie

I

na początek
roku

na koniec
roku

na początek
roku

na koniec
roku

3538

1138

44

3538

0

16

1

0

223

263

43

223

3315

859

0

3315

-

-

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne z tego:

1. Środki pieniężne w kasie
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych
3.

Inne środki pieniężne
- lokaty i odsetki do 3 m-cy
w tym:
z ograniczoną możliwością dysponowania
2.

Rachunek przepł. pieniężnych
na 31.12.2006 r.

Różnice pomiędzy bilansowymi zmianami stanu n/w pozycji a zmianami stanu tych pozycji wykazanych
w rachunku przepływów pieniężnych

Zmiana stanu należności krótkoterminowych: w tys. zł.
a) według bilansu
b) należności związane ze zmianą stanu należności dotyczących rzeczowych aktywów trwałych
(działalność inwestycyjna)
c) należności dot. poręczeń (działalność finansowa)
d) zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych

-973
-65
-450
-1488

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych: w tys. zł.
a) według bilansu
b) zmiana stanu zobowiązań dotyczących rzeczowych aktywów trwałych (działalność inwestycyjna)
c) zmiana stanu zobowiązań dotyczących leasingu (działalność finansowa)
d) zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych

-423
-25
98
-350

Zmiana stanu zapasów: w tys. zł.
a) według bilansu
b) przyjęcie na magazyn materiałów z rozbiórki środków trwałych
c) zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych

-398
4
-394

3.

Wyjaśnienie treści pozycji "inne" występujące w rachunku przepływów pieniężnych (w tys. zł.)

a) Działalność inwestycyjna wpływy "Inne wpływy inwestycyjne"
- zwrot nakładów na inwestycje „Łącza”
b) Działalność inwestycyjna "Inne wydatki inwestycyjne"
- wydatki związane ze sprzedażą rzeczowych aktywów trwałych
- wydatki związane z rozbiórką środków trwałych
- zaliczka na środki trwałe w budowie
c) Działalność finansowa "Inne wpływy finansowe"
- zwrot zapłaty z tytułu poręczeń
4.

506
506
75
12
22
41
450
450

Podatek dochodowy (w tys. zł.)

nazwa pliku: Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych

1

SA-R 2007

a) podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat
- zmiana stanu rezerw na podatek dochodowy
- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych z tytułu podatku dochodowego

129
-71
21

b) podatek dochodowy wg. deklaracji podatkowej obciążający wynik finansowy
- podatek od dywidend
c) podatek dochodowy CIT-8
- zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego
d) podatek dochodowy zapłacony

79
-1
78
152
230

5.

Wykaz elementów składających się na pozycję AII 2 "Odsetki i udziały w zyskach" w rachunku
przepływów pieniężnych: (w tys. zł.)

- zapłacone odsetki dotyczące leasingu
- dywidenda
- zapłacone odsetki dot. kredytu
- zapłacona prowizja dot. kredytu
- zapłacone odsetki do udzielonych pożyczek
- naliczone ale nie zapłacone odsetki od lokat bankowych powyżej 3 m-cy
- naliczone ale nie zapłacone odsetki od udzielonych pożyczek

24
-4
141
-60
0
-1

Ogółem AII 2
6.

100

Pozycja AII 3 "Zysk ( strata) z działalności inwestycyjnej" rachunku przepływów pieniężnych (w tys. zł.)

-dotyczy środków trwałych
-odpis aktualizujący dotyczący pożyczek
-odpis aktualizujący wartość udziałów
- zwrot nakładów na inwestycje „Łącza”

14
-14
4
-506
Ogółem AII 3

-502

Główny Księgowy

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

Regina Pawliczak

mgr inż. Miron Czwojda

mgr Adam Leżański
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Dodatkowe noty objaśniające
1.
a)
b)
c)

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

Aktywa finansowe wg
pozycji w bilansie

Stan na
początek
okresu

(+)Zwiększ.
(-)Zmniejsz.

Stan na
koniec okresu

Przyszłe
przychody

Dywidenda
w 2007 r.

Dodatkowe
informacje

95

-4

91

dywidenda

-4

Odpis
aktualizujący
z tytułu trwałej
utraty wartości

1935

1000

2935

dywidenda

Długotrwałe aktywa
finans. w pozostałych
jednostkach - udziały
Długoterminowe aktywa
finansowe w jednostkach
powiązanych - udziały

d)

Pożyczki udzielone wyceniono w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą
efektywnej stopy procentowej.

Aktywa
finansowe
wg pozycji
w bilansie

Stan na
początek
okresu

Długoterminowe
aktywa finansowe
w jednostkach
powiązanych
- udzielone pożyczki
w tym:
część
krótkoterminowa
Długoterminowe
aktywa finansowe
w jednostkach
powiązanych
- udzielone pożyczki

Odsetki
zrealizowane
w 2007 r.

Odsetki
naliczone
w 2007 roku
i nie
zrealizowane
w 2007 roku

37

120

204

200

120

17

17

-

204

6

6

-

200

9

9
0

0

-

3

155

-133

Skorygowa
na cena
nabycia na
koniec
okresu
490

37

Długoterminowe
aktywa finansowe
w pozostałych
jednostkach
- udzielone pożyczki
w tym:
część
krótkoterminowa
Krótkoterminowe
aktywa finansowe
w pozostałych
jednostkach
- udzielone pożyczki

(+)Zwiększ.
(-)Zmniejsz.

Odsetki
wyliczone
zgodnie
z umową

490

Długoterminowe
aktywa finansowe
w jednostkach
powiązanych
- udzielone pożyczki

e)

Brak
dywidend
w 2007 r.

3

5

1

-

26

Dodatkowe
informacje
Pożyczka udzielona
spółce
stowarzyszonej.
Termin spłaty
15.01.2012.
Oprocentowanie
obowiązujące dla
kredytu lombardowego
plus 2,5%
Długoterminowa
pożyczka udzielona
spółce zależnej.
Termin spłaty
31.12.2009 rok
Oprocentowanie 7% w
skali roku.
Długoterminowa
pożyczka udzielona
spółce zależnej.
Termin spłaty
06.08.2009.
Oprocentowanie
WIBOR 1W
(tygodniowy) plus 2%
Pożyczka udzielona
pracownikowi. Termin
spłaty 30.11.2010.
Oprocentowanie w
wysokości kredytu
lombardowego NBP.
Na dzień zawarcia
umowy wynosił 6,5%
Pożyczki dla
akcjonariuszy złożone
jako lokata w BZ WBK
na 15 lat. Zwrot
pożyczek do 2008
roku. Odsetki w
wysokości 1%

Lokata - (inne długoterminowe aktywa) założona na okres powyżej 12 miesięcy została wyceniona
w skorygowanej cenie nabycia.
Lokata (pierwotne instrumenty finansowe)

Kwota w tys. zł

Skorygowana cena nabycia na początek okresu

13

Zwiększenia z tytułu:

6

- założona lokata w banku

6

- naliczone odsetki

0

Skorygowana cena nabycia na koniec okresu

19

nazwa pliku: Dodatkowe noty objaśniające

1

SA-R 2007

2.

Zestawienie zobowiązań warunkowych w wartościach wynikających z ewidencji pozabilansowej według
stanu na 31.12.2007 roku.
Zobowiązania warunkowe

Stan na 31.12.2007

1. Weksle in blanco

6

a

1040

b-c

w tym na rzecz jednostek powiązanych

300

c

RAZEM

1046

2. Hipoteki

a)

Treść w poz.

Wystawiono weksel in blanco na kwotę 6 tys. zł. na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jako
zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie projektu nr SPOWKP/2.1/11/08/2348 z dnia
2006.11.08 na realizację projektu "Wdrożenie systemu zarządzania jakością w firmie Zastal SA.
Ustanowiono hipotekę umowną kaucyjną na kwotę 740 tys. zł., na rzecz Banku Inicjatyw SpołecznoEkonomicznych w Warszawie, jako zabezpieczenie odsetek, prowizji oraz innych kosztów i należności
ubocznych od kredytu. Termin zapłaty 31.03.2016. Księga wieczysta ZG1E/70413/5.
ustanowiono hipotekę zwykłą w kwocie 300 tys. zł. na nieruchomości położonej w Zielonej Górze ul.
Źródlana działka nr 120/19, księga wieczysta nr 71202, na rzecz Banku Millennium S.A. z siedzibą
w Warszawie na zabezpieczenie gwarancji w kwocie 200 tys. zł. wystawionej na zlecenie Zastal Transport
Sp. z o.o., na podstawie umowy o udzielenie gwarancji bankowej CR/12870/66480709/05 z dnia
10/08/2005r.Gwarancja jest ważna do dnia 04.08.2008 roku.

b)

c)

3.

Nie występują zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu
uzyskania prawa własności budynków i budowli.

4.

W 2007 roku kontynuowano działalności w pełnym zakresie i nie przewiduje się zaniechania
w następnym roku.

5.

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie:
- adaptacja pomieszczeń na archiwum

w tys. zł.
5

- adaptacja hali produkcyjnej i pomieszczeń biurowych dla Zakładu Konstrukcji Stalowych

85

- przyrządy, maszyny, narzędzia

12
OGÓŁEM

6.

102

Poniesione w 2007 roku i planowane w 2008 roku nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

Lp.

Nakłady na

Poniesione w 2007 r.

Planowane w 2008 r.

I

Środki trwałe, w tym:

541

1732

1.

Półautomaty spawalnicze dla ZKS

36

90

2.

Maszyny produkcyjne dla ZKS

3.

Komputery

23

1324

4.

Urządzenia - suwnice

202

270

5.

Parking samochodowy

30

18

6.

Urządzenia, sygnalizacja włamaniowa

34

7.

Wózki

60

8.

Samochód dostawczy, ciągnik

156

30

II

Środki trwałe w budowie, w tym:

1100

802

1.

Adaptacja budynków dla ZKS

363

100

2.

Adaptacja budynku na archiwum

55

3.

Modernizacja pozostałych budynków

48

4.

Maszyny i przyrządy dla ZKS

15

5.

Place i drogi

70

6.

Kabina śrutownicza, stacja spręż. powietrza dla ZKS

533

7.

Projekt malarni, urządz. Filtrowentylacyjne

8.

Adaptacja biurowca pod względem ochrony p.poż

III

RAZEM I+II

114
150
38

16

400

1641

2534

W 2007 roku nie poniesiono nakładów na ochronę środowiska i nie planuje się takich nakładów w 2008 r.
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7.1 Nie wystąpiło przeniesienie praw i zobowiązań między Zastal S.A. a jednostkami powiązanymi.
7.2 Wykaz spółek, w których ZASTAL SA posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale – jednostki
powiązane:
Nazwa spółki i adres

Rodzaj powiązania

% posiadanych
udziałów

Wartość udziałów

Podlegają konsolidacji

Zależna

100

2735

tak

Stowarzyszona

40

200

tak

Stowarzyszona

33

50

tak

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

2985

Dane liczbowe dotyczące spółek powiązanych z jednostką dominującą, niezbędne do sporządzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego - podlegające konsolidacji.
Wzajemne transakcje podleg. eliminacji
1. Udziały

2735

2. Należności - pożyczki

404

3. Krótkoterminowe należności z tyt. dostaw

2

4. Przychody ze sprzedaży produktów i usług

226

5. Przychody finansowe, odsetki

22

6. Pozostałe koszty rodzajowe

2

7. Pozostałe przychody operacyjne

5

8.

Nie wystąpiły w 2007 roku wspólne przedsięwzięcia.

9.

Przeciętne w roku obrachunkowym zatrudnienie w grupach zawodowych.
Przeciętna liczba
zatrudnionych
(w osobach) w 2007 r.

Kobiety

Mężczyźni

Przeciętna liczba
zatrudnionych
w poprzednim roku
2006 w osobach

Pracownicy ogółem
z tego:

70

17

53

59

Pracownicy na stanowiskach
robotniczych

38

2

36

26

Pracownicy na stanowiskach
nierobotniczych

31

14

17

32

Uczniowie

-

-

-

-

Osoby korzystające
z urlopów wychowawczych
lub bezpłatnych

1

1

-

1

Wyszczególnienie

10. Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniem z zysku członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
Lp.
1.

2.

Wyszczególnienie

Wypłaty w Zastal SA
w roku 2007

Wypłaty w spółce
stowarzyszonej w roku 2007

Ogółem Członkowie Zarządu, w tym:

180

- Leżański Adam

96

- Czwojda Miron

84

Ogółem Członkowie Rady Nadzorczej, w tym:

162

115

- Olszewski Jan

52

109
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- Apostoluk Elżbieta

31

- Łuczyński Janusz

31

- Kruchlik Janusz

24

- Ziaja Bernard

6

24
RAZEM:

342

115

11. W 2007 roku nie udzielono pożyczek ani świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym
w skład organów zarządzających i nadzorujących.
12. W sprawozdaniu finansowym za 2007 rok nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.
13. W sprawozdaniu finansowym zostały ujęte wszystkie zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym.
14. W 2007 roku nie wystąpiły żadne relacje między poprzednikiem Zastal SA.
15. W 2007 roku nie wystąpiły zmiany zasad polityki rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania
finansowego.
16. Nie wystąpiły w 2007 roku korekty błędów podstawowych.
17. W 2007 roku nie było połączeń spółki.
18. Zastal SA znajduje się na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej i sporządza skonsolidowane
sprawozdanie finansowe.

Główny Księgowy

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

Regina Pawliczak

mgr inż. Miron Czwojda

mgr Adam Leżański
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Szanowni Państwo
W imieniu Zarządu Zastal SA mam przyjemność przekazać Państwu raport roczny
przedstawiający sytuację Spółki oraz jej działalność w roku 2007.
W roku 2007 Zastal SA kontynuowała działalności rozpoczęte w latach poprzednich.
Rozwijano przede wszystkim produkcję konstrukcji stalowych, starając się zdobyć coraz
większy udział w rynku. Zdobyte doświadczenia w tej branży jak również doposażenie
techniczne Zakładu dały w efekcie znaczne zwiększenie sprzedaży konstrukcji stalowych.
Szybko rosnąca sprzedaż produkcji metalowej w niedługim czasie spowoduje, iż będzie to
główne źródło generowania przychodów w Spółce.
Spółka w roku 2007 zgodnie z wcześniejszymi założeniami przeznaczyła znaczne środki na
inwestycje, z czego większość na inwestycje w środki produkcji. Poza inwestycjami
w rzeczowy majątek trwały Spółka przeznaczyła 1 mln zł. na podniesienie kapitału
udziałowego w podmiocie zależnym (Zastal Transport Sp. z o.o.), widząc znaczne możliwości
jego rozwoju.
Inwestując w działalność produkcyjną nie zaniedbywano także podstawowego źródła
przychodu jakim jest obecnie wynajem majątku. Podobnie jak w latach poprzednich
kontynuowano działania zmierzające do zwiększenia atrakcyjności wydzierżawianego
majątku. Przyjęta przez Spółkę strategia zagospodarowania majątku nieruchomego pod nazwą
„Park Przemysłowy Zastal” przewiduje zwiększanie corocznie nakładów na ten majątek,
celem lepszego dostosowania go do oczekiwań kontrahentów.
Dalszy rozwój podstawowych działalności Spółki wymaga ponoszenia co roku znacznych
nakładów inwestycyjnych, z tego też względu plany inwestycyjne na rok 2008 o ponad
połowę przekraczają wydatki na ten cel poniesione w roku 2007.
W minionym roku poza zwykłą działalnością operacyjną prowadzono w Spółce także szereg
działań mających na celu zwiększenie efektywności gospodarowania jak i postrzegania
podmiotu przez otoczenie zewnętrzne. Efektem tych działań jest m.in. przyznanie Spółce
certyfikatu ISO 9001;2000, czy choćby przeniesienie notowań akcji spółki z MTS CeTO na
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
W imieniu Zarządu Zastal SA pragnę zapewnić, że dołożymy wszelkich starań aby
w kolejnych latach zwiększać i rozwijać potencjał gospodarczy Spółki.

Adam Leżański
Prezes Zarządu

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI
SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007

ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA
za okres
od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Zarząd Spółki oświadcza, iż roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2007 – 31.12.2007 roku sporządzone zostało w sposób prawidłowy, kompletny
i rzetelny, przedstawiając prawdziwą sytuację majątkową i finansową Zastal SA.

Zielona Góra, 28 marca 2008 r.
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU
UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA

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

Zielona Góra, 28 marca 2008 r.
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I. Działalność gospodarcza

i finansowa Spółki.

W roku 2007 spółka kontynuowała działalności zapoczątkowane w latach
poprzednich. Rozwijano działalność polegającą na produkcji konstrukcji
stalowych, starając się zdobyć coraz większy udział w rynku. Zdobyte
doświadczenie w tej działalności jak również częściowa poprawa wyposażenia
zakładu, umożliwiły osiągnięcie sprzedaży na poziomie przekraczającym 3 mln zł.
Ogólnie wzrost przychodów spółki na sprzedaży w 2007 roku związany jest z
rozwojem działalności zakładu konstrukcji stalowych.
Wielkość sprzedaży na pozostałych działalnościach głównie najmie powierzchni
produkcyjnych, magazynowych i biurowych nieznacznie przekroczyła poziom
przychodów z roku 2006.
W roku 2007 przeznaczono znaczne środki na modernizację i odtworzenie
posiadanego majątku nieruchomego. Kontynuowano inwestycje w „Parku
Przemysłowym Zastal”, starając się poprzez poprawienie jakości oferowanych
usług, przyciągnąć kolejnych kontrahentów zainteresowanych prowadzeniem
działalności w obiektach należących do Zastal S.A.
Znaczna dekapitalizacja majątku wymaga przeznaczania w latach następnych
corocznie dużych środków na odtworzenie i modernizacje posiadanego majątku.
W roku 2007 ponad 1.200 tys. zł. spółka przeznaczyła na inwestycje w zakład
konstrukcji stalowych. W zamierzeniach Spółki działalność ta ma być
działalnością wiodącą.

W roku sprawozdawczym spółka doprowadziła do ugody przedsądowej dotyczącej
zwrotu części poręczeń jakie zrealizowano w roku 2003. Ugoda opiewa na kwotę
1.500 tys. zł., do spółki w roku sprawozdawczym z tytułu wspomnianej ugody
wpłynęło 450 tys. zł. W roku 2007 spółka otrzymała również zwrot nakładów
poniesionych na budowę oczyszczalni ścieków w Zielonej Górze w kwocie 506
tys. zł.
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W 2007 roku Spółka prowadziła działalność

gospodarczą

głównie

w

zakresie usług polegających na wynajmie powierzchni biurowych, produkcyjnych i
magazynowych, oraz produkcji konstrukcji stalowych. Z budowli, budynków,
maszyn, urządzeń, środków transportu - będących własnością Zastal S.A. na
zasadzie

umów

dzierżawy

bądź

najmu

korzystało

ok.

80

podmiotów

gospodarczych, w tym jedna spółka zależna oraz dwa podmioty powiązane. Poza
wspomnianymi działalnościami polegającymi na wynajmie nieruchomości
podmiotom gospodarczym jak i produkcji konstrukcji stalowych spółka osiągała
przychody ze świadczenia usług archiwizacyjnych, dostawy mediów do
podmiotów działających na terenie należącym do Zastal SA, oraz wynajmie
mieszkań znajdujących się w zasobach spółki. Przychody z tych działalności
stanowiły w strukturze sprzedaży Zastal SA niewielki procent.
Działalności handlowej w roku obrachunkowym spółka praktycznie nie
prowadziła.
Działalność finansowa Spółki związana była z uzyskiwaniem przychodów z
tytułu posiadanych udziałów, udzielonych pożyczek podmiotowi zależnemu oraz
stowarzyszonemu jak również lokowaniem środków pieniężnych na rachunkach
bankowych. Działalność ta prowadzona jest przy Zarządzie Zastal S.A. W roku
2007 spółka posiadała jeden kredyt długoterminowy.

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

powiązanych, w których Zastal posiada 40% oraz 33%.

Wartość bilansowa tych udziałów wynosi 2.935.000,- zł. Spółka w grudniu 2007
roku dokonała podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej o 1.000 tys.
zł. W 2007 spółka udzieliła pożyczek podmiotowi stowarzyszonemu i zależnemu
na kwotę 800 tys. zł.
Finansowy majątek długoterminowy w pozostałych jednostkach wg. stanu na
31.12.2007r. stanowi, 12% akcji w spółce Kolmex S.A. oraz nieznaczna ilość akcji
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w Delko SA. Wartość udziałów w podmiotach niepowiązanych ze spółką
wynosiła na dzień bilansowy 91 tys. zł. W 2007 roku spółka dokonała odpisu
aktualizującego udziały w jednym z podmiotów niepowiązanych na kwotę 4 tys.
zł.
Wpływy osiągnięte przez Zastal w roku 2007 z tytułu posiadanych akcji i udziałów
wyniosły 4 tys. zł i była to dywidenda przypadająca na akcje w spółce Delko S.A.
Udzielone pożyczki długoterminowe podmiotom niepowiązanym to część
długoterminowa pożyczki udzielonej jednemu z pracowników spółki w kwocie 9
tys. zł. Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe to lokaty ustanowione na
zabezpieczenie

ewentualnych

napraw

dotyczących

konstrukcji

stalowych

wykonanych przez spółkę.
Odsetki uzyskane przez spółkę w roku 2007 wyniosły 215 tys. zł. z czego
odsetki od udzielonych pożyczek wyniosły 61 tys. zł. w tym od podmiotów
powiązanych 59 tys. zł., odsetki od lokat bankowych, na których lokowano wolne
środki finansowe dały blisko 92 tys. zł., pozostałą część odsetek stanowiły odsetki
od nieterminowych należności w kwocie 62 tys. zł.
Według stanu na dzień 31.12.2007r. z pożyczek udzielonych przez ZASTAL S.A.
korzysta:
1) jeden podmiot zależny tj.:
-ZASTAL Transport Sp. z o.o., któremu udzielono pożyczkę w kwocie 204 tys.
zł. z terminem spłaty 31 grudnia 2009 roku, oraz pożyczkę w kwocie 200 tys.zł. z
terminem spłaty 06 sierpnia 2009r.
2) jeden podmiot stowarzyszony tj.:
Agencja Ochrony GAMA Sp. z o.o. , któremu udzielono pożyczkę w kwocie 600
tys. zł. z terminem spłaty luty 2012 roku.
3) osoba fizyczna :
Pożyczka w kwocie 9 tys. zł. z terminem spłaty 29 listopada 2010 roku.
Ponadto ZASTAL S.A. wg. stanu na 31 grudnia 2007 roku posiadał zobowiązania
warunkowe dotyczące zabezpieczenia zobowiązania spółki Zastal Transport na
łączną kwotę 300,- tys. zł.
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Ustanowiono hipotekę na nieruchomości należącej do Zastal S.A. na kwotę 300
tys. zł. jako zabezpieczenie gwarancji bankowej wystawionej na kwotę 200 tys. zł.
na zlecenie Zastal Transport Sp. z o.o. przez Bank Millenium S.A. Gwarancja jest
ważna do 04 sierpnia 2008r.
Poza zobowiązaniami warunkowymi na kwotę 300 tys. zł., spółka Zastal posiada
hipotekę kaucyjną w kwocie 740 tys. zł. ustanowioną na rzecz Banku Inicjatyw
Społeczno Ekonomicznych SA jako zabezpieczenie spłaty odsetek od udzielonego
kredytu. Termin spłaty kredytu ustalono na marzec 2016 roku. Poza
wspomnianymi hipotekami w zobowiązaniach warunkowych spółka posiada
jeszcze zobowiązanie z tytułu wystawionego weksla in blanco na kwotę 5,7 tys. zł.
na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jako zabezpieczenie umowy
na dofinansowanie realizacji projektu „Wdrożenie systemu zarządzania jakością
ISO”.
Łącznie zobowiązania warunkowe są na kwotę 1.046 tys. zł.
Zobowiązania zabezpieczone na majątku spółki to;
1. Hipoteka zwykła stanowiąca zabezpieczenie kredytu długoterminowego w
kwocie 2 mln zł. wartość zobowiązania wg. stanu na 31 grudnia 2007r. to
1.668 tys. zł.
2. weksle dot. zawartych umów leasingowych kwota zobowiązania wg. stanu
na 31 grudnia 2007r. wynosi 466 tys. zł.
Koszty działalności finansowej Zastal SA to przede wszystkim odsetki od
zaciągniętego w 2006 roku kredytu długoterminowego w kwocie 2 mln zł, które w
2007 roku wyniosły 141 tys. zł oraz odsetki od leasingów w kwocie 18 tys. zł.
W 2007 roku podpisano cztery umowy leasingowe dotyczące urządzeń jak i
środków transportu na potrzeby działalności związanej z produkcją konstrukcji
stalowych. Wartość netto pozyskanych w 2007 roku środków trwałych poprzez
umowy leasingowe to 347 tys. zł. Łączna wartość zobowiązań z tytułu zawartych
umów leasingowych na koniec roku wynosiła 466 tys. zł.
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Główne źródła przychodów Zastal SA w 2007:
 Wpływy z tytułu najmu majątku,

 Produkcja konstrukcji stalowych,

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

Działalność związana z wynajmowaniem majątku spółki.
Przychody ogółem Zastal S.A. w 2007 roku z działalności związanej z
wydzierżawianiem majątku trwałego wyniosły 5.748 tys. zł, w tym 5.531 tys. zł.
od podmiotów niezwiązanych kapitałowo ze Spółką. Największy udział w
przychodach uzyskiwanych z najmu stanowią przychody z najmu powierzchni
produkcyjnych, biurowych i magazynowych wydzierżawianych spółce Tabor
Szynowy S.A. z siedzibą w Opolu, która zajmuje się produkcją wagonów
towarowych. Wielkość przychodów uzyskiwanych od tego podmiotu z tytułu
najmu sięga 59% całości przychodów z tej działalności.

Działalność Zakładu Konstrukcji Stalowych
Z początkiem roku 2005 w strukturach Zastal S.A. rozpoczął funkcjonowanie
Zakład Konstrukcji Stalowych, który utworzono na bazie posiadanego majątku
nieruchomego oraz kadry zatrudnionej w Zastal S.A. Głównymi odbiorcami usług
jak i produktów oferowanych przez zakład konstrukcji są producenci maszyn i
urządzeń z województwa lubuskiego, Wielkopolski oraz Dolnego Śląska. W roku
obrachunkowym wielkość sprzedaży zakładu wzrosła o jedną trzecią w
porównaniu do roku 2006. Większość sprzedanej produkcji to konstrukcje stalowe
dla budownictwa jak i części maszyn dla przemysłu górniczego.
Brak odpowiedniego technicznego wyposażenia w dalszym ciągu powodował
konieczność ponoszenia zwiększonych kosztów związanych m. in. z kooperacją,
zlecaniem pewnych czynności na zewnątrz. Ponoszone przez spółkę nakłady
inwestycyjne na doposażenie techniczne zakładu są w dalszym ciągu zbyt małe aby
mogły

zapewnić

zakładowi
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wykonywanych zleceń. Zmianę tego stanu

rzeczy

poprzez

zwiększenie

technicznego wyposażenia zakładu ma zapewnić pozyskanie, niektórych
niezbędnych urządzeń poprzez leasing.
Nabyte doświadczenie w ciągu trzech lat działalności zakładu jak i rosnący udział
sprzedaży firmy na lokalnym rynku konstrukcji stalowych w połączeniu z lepszym
technicznym wyposażeniem zakładu powinien w najbliższym czasie wpłynąć na
osiągane wyniki ekonomiczne. W planach inwestycyjnych na rok 2008
przewidziano znaczne nakłady na doposażenie techniczne zakładu konstrukcji
stalowych. Dwie największe pozycje znajdujące się w planie inwestycyjnym na
rok 2008 zostały pozyskane w pierwszym kwartale 2008 roku tj. przecinarka do
cięcia termicznego (415 tys. zł. w formie leasingu) oraz suwnica pomostowa
(kwota 150 tys. zł. zakup za gotówkę).
Jednocześnie w zakładzie prowadzone są działania mające na celu lepsze
dostosowanie struktury organizacyjnej do realizowanych zadań jak i zwiększenia
wydajności.
Wielkość sprzedaży zakładu konstrukcji stalowych dla jednego z klientów w 2007
roku przekroczyła 10% przychodów ze sprzedaży spółki. Kwota sprzedaży dla
spółki Kopex –Famago Sp. z o.o. ze Zgorzelca w 2007 roku sięgnęła 1.412 tys. zł.
w większości były to części urządzeń dla przemysłu górniczego.
W strukturach zakładu znajduje się także działalność polegająca na dostawie,
obsłudze i utrzymaniu urządzeń związanych z dostawą mediów do podmiotów
działających na terenie należącym do Zastal S.A. Część prac wykonywanych przez
zakład dotyczy właśnie tej sfery działalności.
W 2007 roku Zakład Konstrukcji Stalowych osiągnął następujące wyniki
finansowe:
• przychody w wysokości

3.558 tys. zł

• koszty w wysokości

3.813 tys. zł

• wynik na działalności gospodarczej

- 255 tys. zł
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Działalność mieszkaniowa.
Zastal S.A. jest właścicielem części lokali mieszkalnych w budynkach przy ul.
Reja 2 a, b oraz przy ul. Spawaczy 7, 9, 11 w Zielonej Górze. Przychody z
działalności mieszkaniowej w 2007 roku wyniosły 98 tys. zł, odszkodowania
uzyskane od Miasta Zielona Góra z tytułu różnicy w płaconym czynszu przez
lokatorów z prawem do lokalu socjalnego wyniosły 21 tys. zł., natomiast koszty
związane z prowadzoną działalnością mieszkaniową w 2007 roku sięgnęły 86 tys.
zł. Wynik na tej działalności był dodatni i wyniósł 12 tys. zł.
W roku 2007 nie sprzedano żadnego lokalu mieszkalnego.

Usługi archiwizowania.
Rok 2007 podobnie jak w przypadku zakładu konstrukcji stalowych był trzecim
rokiem działalności polegającej na świadczeniu usługi archiwizowania wszelkiego
rodzaju dokumentacji. Zastal SA jako następca prawny przedsiębiorstwa
państwowego Zastal, zmuszony jest przechowywać jak również obsługiwać
znacznych rozmiarów archiwum kadrowo – płacowe będące wynikiem
kilkudziesięciu lat działalności przedsiębiorstwa państwowego. Zastal SA
posiadając w swoich zasobach nieruchomości obiekt sprawny technicznie jednak
ze względu na swoje położenie trudny do wynajęcia, zdecydował o rozpoczęciu
działalności polegającej na usługowym archiwizowaniu akt.

Przychody z tej

działalności za rok 2007 wyniosły 84 tys. zł. a koszty 100 tys. zł., strata na tej
działalności w roku 2007 wyniosła 16 tys. zł.
Rosnące zainteresowanie podmiotów gospodarczych jak i instytucji państwowych
możliwościami powierzenia podmiotom zewnętrznym obsługi archiwizowania
dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą, pozwala
zakładać iż w niedalekiej przyszłości przychody uzyskiwane z tej działalności
przekroczą koszty.
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Ważniejsze zdarzenia w 2007 r.
W 2007 roku działania Zarządu, obok bieżącego nadzoru nad spółką,
koncentrowały się na następujących zagadnieniach:
 utrzymania płynności finansowej Spółki ,
 negocjowaniu porozumień ,

 prowadzeniu polityki finansowej dotyczącej spółki jak i Grupy Kapitałowej
Zastal,
 nadzorowaniu działań związanych ze zmianą rynku notowań dla akcji spółki,

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

 zmianie struktury organizacyjnej Spółki,

 zakończeniu procedur związanych z przyznaniem certyfikatu ISO 9001,
 polityce kadrowej i szkoleniach.

Do ważniejszych zdarzeń roku 2007 trzeba zaliczyć także:
 Ugoda sądowa z Kolmex SA na mocy, której Zastal SA otrzyma 1.500 tys. zł.
odszkodowania,
 Zwrot poniesionych przez spółkę nakładów w kwocie 506 tys. zł. na
współfinansowanie oczyszczalni ścieków dla miasta Zielona Góra,
 Przeniesienie notowań akcji spółki z MTS CeTO S.A. na Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie,
 Wyrok Sądu pierwszej instancji z pozwu masy upadłości spółki Telemart
przeciwko Zastal SA przy udziale interwenienta głównego BWN Sp. z o.o. .
Zgodnie z wyrokiem Zastal SA zapłaci łącznie z kosztami i odsetkami 2,6 mln
zł. W przypadku uprawomocnienia się wyroku roszczenie zostanie zaspokojone
z depozytu sądowego złożonego przez spółkę w kwocie 3,7 mln zł. w 2003
roku.
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 Zarejestrowanie

przez

Sąd

podwyższenia

kapitału

w

spółce

zależnej Zastal Transport w kwocie 1 mln zł. Podwyższenie kapitału opłacone
w całości i objęte przez Zastal SA,
 Przyznanie spółce certyfikatu ISO 9001,
W okresie 01.01.2007 r. - 31.12.2007 r. Spółka Akcyjna ZASTAL osiągnęła:
•
•
•
•
•
•
•

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

11.075,2 tys. zł
9.524,1 tys. zł
1.551,1 tys. zł
0,0 tys. zł
1.551,1 tys. zł
- 128,2 tys. zł
1.422,9 tys. zł

PRZYCHODY
Struktura przychodów kształtuje się następująco:

2%
0%

10%
przychody ze sprzedaży
produktów i usług (84%)
koszt wytworzenia produkt.na
własne potrzeby (1%)

1%

przychody ze sprzedaży
towarów i materiałów (0%)
przychody finansowe (2%)
pozostałe przychody (10%)

84%

1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi to:

9.666,8 tys. zł

a/ przychody ze sprzedaży produktów i usług
9.282,0 tys. zł
b/ przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
0,0 tys. zł
c/ zmiany stanu produktów
+282,8 tys. zł
d/ koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 102,0 tys. zł
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Na przychody ze sprzedaży produktów i usług składają się:
∗ przychody z dzierżawy majątku
∗ przychody z Mediów
∗ przychody zakładu konstrukcji stalowych
∗ czynsze mieszkaniowe
∗ przychody składnicy akt
2. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły:
i są to :

5.572,6 tys. zł
449,4 tys. zł
3.105,2 tys. zł
70,9 tys. zł
83,9 tys. zł

1.153,7 tys. zł

- dotacje
5,7 tys. zł
Dotacja otrzymana z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na
dofinansowanie wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnie z normą EN ISO
9001:2000
- inne przychody operacyjne
w tym:
* zwrot nakładów inwestycyjnych na oczyszczalnie ścieków
* zwrot zgodnie z zawartą ugodą sądową
* zwrot kosztów sądowych
* rozwiązane odpisy aktualizacyjne na należności

1.148,0 tys. zł.
505,5 tys. zł.
450,0 tys. zł.
67,0 tys. zł.
56,8 tys. zł.

3. Na przychody finansowe w kwocie
254,7 tys. zł
składają się:
a/ dywidendy i udziały w zyskach
3,9 tys. zł
otrzymana dywidenda z sieci Delko
b/ odsetki
215,2 tys. zł
w tym;
* odsetki od należności
62,6 tys. zł.
* odsetki od udzielonych pożyczek
60,9 tys. zł.
* odsetki od lokat
91,7 tys. zł.
c/ aktualizacja wartości inwestycji
15,0 tys. zł
w tym;
* rozwiązany odpis aktualiz.dot.odsetek od pożyczki
14,3 tys. zł.
d/ inne
20,7 tys. zł
w tym:
* korekta odpisu aktualizującego dotyczącego odsetek od należności
20,7 tys. zł
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KOSZTY

Struktura kosztów kształtuje się następująco:

2%
2%
koszty działalności operacyjnej (96%)
koszty finansowe (2%)
pozostałe koszty operacyjne (2%)

96%
4. Koszty działalności operacyjnej wyniosły

9.124,5 tys. zł

Procentowy udział poszczególnych kosztów rodzajowych w kosztach
rodzajowych ogółem przedstawia się następująco:

6 (5,4%)

7 (1,7%)
1 (23,3%)

5 (6,8%)

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

4 (29,0%)

2 (13,5%)

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

3 (20,2%)

5. Pozostałe koszty operacyjne to kwota:
na którą składa się:
- strata ze zbycia niefinans.aktyw.trwałych
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
w tym:
* naliczony odpis aktualizacyjny dot.
Sprawozdanie Zarządu Zastal SA za rok 2007
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należności
- inne koszty operacyjne
w tym :
* koszty postępowań sądowych
6. Koszty finansowe wynoszą
w tym:
a/ odsetki
w tym:
* odsetki od zaciągniętego kredytu
* odsetki od leasingów
b/ aktualizacja wartości inwestycji
odpis wartości udziałów posiadanych w spółce Igloofruit
b/ inne koszty finansowe
odpisy aktualizujące odsetki od należności
7. Stan zapasów na dzień 31.12.2007 r. wyniósł:
Na ten stan zapasów składają się:
a/ materiały do produkcji dla zakładu konstrukcji
stalowych:
b/półprodukty i produkty w toku Z.K.S.
8. Na dzień 31.12.2007 r. kwota należności wyniosła
Na tę kwotę składają się:
a/ należności z tytułu dostaw i usług
b/ pozostałe należności
w tym:
* depozyt sądowy
* należność z tyt. zawartego porozumienia
przed sądem z Kolmex SA
9. Zobowiązania długoterminowe wynoszą
na co składa się zobowiązanie wobec:
- Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych, raty kredytu
przypadające na lata 2009-2016
- zobowiązania z tytułu pięciu leasingów w kwocie
(część długoterminowa)

185,5 tys. zł
129,4 tys. zł
166,2 tys. zł
160,1 tys. zł
141,3 tys. zł
18,1 tys. zł
4,0 tys.zł
2,1 tys. zł

737,3 tys. zł
302,9 tys. zł
434,4 tys. zł
6.024,8 tys. zł
1.044,3 tys. zł
4.980,5 tys. zł
3.756,7 tys. zł
1.050,0 tys. zł

1.816,4 tys. zł

1.474,6 tys. zł
341,8 tys. zł

10. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą:
1.007,8 tys. zł
w tym:
a/zobowiązania z tytułu kredytu
203,4 tys. zł
b/ zobowiązania z tytułu dostaw i usług
335,3 tys. zł
c/ zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
wynoszą
200,3 tys. zł
Sprawozdanie Zarządu Zastal SA za rok 2007
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d/ inne zobowiązania

205,5 tys.

zł
w tym:
* zobowiązania z tyt. sześciu leasingów
(część krótkoterminowa)
f/ fundusze specjalne

124,3 tys. zł
63,3 tys. zł

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

1.137,7 tys. zł

12. Zysk brutto na działalności gospodarczej to kwota:

1.551,1 tys. zł

13. Saldo strat i zysków nadzwyczajnych w kwocie:
14. Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego
15. Zastal S.A. za 2007r. osiągnął zysk netto w wysokości:

279,4 tys. zł
858,3 tys. zł

0,0 tys. zł
128,2 tys. zł
1.422,9 tys.zł

II. Rozwój Spółki ZASTAL S.A.
1. Kierunki działań rozwojowych.
W roku 2007 spółka kontynuowała działania podjęte dwa lata wcześniej, które
polegały m. in. na rozwoju dwóch nowych działalności tj. produkcji konstrukcji
stalowych oraz usługowym archiwizowaniu akt.
Przyjęte do realizacji kierunki działań będą także kontynuowane w latach
następnych. W dalszym ciągu będzie rozwijana działalność zakładu konstrukcji
stalowych działającego w strukturach Zastal SA . Zwiększający się popyt ze strony
firm budowlanych na elementy konstrukcyjne jak również wzrost zamówień od
firm produkujących urządzenia przemysłowe, pozwala zakładać, iż zakład
konstrukcji stalowych nie będzie miał większego problemu ze zwiększeniem
swojej sprzedaży. Sprzedaż produkcji jak i usług świadczonych przez zakład
będzie stanowiła coraz większy udział w przychodach Zastal S.A.
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Jednakże zwiększenie sprzedaży jak również

podnoszenie

efektywności

procesów produkcji będzie się wiązało z koniecznością zaangażowania znacznych
środków finansowych do tej działalności. W planach inwestycyjnych na rok 2008
założono zwiększenie nakładów na techniczne „dozbrojenie” zakładu jak również
przystosowanie istniejącej bazy od jego potrzeb.
Równolegle z rozpoczęciem działalności przez Z.K.S., rozpoczęła swoją
działalność Składnica Akt, oferująca usługi archiwizowania wszelkiego rodzaju
dokumentacji. Jest to działalność na znacznie mniejszą skalę niż produkcja
metalowa i przychody z tej działalności obecnie jak i w przyszłości

będą

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

się

przepisy

dotyczące

archiwizowania

dokumentów

oraz

zwiększająca się świadomość osób odpowiedzialnych w firmach za nadzór nad
aktami, w niedalekiej przyszłości spowoduje zwiększenie zainteresowania
usługami jakie oferuje składnica akt.
W roku 2008 jak i latach następnych będą także kontynuowane działania mające na
celu zwiększenie atrakcyjności nieruchomości jakimi dysponuje Zastal S.A.
Wpłynie to na wzrost zainteresowania nimi podmiotów gospodarczych
szukających miejsca do prowadzenia działalności. Stworzony „Park Przemysłowy”
na terenach należących do Zastal S.A. ułatwia rozpoczęcia jak i prowadzenia
działalności przedsiębiorcom, tym samym wpływa na zwiększenie zainteresowania
ofertą wynajmu powierzchni należących do Zastal SA . Jednakże aby w pełni
sprostać oczekiwaniom kontrahentów potrzebne są znaczne nakłady finansowe na
odtworzenie jak i modernizację posiadanego majątku. Z tego też względu są to
działania długofalowe.
2. Działalność inwestycyjna.
W 2007 roku w Zastal S.A. na inwestycje wydano
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Nakłady inwestycyjne w 2007 roku prawie trzy krotnie przewyższały
nakłady poniesione w 2006 roku. Wartość nakładów na działalność związaną z
produkcją konstrukcji stalowych w 2007 roku przekroczyła 1.471 tys. zł. z tego
272 tys. zł to nakłady w formie leasingu.
Największe nakłady inwestycyjne spółka Zastal poniosła na:
- adaptacja obiektów pod potrzeby

363 tys. zł

Zakładu Konstrukcji Stalowych
- zakup maszyn dla ZKS

931 tys. zł

- modernizacja dróg wewnątrz zakładowych

49 tys. zł

- modernizacja pozostałych budynków

48 tys. zł

- adaptacja obiektu pod potrzeby Składnicy Akt

55 tys. zł

Zestawienie rzeczowe i finansowe inwestycji obrazuje tabela nr 2.
Znaczne nakłady inwestycyjne w maszyny dla Zakładu Konstrukcji Stalowych
mają zapewnić przyśpieszenie rozwoju tej działalności oraz doprowadzić do
racjonalizacji kosztów działalności.
Na rok 2008 planuje się nakłady inwestycyjne w kwocie 2.534 tys. zł., tj. o
przeszło 50% większe niż wykonanie roku 2007. Znaczna część nakładów
inwestycyjnych zostanie skierowana na działalność produkcyjną, nakłady na tę
działalności zaplanowano na kwotę 1.752 tys. zł.
Nakłady te w głównej mierze zostaną przeznaczone na poprawę bazy produkcyjnej
poprzez zakup maszyn i urządzenia, których posiadanie jest uwarunkowane
charakterem zleceń przyjmowanych do realizacji.
Zwiększone nakłady inwestycyjne zostaną również poniesione na majątek
nieruchomy jakim dysponuje spółka, nakłady na tę część majątku sięgną 782 tys.
zł. Największą realizowaną inwestycją związaną z wynajmowanym majątkiem
będzie modernizacja obiektu biurowego pod względem przepisów przeciw
pożarowych.
Pozostałe nakłady inwestycyjne zostaną poniesione na podniesienie standardu
wynajmowanych obiektów.
Planowane inwestycje obrazuje tabela nr 1.
Sprawozdanie Zarządu Zastal SA za rok 2007
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3. Działalność remontowa.
Plan remontów na rok 2007 został zrealizowany w 97% tj. wydatki sięgnęły
kwoty 646 tys. zł. przy planowanych 663 tys. zł.
Po latach kiedy to działalność remontową ze względu na konieczność spłaty
poręczonych zobowiązań ograniczano jedynie do niezbędnego minimum,
większość wydatków remontowych w 2007 roku przeznaczono na odtworzenie
majątku stanowiącego główne źródło przychodów.
Zakres rzeczowy i finansowy gospodarki remontowej w roku 2007 przedstawia
tabela nr 3.
W roku 2008 w celu zapewnienia dalszego prawidłowego funkcjonowania Spółki
na bazie posiadanego majątku trwałego planuje się wydatkowanie na remonty
kwoty 535 tys. zł., z czego bezpośrednio na majątek wydzierżawiany przeznaczy
się 355 tys. zł.
Zakres rzeczowy i finansowy planowanych remontów przedstawia tabela nr 4.

III. Potencjał rzeczowy i finansowy Spółki.
Bilans spółki sporządzony na dzień 31.12.2007 r. stanowi zestawienie
wartości majątku i źródeł jego pochodzenia.
1. Majątek Spółki.
Majątek spółki na dzień 31.12.2007 r. zamyka się kwotą 27.219,5 tys. zł
Majątek spółki obejmuje :
• aktywa trwałe w wysokości
• aktywa obrotowe w wysokości

19.072,6 tys. zł
8.146,9 tys. zł

Struktura majątku spółki w układzie procentowym przedstawia się następująco:
aktywa trwałe

30%

70%

aktywa obrotowe
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Na aktywa trwałe w spółce Zastal składają się :
• rzeczowe aktywa trwałe w wysokości

14.984,8 tys. zł

• inwestycje długoterminowe

3.855,9 tys. zł

• długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

225,9 tys. zł

• wartości niematerialne i prawne

6,0 tys. zł

Czynnikami mającymi wpływ na wartość netto rzeczowych aktywów trwałych są
inwestycje, sprzedaż, likwidacja oraz amortyzacja.
Znaczny wpływ na wzrost wartości środków trwałych w 2007 miały poczynione
inwestycje zwłaszcza w grupie urządzeń technicznych i maszyn oraz środków
transportu.
Inwestycje długoterminowe w przypadku Zastal S.A. to wartość nieruchomości,
którą stanowi grunt przy autostradzie w pobliżu Braniewa oraz długoterminowe
aktywa finansowe, na które składają się kaucje gwarancyjne jako zabezpieczenie
gwarancji na roboty wykonane przez Z.K.S w kwocie 19 tys. zł. i przede
wszystkim posiadane udziały i akcje w podmiotach powiązanych i obcych. Spółka
posiada łącznie udziały w podmiotach powiązanych i niepowiązanych na kwotę
3.026 tys. zł. W 2007 roku Zastal SA podniósł kapitał udziałowy w spółce zależnej
Zastal Transport o 1 mln zł. Podniesienie kapitału zostało zarejestrowane w
grudniu 2007 roku. Spółka dokonała także odpisu aktualizującego udziałów na
kwotę 4 tys. zł. w podmiocie niepowiązanym Igloofruit.
Długoterminowe

pożyczki

udzielone

podmiotom

powiązanym

to

część

długoterminowa pożyczek udzielonych podmiotowi zależnemu 404 tys. zł. oraz
370 tys. zł. jako część długoterminowa pożyczki udzielonej podmiotowi
stowarzyszonemu. Pożyczki długoterminowe w pozostałych podmiotach to część
długoterminowa pożyczki udzielonej jednemu z pracowników.

Wartość bilansowa udziałów w poszczególnych podmiotach gospodarczych oraz
zmiany jakie się dokonały w ciągu 2007 roku obrazuje poniższa tabela.
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w zł

Lp. Nazwa podmiotu

Wartość

Wzrost

Spadek

Wartość

udziałów

Udziałów

Udziałów

Netto

(odpis

udziałów na

wartości,

31.12.06r.

na 31.12.06r.

sprzedaż)
1.

Zastal Transport

1.735.000

1.000.000

-

2.735.000

2.

A.O. Gama

200.000

-

-

200.000

3.

Kolmex

61.094

-

-

61.094

4.

Sieć DELKO SA

30.000

-

-

30.000

5.

Igloofruit

4.000

-

4.000

0

2.030.094

1.000.000

4.000

3.026.094

RAZEM :

Do majątku obrotowego firmy zaliczane są:
- zapasy

737,3 tys. zł

- należności krótkoterminowe

6.024,8 tys. zł

- inwestycje krótkoterminowe

1.286,9 tys. zł

- krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe

97,9 tys. zł

Spadek majątku obrotowego na koniec 2007 r. o kwotę przekraczającą 1
mln zł. spowodowany jest w głównej mierze zmniejszeniem stanu środków
pieniężnych, będący skutkiem działalności inwestycyjnej spółki w 2007 roku.
Wpływ na zwiększenie należności krótkoterminowych od pozostałych jednostek,
szczególnie należności pozostałych miała zawarta ugoda sądowa z Kolmex SA,
zgodnie z którą wg. stanu na 31 grudnia 2007 roku pozostało do spłaty przez
Kolmex S.A. 1.050 tys. zł.
Wzrost krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych to w głównej mierze
zwiększenie z tytułu naliczonych odsetek oraz opłat wstępnych od zawartych
umów leasingu.
Udzielone pożyczki widniejące w inwestycjach krótkoterminowych to:
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- pożyczka w kwocie 120 tys. zł. część krótkoterminowa pożyczki udzielonej
Agencji Ochrony GAMA Sp. z o.o. z terminem spłaty luty 2012r.
- pożyczki piętnastoletnie udzielone w 1993 roku akcjonariuszom.

2. Źródła pochodzenia majątku.
Źródła pochodzenia majątku obejmują kapitały własne oraz zobowiązania i
rezerwy na zobowiązania. Kapitał własny Spółki Akcyjnej ZASTAL na koniec
2007 roku zamyka się kwotą 19.536,9 tys. zł.
Stany kapitału własnego na początek i koniec 2007 roku oraz zmiany obrazuje
poniższa tabela :

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość w zł wg stanu na dzień

01.01.2007r.
1.

Kapitał akcyjny

2.

Kapitał zapasowy

3.

Kapitał rezerwowy

Zmiany

31.12.2007r.

20.499.539,00

-

20.499.539,00

820.180,15

-819.069,51

1.110,64

10.183.745,25

-1.110,64

10.182.634,61

-15.924.005,53

+3.354.702,38

-12.569.303,15

2.534.522,23

-1.111.630,78

1.422.891,45

18.113.981,10

1.422.891,45

19.536.872,55

z aktualizacji
wyceny
4.

Strata z lat ubiegłych

5.

Wynik finansowy
netto roku
obrotowego

Razem kapitały własne

Zgodnie ze Statutem Spółki kapitał własny jest podzielony na kapitał
akcyjny, kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy i kapitał rezerwowy z aktualizacji
wyceny. Również zgodnie z przepisami do kapitału własnego zaliczany jest wynik
finansowy roku obrotowego do czasu dokonania podziału przez Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy.
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Wysokość kapitału akcyjnego w 2007 r. nie zmieniła się i wynosi
20.499.539,00 zł, w bilansie wykazany jest w pozycji kapitału podstawowego.
Dzieli się on na 99.539 akcji na okaziciela I emisji, 13.123.079 akcji na okaziciela
II emisji i 7.276.921 akcji na okaziciela III emisji o wartości nominalnej jednego
złotego każda.
Akcjonariuszami przekraczającymi 5% kapitału akcyjnego ZASTAL S.A.
wg. stanu na 31.12.2007r. są następujące podmioty:
-“Kapitał” Spółka z o.o. posiadająca 1.451.228 szt. akcji co stanowi 7,08 %
kapitału akcyjnego ZASTAL S.A. i tyle samo ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu.
-Piaszczyński Józef posiadający 3.887.135 szt. akcji co stanowi 18,96 % kapitału
akcyjnego i tyle samo ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
-Agencja Ochrony GAMA Sp. z o.o. posiadająca 4.021.139 szt. akcji co stanowi
19,62 % kapitału akcyjnego i tyle samo ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu.
Tworzone

w

Spółce

kapitały

zapasowe

i

rezerwowe

zostały

wygospodarowane przez Spółkę w drodze gromadzenia zysku i przeszacowań
majątku trwałego.
Pozostała część pasywów bilansu za 2007 r. w kwocie

7.682,6 tys. zł,

dotyczy :
• rezerw na zobowiązania

3.801,5 tys. zł

• zobowiązania długoterminowe

1.816,4 tys. zł

• zobowiązań krótkoterminowych

1.007,8 tys. zł

• bierne rozliczenia międzyokresowe

1.056,9 tys. zł

Rezerwy na zobowiązania w kwocie 3.801.508,54 zł, składają się z rezerw na
świadczenia

emerytalne

w

kwocie

161.918,35

zł.,

rezerw

z

tytułu

niewykorzystanych urlopów przez pracowników bezpośrednioprodukcyjnych w
kwocie 14.419,59 zł., rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w
kwocie 125.170,60 zł.
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Pozostałe

rezerwy

to

rezerwa

na zobowiązanie

z

tytułu

udzielonego

poręczenia. Zabezpieczeniem ewentualnego zobowiązania z tego tytułu jest
złożony depozyt sądowy.
Zobowiązania długoterminowe w kwocie 1.816.361,45 zł. to jak pisano wyżej
zobowiązania dotyczące leasingu oraz kredytu w części wykraczającej poza rok
2008.
Długoterminowe zobowiązanie z tytułu udzielonego kredytu wg. stanu na
31.12.2007r. wynosi 1.474.576,41 zł.
Zobowiązania krótkoterminowe wynoszące 1.007.761,12 zł.
dotyczą:
• zobowiązań z tytułu dostaw i usług wobec podmiotów powiązanych w
kwocie

25.356,11 zł

• zobowiązań z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek w
kwocie

309.898,94 zł

• zobowiązanie z tytułu uzyskanego kredytu bankowego

203.389,80 zł

• zobowiązań z tytułu podatków i ubezpieczeń

200.248,22 zł

społecznych
• innych zobowiązań krótkoterminowych w kwocie

205.501,41 zł

Rozliczenie międzyokresowe w kwocie 1.056.942,65 zł. dotyczy:
- prawa wieczystego użytkowania

6.942,65 zł

- przychody przyszłych okresów tj. porozumienie z

1.050.000 zł

z Kolmex SA.

IV. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa.
Po latach niedoinwestowania spółki, w związku z koniecznością spłaty
udzielonych poręczeń, rok 2007 to czas zwiększonych nakładów inwestycyjnych.
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Szczególnie duże nakłady inwestycyjne poniesiono na rzeczowy majątek trwały
związany z działalnością polegającą na produkcji konstrukcji stalowych.
Odpowiednie wyposażenie tej działalności w niezbędne urządzenia i maszyny
pozwoli na pozyskiwanie bardziej zaawansowanych technologicznie zleceń.
Dotychczasowe doświadczenia Zakładu Konstrukcji Stalowych działającego w
strukturach Zastal SA oraz szybko wzrastająca wielkość sprzedaży tej działalności
pozwalają przypuszczać, iż w niedalekiej przyszłości spółka może stać się jednym
z większych wykonawców w branży metalowej w województwie lubuskim.
W zamierzeniach spółki właśnie ta działalność w przyszłości ma być działalnością
wiodącą.
Podobnie jak w roku 2007, założono na rok 2008 znaczne nakłady inwestycyjne na
doposażenie bazy wytwórczej spółki.
W roku 2007 spółka poniosła również znaczne nakłady na finansowe aktywa
trwałe, wzrosło zaangażowanie spółki w podmioty powiązane. Z końcem 2007
roku zarejestrowano podniesienie kapitału zakładowego w spółce zależnej o 1 mln
zł. Całość podwyższenia kapitału została objęta przez Zastal SA i opłacona
gotówką.

Jednocześnie spółka udzieliła podmiotowi zależnemu pożyczki

długoterminowej w kwocie 200 tys. zł. oraz wyraziła zgodę na przesunięcie
terminu spłaty pożyczki w kwocie 204 tys. zł. do końca 2009 roku.
Większe zaangażowanie w podmiot zależny wiąże się z zaakceptowaniem planów
rozwojowych tego podmiotu, który zamierza na zakupionym terenie w okolicach
Nowej Soli wybudować autoryzowany serwis samochodów ciężarowych marki
Star- Man.
Zastal SA udzielił także długoterminowej pożyczki w kwocie 600 tys. zł. z
terminem spłaty do 2012 rok podmiotowi stowarzyszonemu Agencja Ochrony
GAMA Sp. z o.o.
W 2007 roku Zastal SA spłacał także długoterminowy kredyt jaki w 2006 roku
został udzielony spółce w kwocie 2 mln zł. na okres 10 lat. Odsetki z tego tytułu
zapłacone w 2007 roku wyniosły 141 tys. zł. i nie stanowiły one dużego obciążenia
dla gospodarki finansowej podmiotu.
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Rok

2007

to

także

zakończenie postępowania sądowego w pierwszej

instancji dotyczącego sporu o zapłatę kwoty 3,7 mln zł. pomiędzy Zastal SA a
spółką Telemart. Sąd w swoim wyroku nakazał zapłatę 2,6 mln zł. na rzecz spółki
Telemart. Zastal SA odwołał się od wyroku Sądu pierwszej instancji do Sądu
Apelacyjnego w Poznaniu. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 3
kwietnia 2008 roku powództwo spółki Telemart zostało oddalone w całości, tym
samym do Zastal SA wróci kwota około 4 mln zł. znajdująca się od 2003 roku w
depozycie sądowym.
Pojawienie się w spółce dodatkowych środków finansowych w tak znacznej
kwocie pozwoli na obniżenie zaangażowania kapitałów obcych w działalność
spółki. Będzie to niewątpliwie także miało wpływ na poprawę i tak niskich
wskaźników zaangażowania kapitałów obcych.
Dodatkowe środki zostaną w części przeznaczone także na rozwój działalności
polegającej na produkcji konstrukcji stalowych oraz na częściowe odtworzenie i
modernizację majątku nieruchomego.
Zwiększanie sprzedaży Zakładu Konstrukcji Stalowych będzie również wymagało
większego zaangażowania środków finansowych w majątek obrotowy.
Realizowane przez zakład obecnie umowy mają w większości 3 tygodniowe
terminy płatności, jednakże mając na uwadze branże dla jakiej jest realizowana
produkcja, trzeba brać pod uwagę realne możliwości wydłużenia terminu spływu
należności.
Podstawowa działalność polegająca na wynajmie powierzchni produkcyjnych
obarczona jest podobnym ryzykiem. Duży udział jednego z najemców w strukturze
sprzedaży usług najmu, powoduje że istnieje konieczność utrzymywania
znacznego stanu środków obrotowych.
Jak pokazują wskaźniki finansowe przedstawione w tabeli poniżej,

Lp.

Nazwa wskaźnika i jego wzór
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wskaźnika
typowy lub
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Kryterium Rok 2007
prezentacji

Rok 2006 Rok 2005
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1.
2.
3.
4.

(kapitały własne+ zob.długoterm.)
aktywa trwałe

%
100-150

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

103,94

125,17

98,58

40-80

%

11,00

18,09

37,46

Powyżej 100

%

254,30

250,93

219,95

malejący

dni

41

40

40

Wskaźniki rentowności
1.

Rentowność majątku
5-8

%

5,23

10,01

9,85

2.

wynik finansowy netto x 100
aktywa ogółem
Rentowność sprzedaży

3-8

%

12,84

22,52

19,28

3.

wynik finansowy netto x 100
przychody ogółem
Rentowność kapitału własnego

15-25

%

7,28

13,99

14,33

8,08

5,53

2,67

7,26

5,51

2,66

1,28

2,31

0,18

wynik finansowy x 100
kapitały własne

Wskaźniki płynności finansowej
1.

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

2.

Wskaźnik płynności szybkiej II

3.

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

1,2-

krotność

2,0

krotność
1,0

0,1-

krotność

0,2

wzrost nakładów na majątek trwały spowodował pogorszenie

wskaźnika

finansowego opisującego pokrycie majątku trwałego kapitałem długoterminowym
w stosunku do roku poprzedniego, jednakże w dalszym ciągu pozostaje on w
granicach uznawanych za bezpieczne.Odnotowano także spadek udziału kapitałów
obcych w finansowaniu działalności w stosunku do roku 2006, udział kapitałów
obcych w roku 2008 będzie w dalszym ciągu ulegał ograniczeniu.
Wskaźniki płynności: wskaźnik płynności bieżącej jak i szybkiej wzrosły w
stosunku do roku 2006, znacznie przekraczając uznawany za bezpieczny.
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Świadczy to nawet o pewnym zjawisku nadpłynności, jednakże ze względu na
znaczny udział jednego z kontrahentów w sprzedaży dotyczącej najmu
powierzchni

produkcyjnych,

utrzymywanie

wysokiego

poziomu

środków

finansowych jest wskazane.
Ze względu na mniejszy wynik finansowy w roku 2007 niż to miało miejsce w
2006r., obniżeniu generalnie uległy wskaźniki rentowności, jednakże ich poziom
pozostaje satysfakcjonujący.
Według stanu na koniec grudnia 2007 roku wskaźnik obrotu należnościami
pozostaje zbliżony do poziomu roku 2006, jednakże duży udział w strukturze
sprzedaży spółki jednego z kontrahentów, powoduje że okresowo wskaźnik
przyjmuje niekorzystne wartości, w przypadku opóźnień w regulowaniu
należności.
Wartości przedstawionych wskaźników można uznać za bardzo bezpieczne.

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

V. Sytuacja kadrowa.
W roku 2007 Spółką kierował Zarząd w składzie:
• mgr Adam Leżański - Prezes Zarządu,
• mgr inż. Miron Czwojda - Wiceprezes Zarządu.
Zgodnie ze statutem i regulaminem Zarządu odbyło się 8 posiedzeń Zarządu.
Kadencja Zarządu upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2007.
W roku 2007 przeciętne zatrudnienie wynosiło 70 osób z tego :
- na stanowiskach robotniczych 38 osób,
- na stanowiskach nierobotniczych 31 osoby,
- 1 osoba korzystająca z urlopu bezpłatnego.
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Zgodnie ze statutem Spółki nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki pełni
Rada Nadzorcza, która w 2007 roku pracowała w składzie:
• Jan Olszewski

- Przewodniczący,.

• Janusz Łuczyński

- Wiceprzewodniczący,

• Elżbieta Apostoluk

- sekretarz,

• Bernard Ziaja

- Członek

• Janusz Kruchlik

- Członek

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek
zysków i strat za rok 2008.
Wynagrodzenia otrzymane w 2007 roku przez osoby zarządzające i nadzorujące
działalność spółki:
Zarząd
1/ Adam Leżański – Prezes Zarządu

96.000,00 zł.

2/ Miron Czwojda – Wiceprezes Zarządu

84.000,00 zł.

razem Zarząd

180.000,00 zł.

Rada Nadzorcza
1/ Jan Olszewski – Przewodniczący

52.083,93 zł.

2/ Elżbieta Apostoluk – Sekretarz

31.250,37 zł.

3/ Janusz Łuczyński – Członek

31.250,37 zł.

4/ Bernard Ziaja – Członek

24.305,85 zł.

5/ Janusz Kruchlik – Członek

24.306,27 zł.

razem Rada Nadzorcza

163.196,79 zł.

Akcje ZASTAL S.A. będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących
Spółkę wg stanu na 31 grudnia 2007 roku:
Zarząd Spółki
1/ Adam Leżański

365.084 szt. akcji

2/ Miron Czwojda

313.163 szt. akcji

Rada Nadzorcza
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1/Jan Olszewski

w tym poprzez podmioty kontrolowane 5.472.367 szt.

akcji
2/ Elżbieta Apostoluk
3/ Janusz Łuczyński

21.394 szt. akcji
0 szt. akcji

4/ Bernard Ziaja

161.352 szt. akcji

5/ Janusz Kruchlik

1.127 szt. akcji

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

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Miron Czwojda

mgr Adam Leżański
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TABELA NR 1

PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2008
Część I

LP.

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZAKRES PRAC

PLANOWANE
NAKŁADY W
ZŁ.
400.000,-

1.

Obiekt nr 1 ( Biurowiec)

Adaptacja obiektu pod względem ochrony
przeciwpożarowej

2.

Obiekt nr 1 ( Biurowiec)

Adaptacja WC na parterze i II piętrze

Obiekt nr 13

Projekt techniczny adaptacji pomieszczeń
obiektu i zagospodarowania terenu oraz
ekspertyza stropów

25.000,-

3.
4.

Teren Zastal SA ( przy ob.nr 6 i
istniejącym parkingu przy PKP)

Wykonanie miejsc postojowych

18.000,-

5.

Obiekt nr 50 ( Narzędziownia)

Modernizacja bramy wjazdowej

14.500,-

6.

Obiekt nr 21

Modernizacja Hali

100.000,-

7.

Teren zakładu

Wykonanie utwardzonego placu przy
ob.nr 21

150.000,-

8.

Obiekt nr 33

Ekspertyza stanu technicznego obiektu

70.000,-

Razem

4.500,782.000,-

Część II Nakłady inwestycyjne Z.K.S. planowane na rok 2008

Lp.

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

PLANOWANE
NAKŁADY W ZŁ.
415.000,50.000,-

1.

Przecinarka do cięcia termicznego Jantar - 2
Przyłącze energ. i fundament

2.

Sprężarka śrubowa

16.300,-

3.

Wiertarka promieniowa UR50/16

40.000,-

4.

Projekt malarni

20.000,-

5.

Agregat do malowania

15.000,-

6.

Elektronarzędzia

30.000,-

7.

Wózek technologiczny szt. 2

30.000,-

8.

Urządzenie filtrowentylacyjne

18.000,-

9.

Półautomaty spawalnicze szt. 6

90.000,-
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10.

Suwnica pomostowa 10 Mg nawa I hala nr 21

150.000,874.300,-

Razem
Część III Nakłady inwestycyjne Z.K.S. (opcjonalnie)
1.

Stół materiałowy 3000 x 6000

2.

Prasa krawędziowa 300 Mg x 3000

200.000,-

3.

Wielowalce do zwijania blach grubych gr. 12 mm szer.2000

250.000,-

4.

Suwnica pomostowa 10 Mg nawa II hala nr 21

120.000,-

5.

Frezarka pionowa sterowana numerycznie

200.000,-

6.

Giętarka do rur

68.000,-

40.000,Razem

878.000,-

OGÓŁEM PLANOWANE NAKŁADY INWESTYCYJNE NA ROK 2008
Część I , II, III

2.534.300,TABELA NR 2

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO NA ROK 2007
Część I.
Lp.
1.
2.

w zł.
Nazwa przedsięwzięcia

Obiekt nr 1(wieżowiec) wymiana drzwi na spełniające wymogi
p.poż. – przeniesiono do remontów
Obiekt nr 1 adaptacja WC V piętro

3.
4.
5.
6.

Obiekt nr 1 adaptacja WC II piętro
Obiekt nr 1 prace dotyczące oddymiania z zakresu p.poż.
Obiekt nr 5 zadaszenie nad tarasem
Obiekt nr 13 projekt koncepcji adaptacji pomieszczeń obiektu i
zagospodarowania terenu oraz ekspertyza stropów
7.
Obiekt nr 33 adaptacja pomieszczeń na szatnię dla kobiet
8.
Obiekt nr 37 adaptacja pomieszczeń III i IV piętro
9.
Teren Zastal SA ( przy obiekcie nr 1 od strony południowej)
wykonanie miejsc parkingowych
10. Obiekt nr 50 wymiana 3 szt. bram wjazdowych od strony
zachodniej - przeniesiono do remontów
Razem
Część II Nakłady inwestycyjne Z.K.S. rok 2007
11. Komora śrutownicza, przyłącze energetyczne i fundament
12. Sprężarka śrubowa z osuszaczem, zbiornik ciśnieniowy
powietrza, automatyczny spust kondensatu, przyłącze
energetyczne
13. Suwnica na torowa o udźwigu 10 Mg, rozpiętość 23,75, linia
zasiląca suwnicę
Sprawozdanie Zarządu Zastal SA za rok 2007

Planowane
nakłady

Wykonanie

-

-

30.000,30.000,30.000,20.000,5.000,-

28.623,0,16.250,19.287,0,-

20.000,35.000,-

20.904,54.735,-

15.000,-

29.910,-

185.000,-

169.709,-

200.400,-

397.164,-

62,600,-

135.919,-

66.900,-

202.328,-
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14..
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Półautomaty spawalnicze
Elektonarzędzia
Wózek technologiczny 2 szt.
Urządzenie filtracyjne
Wózek widłowy 3,5 Mg
Samochód dostawczy
Płyty montażowe szt.2
Giętarka do rur
Suszarka do elektrod
Obrotnik do spawania rur

50.000,30.000,20.000,18.000,90.000,80.000,20.000,15.000,3.000,3.000,658.900,-

35.987,9.939,0,0,59.455,76.069,12.795,0,0,0,929.656,-

Razem
Część III nakłady inwestycyjne Z.K.S.- modernizacja obiektu nr 21
24. Nakłady przewidziane do poniesienia w 2007 roku w związku z
modernizacją obiektu nr 21
704.500,- 342.210,Ogółem wykonanie planowanych nakładów w roku 2007
1.548.400,- 1.441.575,
Nakłady zrealizowane a nie zaplanowane na rok 2007
25. Wiertarka promieniowa - dokończenie inwestycji z 2006r.
0,2.245,26. Zakup sprzętu elektronicznego
0,47.061,27. Modernizacja terenu – plac manewrowy hurtownia
0,20.591,28. Modernizacja dróg wewnątrz zakładowych
0,48.965,29. Zakup ciągnika Pronar
0,80.255,Razem
0,- 199.117,1.548.400,- 1.640.692,Łącznie poniesione nakłady w 2007r.

WYKONANIE PLANU REMONTÓW NA ROK 2007
TABELA NR 3

Lp

Obiekty

1. Obiekt nr 2 ( Sala
konferencyjna)

2. Obiekt nr 5 (Sala

Zakres
Remont dachu – pokrycie papą
termozgrzewalną ( 200m2)
wymiana obróbek blacharskich

ślubów Delfino)

Wykonanie

15.000,-

15.000,-

10.000,-

3.349,-

30.000,-

43.985,-

5.000,-

0,3.367,80.78418.642,-

Malowanie elewacji

ślubów Delfino)

3. Obiekt nr 5 (Sala

Plan

Remont dachu pokrycie papą
termozgrzewalną z ociepleniem,
wymiana obróbek blacharskich,
rynien i rur spustowych.

4. Obiekt nr 6 ( Fundacja) Naprawa miejscowa elewacji

5. Obiekt nr 14
6. Obiekt nr 25

Malowanie elewacji
Remont dachu

8.000,40.000,-

7. Obiekt nr 26

Remont dachu

25.000,-

Sprawozdanie Zarządu Zastal SA za rok 2007

31

8. Obiekt nr 31

Remont świetlika nad
korytarzem i naprawa elewacji
od strony zachodniej

10.000,-

0,-

9. Obiekt nr 34

Wykonanie elewacji części
niskiej

22.000,-

0,-

10. Obiekt nr 47

Remont dachu

10.000,-

0,-

11. Obiekt nr 50

Remont dachu (1.300 m2)

40.000,-

0,-

12. Obiekt nr 1

Serwis systemu p.poż.

6.000,-

3.345,-

13. Zastal SA

Remonty bieżące, naprawy
awaryjne, konserwacje
Remont dróg

50.000,-

8.557,-

20.000,-

33.400,-

15. Budynek Bistra, Chłodni Prace rozbiórkowe - likwidacja

10.000,-

5.560,-

i Sklepu Warzywnego
16. Obiekt nr 1

Wymiana drzwi do pomieszczeń
biurowych I i II piętro

12.000,-

0,-

Wymiana okien

16.000,10.000,-

0,0,-

86.000,-

94.162,-

20.000,-

24.065,-

36.000,-

22.515,5.147,-

14. Teren zakładu

17. Obiekt nr 33
18. Obiekt nr 1
19. Koszty osobowe
20. Obiekt nr 1

Wyłożenie korytarza na II
piętrze płytkami
Prace ogólnobudowlane 3
pracowników
Wymiana drzwi, na spełniające
wymogi p.poż.

21. Obiekt nr 50
22. Obiekt nr 1

Wymiana bram 3 szt.

23. Obiekt nr 1

Remont VII piętro

-

31.468,-

24. Obiekt nr 20

-

90.537,-

25. Obiekt nr 33
26. Obiekt nr 48

Remont pomieszczeń socjalnych
oraz klatki schodowej
Remont dachu
Remont

-

3.037,1.880,-

27. Obiekt nr 49

Remont

-

7.542,-

481.000,-

496.342,-

Malowanie ścian hol

Wykonanie części I planu remontów

I. Urządzenia transportowe Z.K.S.
1.Suwnica pomost. 3,2
T

Konserwacja bieżąca suw.
Remont inst. elektr- ster.
Pomiary elekt.

2 400,4 500,-

11.107,-

2. Wózek widłowy
RAK-7

Konserwacja bieżąca wózka .
Naprawy wózka.
Razem:

3 100,-

6.242,-

10 000,-

17.349,-

II. Maszyny i urządzenia Z.K.S.
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1. Półautomaty
spawalnicze 11 szt.

Części szybkozużywające
uchwytów spawalniczych.
Nieprzewidziane usterki,
naprawy półautomatów.

2. Przecinarki taśmowe
2 szt.
3. Wiertarki słupowe
2 szt.

do

5 000,-

6.711,-

3 000,-

Konserwacja, drobne naprawy
przecinarek.

5 000,-

344,-

Konserwacja, drobne naprawy
wiertarek.

5 000,-

2.900,-

5 300,-

4.591,-

5 600,-

9.824,-

28.900,-

24.370,-

4.Gilotyna hydrauliczna
Naprawa sterownika ,naprawa
zderzaków, wymiana oleju.
5. Frezarka uniwersalna

Remont układu hydraul.
Wymiana olejów.
Razem:

Drobne naprawy
6. Tokarka uniwersalna

3.000,-

277,-

7. Oczyszczarka

Konserwacja, drobne naprawy,
usterki
Części szybkozużywające się

5.000,-

5.528,-

8. Agregat malarski

Części szybkozużywające się

3.500,-

1.900,-

4.000,-

7.489,-

44.400,-

39.564,-

12 000,-

4.005,-

39 000,-

14.907,-

13 000,-

6.673,-

10 500,-

1.887,-

74.500,-

27.472,-

9. Elektronarzędzia i
inne urządzenia

Przeglądy, konserwacje,
naprawy, pomiary
Razem

III. Media – czynniki energetyczne zakładu
1.Sieci zewnętrz.
Remonty bieżące, naprawy
centralnego ogrzewania. awaryjne, konserwacje, regulacje
na sieciach.
2.Sieci zewnętrzne
Remonty bieżące, naprawy
zimnej wody i
awaryjne, konserwacje,
kanalizacji.
przeglądy stanów licznikowych.
3.Sieci
zewnętrz. Remonty bieżące, naprawy
telefoniczne.
awaryjne, konserwacje,
przełączenia telefoniczne na
sieciach zewnętrz.
4.Sieci zewnętrz.
Remonty bieżące, naprawy
energetyczne.
awaryjne konserwacje, badania i
pomiary elektryczne.
Razem

IV. Instalacje wewnętrzne i urządzenia w budynkach zarządzania majątkiem
1.Dźwigi osobowe
2 szt.

Konserwacja bieżąca.
Remonty i naprawy bieżące.
Pomiary ochronne.
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8.804,-
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2.Wewnętrzne instalacje Remonty, naprawy, konserwacje,
energetyczne
w awarie, pomiary, podłączenia na
budynkach
i
hala instalacjach:
produkcyj.
- Centralnego
Oświetlenie zewnętrzne
ogrzewania
zakładu
- Zimnej wody i
kanaliz.
- Elektrycznej
- Telefonicznej
- Odgromowej
Razem

27 000,-

46.388,-

35.300,-

58.169,-

V. Instalacje wewnętrzne i urządzenia w budynkach działu składnica akt.
1.Dźwig osobowy
1 szt.

Konserwacja bieżąca.
Remonty i naprawy.
Pomiary ochronne.
2. Wewnętrzne
Remonty, naprawy, konserwacje,
instalacje
awarie, pomiary
energet. w budynku Połączenia na instal.
składnica akt
- Centr. Ogrzew.
- Zimnej wody i
kanalizacji
- Elektrycznej
- Telefonicznej
- Odgromowej
Razem

2 300,1 000,400,3 000,-

2.977,-

6.700,-

2.977,-

Remonty, naprawy, konserwacje,
awarie .
Pomiary na instalacji:
- C.O
- Zimnej wody
- Sprężonego
powietrza
- Elektrycznej
- Telefonicznej
- Odgromowej

8 000,-

2.161,-

Remonty, naprawy, konserwacje,
awarie .
Pomiary na instalacji:
- C.O
- Zimnej wody i
C.W.
- Elektrycznej
Telefonicznej
Razem

3 000,-

2.377,-

11.000,-

4.538,-

OGÓŁEM :

662.900,-

646.411-

0,-

VI. Instalacja wewnętrzna w obiektach Z.K.S.
1. Wewnętrzne
instalacje energ. w hali
produkc.

2. Wewnętrzne
instalacje energ. w
biurze i
pomieszczeniach
socjalnych.
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TABELA NR 4

PLAN REMONTÓW NA ROK 2008
Część I

L.p.

Obiekt

Zakres prac

1.

Obiekt nr 1 (Biurowiec)

Serwis systemu p.poż.

2.

Obiekt nr 1 (Biurowiec)

Wymiana drzwi do pomieszczeń biurowych na I,
II, V i VI piętrze.

18.000,-

3.

Obiekt nr 1

Wyłożenie korytarza II piętra płytkami

12.000,-

Obiekt nr 31

Naprawa elewacji od strony zachodniej

10.000,-

5.

Obiekt nr 34

c.d. wykonanie elewacji części niskiej

20.000,-

6.

Obiekt nr 4 ( Portiernia)

Remont pomieszczeń

15.000,-

7.

Teren zakładu

30.000,-

8.

Obiekt nr 33

Remont dróg (w tym likwidacja chodnika przy ob.
Nr 37)
Wymiana okien

9.

Zastal SA

Przeglądy techniczne obiektów

10.000,-

4.

Razem

Koszty
w zł
6.000,-

18.000,-

139.000,-

Część II. Prace wykonane siłami własnymi
1.

Obiekt nr 14

Malowanie elewacji

8.000,-

2.

Obiekt nr 5

Remont dachu c.d.- naprawa kominów oraz
założenie instalacji odgromowej

5.000,-

3.

Obiekt nr 47

Remont dachu

10.000,-

4.

Obiekt nr 50

c.d. remont dachu (1.300m²) – wymiana pokrycia,
opierzeń i rynien.

45.000,-

5.

Zastal SA

Remonty bieżące, naprawy awaryjne, konserwacje

50.400,-

6.

Obiekt nr 48

Naprawa elewacji (uzupełnienie tynków na
słupach) i chodnika przed budynkiem

7.

Koszty osobowe

Prace ogólnobudowlane 3 pracowników

Razem:
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PLAN REMONTÓW NA ROK 2008
Część III
SIECI, INSTALACJI, MASZYN, I URZĄDZEŃ
L.P.

Nazwa środka
trwałego

Zakres planowanych remontów

Planowany koszt Robocizna
materiałów

Usługa
zewnętrz
na

1

2
Suwnica pomost.
3,2 T

3
Maszyny i Urządzenia

4

5

6
10.500,-

Konserwacja bieżąca, opłaty, UDT

Suwnica
pomostowa 10 T
Wózek widłowy
typ CPQ35NRW11
Sprzęt spawalniczy
Półautomaty
spawalnicze 12 szt.
Prostowniki
spawalnicze 12 szt.
Osprzęt
spawalniczy

Przecinarki
taśmowe 2 szt.
Wiertarki
stacjonarne
słupowe 2 szt.
Gilotyna
hydrauliczna
Frezarka
uniwersalna 1 szt.
Tokarka
uniwersalna 1 szt.
Kabina
śrutownicza
Oczyszczarka typ
AN 200/1
Agregat malarski 1
szt.
Stacja sprężonego
powietrza 2 szt.
Elektronarzędzia
ręczne

Razem:
Okresowe przeglądu
półautomatów
Naprawa bieżąca półautomatów
Bieżące nieprzewidziane naprawy
Naprawa reduktorów, uchwytów
spaw.

10.500,-

5.500,-

1.500,-

Razem:
Konserwacja, drobne naprawy,
usterki.

1.900,-

600,-

Konserwacja, drobne naprawy

3 000,-

1 000,-

Wymiana oleju, regulacja
zderzaków i drobne naprawy
Remont układu hydraulicznego,
wymiana oleju, drobne naprawy
Konserwacja, drobne naprawy

3 000,-

1.500,-

2 000,-

2 000,-

800,-

200,-

Wymiana części
szybkozużywających się, drobne
naprawy, opłaty UDT

3.500,-

2.000,-

Konserwacja bieżąca, wymiana
dysz
Wymiana olejów i filtrów, opłaty
UDT
Konserwacja, drobne naprawy itp.

1.500,-

500,-

2.400,-

600,-

5.500,-

1.500,-

RAZEM:
29.100,Media – czynniki energetyczne Parku Przemysłowego
Naprawy, konserwacje, awarie
500,-

11.400,-

5.000,-

20.000,-

3.000,-

18.000,-

Sieci zewnętrzne
centralnego
ogrzewania
Sieci zimnej wody Naprawy, konserwacje, awarie
i kanalizacji
Sieci telefoniczne Naprawa, konserwacje i awarie
Sprawozdanie Zarządu Zastal SA za rok 2007
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14.100,-

2.500,-
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zewnętrzne i
wewnętrzne
Sieci zewnętrzne
elektroenerget. I
oświetlenie
zakładu

Konserwacja zew. Oświetlenia
zakładu

400,-

1.300,-

Razem:
8.900,41.800,Instalacje wew.i urządzenia techniczne w budynkach działu zarządzania majątkiem
Dźwigi osobowe 2 Konserwacja bieżąca, opłaty UDT,
szt.
naprawy i pomiary elektryczne
Wewnętrzne
Remonty, naprawy, konserwacje,
35.000,- 17.000,instalacje elektro – awarie, pomiary elektryczne na
energetyczne w
instalacjach: centralnego
budynkach i halach ogrzewania, zimnej wody i
produkcyjnych u
kanalizacji, telefonicznej,
dzierżawców
elektrycznej.
Razem:
35.000,17.000,Instalacje wewnętrzne i urządzenia techniczne w składnicy akt
Dźwig osobowy 1 Konserwacja bieżąca, opłaty UDT,
szt.
naprawy i pomiary elektryczne
Razem:
0,0,Instalacje wewnętrzne w zarządzie Zastal SA
Wewnętrzne
Konserwacja instalacji
200,800,instalacje elektro- elektrycznych , telefonicznych i
energetyczne w
wodnych.
pomieszczeniach
Zastal SA
200,800,Razem:
Instalacje wewnętrzne w obiektach zakładu konstrukcji stalowych
Wewnętrzne
Remonty, naprawy, konserwacje,
3.000,2.000,instalacje elektro- awarie , pomiary elektryczne na
energetyczne w
instalacjach: centralnego
hali produkcyjnej ogrzewania, zimnej wody i
nr 34
kanalizacji, telefonicznej,
elektrycznej.
Wewnętrzne
Remonty, naprawy , konserwacje,
1.400,600,instalacje elektro- awarie, pomiary elektryczne na
energetyczne w
instalacjach: centralnego
biurach i szatniach ogrzewania, zimnej wody i
kanalizacji, telefonicznej,
elektrycznej.
Razem:
4.400,2.600,OGÓŁEM

9.600,4.400,4.400,-

73.600,-

28.900,-

ŁĄCZNIE PLANOWANE WYDATKI NA REMONTY CZ.I,II i III

534.900,-
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OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA ZASAD ŁADU
KORPORACYJNEGO PRZEZ ZASTAL SA W 2007 ROKU
Podstawa prawna: § 29 ust 5 Regulaminu Giełdy
a) wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez emitenta stosowane, wraz ze
wskazaniem jakie były okoliczności i przyczyny nie zastosowania danej zasady oraz
w jaki sposób spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady
lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania danej zasady
w przyszłości;
DOBRE PRAKTYKI RAD NADZORCZYCH
ZASADA
a) Przynajmniej połowę członków rady
nadzorczej powinni stanowić członkowie
niezależni, z zastrzeżeniem pkt. d).
Niezależni członkowie rady nadzorczej
powinni być wolni od powiązań ze spółką
i akcjonariuszami lub pracownikami,
które mogłyby istotnie wpłynąć na
zdolność niezależnego członka do
podejmowania bezstronnych decyzji;
b) szczegółowe kryteria niezależności
powinien określać statut spółki;
c) bez zgody większości niezależnych
członków rady nadzorczej, nie powinny
być podejmowane uchwały w sprawach:
20

− świadczenia z jakiegokolwiek tytułu
przez spółkę i jakiekolwiek podmioty
powiązane ze spółką na rzecz
członków zarządu;
− wyrażenia zgody na zawarcie przez
spółkę lub podmiot od niej zależny
istotnej umowy z podmiotem
powiązanym ze spółką, członkiem
rady nadzorczej albo zarządu oraz z
podmiotami z nimi powiązanymi;
− wyboru biegłego rewidenta dla
przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego spółki.
d) W spółkach, gdzie jeden akcjonariusz
posiada pakiet akcji dający ponad 50%
ogólnej liczby głosów, rada nadzorcza
powinna liczyć co najmniej dwóch
niezależnych członków, w tym

KOMENTARZ SPÓŁKI

Spółka nie posiada w swoim statucie
zapisów mówiących o tym, że
w składzie Rady Nadzorczej, co
najmniej połowę członków powinni
stanowić członkowie niezależni. Z tego
też względu Spółka nie jest w stanie
zapewnić przestrzegania tej zasady.
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na
GPW obowiązujące od 1 stycznia 2008
roku w części III zawierają zasadę 6,
która zmienia kryteria niezależności
członków rady nadzorczej. Przy
obecnym składzie personalnym Rady
Nadzorczej Zastal SA zasada powyższa
jest stosowana.

1

niezależnego przewodniczącego komitetu
audytu, o ile taki komitet został
ustanowiony.
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Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze
swym regulaminem, który powinien być
publicznie dostępny. Regulamin powinien
przewidywać powołanie co najmniej dwóch
komitetów:
− audytu oraz
− wynagrodzeń.
W skład komitetu audytu powinno wchodzić
co najmniej dwóch członków niezależnych
oraz
przynajmniej
jeden
posiadający
kwalifikacje i doświadczenie w zakresie
rachunkowości
i
finansów.
Zadania
komitetów powinien szczegółowo określać
regulamin rady nadzorczej. Komitety rady
powinny składać radzie nadzorczej roczne
sprawozdania
ze
swojej
działalności.
Sprawozdania te spółka powinna udostępnić
akcjonariuszom.

Spółka uznaje zasadę nr 28, Regulamin
Rady Nadzorczej posiada zapis
mówiący o powołaniu dwóch
komitetów tj. ds. audytu jak
i wynagrodzeń. Jednakże w związku
z odrzuceniem zasady nr 20, Spółka nie
jest w stanie zagwarantować, że w skład
komitetu audytu będzie wchodzić co
najmniej dwóch niezależnych członków
Rady Nadzorczej. Ze względu na to, że
nie można przyjąć zasady Ładu
Korporacyjnego tylko do częściowego
stosowania, Spółka zmuszona jest
odrzucić ją w całości.
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na
GPW obowiązujące od 1 stycznia 2008
roku w części III zawierają zasadę 7,
która zmienia kryteria niezależności
członków komitetu audytu. Przy
obecnym składzie personalnym
komitetu audytu Rady Nadzorczej
Zastal SA zasada powyższa jest
stosowana.

b) opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz
praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania;
Powyższe zagadnienia reguluje:
REGULAMIN WALNYCH ZGROMADZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ ZASTAL
1. Walne zgromadzenie jest najwyższą władzą Spółki.
2. Walne zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne walne zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz do roku najpóźniej do 30
czerwca.
4. Przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:
1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2/ powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
3/ udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Przedmiotem zwyczajnego zgromadzenia mogą być też inne sprawy, a w szczególności:
− postanowienia dot. roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub
sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
− zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia
na nich prawa użytkowania,
− zbycie nieruchomości Spółki,
− emisja obligacji,
− zmiana przedmiotu działania Spółki,
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−
−
−
−
−
−

połączenia spółek i rozwiązywania Spółki,
zwiększenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
zmiany statutu,
likwidacji Spółki, wybór likwidatorów, oraz zasady podziału majątku Spółki po likwidacji,
wybór rady nadzorczej,
zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki dominującej.

5. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje się w przypadkach wskazanych w kodeksie
spółek handlowych, statucie a nadto na pisemny wniosek rady nadzorczej, na wniosek
akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego oraz
z inicjatywy Zarządu.
6. Walne zgromadzenie zwołuje Zarząd.
7. Do udziału w walnym zgromadzeniu mają prawo:
- akcjonariusze Spółki, którzy co najmniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia
złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący
rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami
wartościowymi.
8. Walne zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, po czym
spośród uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu wybiera się
przewodniczącego i jego zastępcę. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie
otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
Głosowanie nad wyborem jest tajne.
9. Lista obecności zawierająca spis uczestników walnego zgromadzenia z wymienieniem ilości
akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, podpisana przez
przewodniczącego, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze przewodniczącego
i wyłożona podczas zgromadzenia. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących 1/10 część
kapitału reprezentowanego na zgromadzeniu lista obecności powinna być sprawdzona przez
3 osobową komisję, przy czym wnioskodawcy wybierają 1 członka komisji.
10. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu.
11. Akcjonariusze uczestniczą w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników, przy
czym pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i załączone do
protokołu.
12. Walne zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji,
chyba, że statut Spółki stanowi inaczej.
13. Uchwały na walnym zgromadzeniu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych (50
% + 1głos).
Uchwały w sprawie:
− zmiany przedmiotu działania Spółki wymagają większości 2/3 głosów oddanych,
− zmiany statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, rozwiązania Spółki
wymagają większości 3/4 oddanych głosów.
14. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach:
− nad wnioskami o powołanie i odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów,
− o pociągnięciu władz Spółki lub likwidatorów do odpowiedzialności,
− w sprawach osobowych.
Tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z obecnych lub
reprezentowanych akcjonariuszy.
Walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach
dotyczących wyboru komisji powoływanych przez walne zgromadzenie.
15. Głosowanie może się odbywać przy użyciu kart do głosowania lub też z zastosowaniem
odczytu indywidualnych kart magnetycznych z zakodowaną liczbą głosów uprawnionych do
głosowania.
W przypadku głosowania tą techniką przed każdym głosowaniem Przewodniczący walnego
zgromadzenia informuje uczestników o rodzaju głosowania i przypomina technikę oddania
głosu przy danym typie głosowania.
16. Uchwały walnego zgromadzenia powinny być protokołowane przez notariusza pod rygorem
nieważności.
17. Do protokołu załącza się niezbędne dokumenty dot. zwołania walnego zgromadzenia i listę
obecności z podpisami uczestników zgromadzenia.
18. Dyskusja:
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1/ Akcjonariusze mają prawo do swobodnej wypowiedzi w ramach dyskusji przewidzianej
w porządku obrad.
2/ Przewodniczący walnego zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, a nawet
odebrać mu głos jeżeli treść wypowiedzi rażąco odbiega od dyskutowanego punktu
porządku obrad, a także gdy czas wypowiedzi staje się nadmiernie długi.
3/ Wnioski o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia oraz wnioski, o charakterze
porządkowym mogą być uchwalone, chociaż nie były w porządku obrad. Wnioski takie
niezależnie od ich wygłoszenia na forum zgromadzenia, akcjonariusze składają
przewodniczącemu na piśmie z podpisem wnioskodawców.
4/ Walne zgromadzenie może zarządzić przerwy w obradach większością dwóch trzecich
głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
19. Tryb wyborów do Rady Nadzorczej
Zgodnie ze statutem Spółki Akcyjnej ZASTAL, rada nadzorcza składa się z co najmniej 5
członków powoływanych przez walne zgromadzenie na okres 2 lat obrachunkowych.
Mandat osoby wybranej w trakcie kadencji trwa do końca tej kadencji. Członkowie rady mogą
być w każdej chwili odwołani przez walne zgromadzenie.
Walne zgromadzenie w pierwszej kolejności ustala ilu członków będzie liczyła rada nadzorcza
w danej kadencji. Zgłoszone wnioski w tej sprawie przewodniczący walnego zgromadzenia
poddaje pod głosowanie. Przechodzi wniosek, który uzyskał największą ilość głosów nie
mniejszą jednak niż większość bezwzględną, tj. 50 % + 1 głos oddanych.
Po ustaleniu liczby osób, które będą wybierane do rady nadzorczej przewodniczący zarządza
zgłaszanie kandydatów. Osoba kandydująca do rady nadzorczej musi wyrazić zgodę na
kandydowanie albo ustnie na zgromadzeniu albo też na piśmie, jeżeli nie bierze osobiście
udziału w zgromadzeniu.
Przewodniczący zebrania może zarządzić przedstawienie się kandydatów osobiście lub też
przez osoby zgłaszające te kandydatury.
Liczba kandydatów do rady nadzorczej nie może być niższa niż ilość mandatów do
obsadzenia.
Po zamknięciu listy kandydatów, na karcie do głosowania, której numer podaje
przewodniczący walnego zgromadzenia, akcjonariusze umieszczają nazwiska i imiona
wszystkich kandydatów w porządku alfabetycznym podanym przez przewodniczącego.
Głosuje się skreślając z listy nazwiska kandydatów, na których nie oddajemy głosu tak, aby na
liście pozostało nie więcej nazwisk niż liczba mandatów do obsadzenia.
W przypadku głosowania techniką odczytu kart magnetycznych, listę kandydatów w porządku
alfabetycznym, z kolejnym numerem udostępnia się w widocznym dla uczestników głosowania
miejscu.
Głosuje się na każdego kandydata z osobna.
Mandaty członka rady nadzorczej uzyskują kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę
oddanych głosów nie mniej niż 50% +1. Jeżeli liczba kandydatów, którzy uzyskali wymaganą
liczbę głosów jest niższa niż liczba mandatów do obsadzenia, głosowanie przeprowadza się
ponownie aż do obsadzenia wszystkich mandatów.
Wyniki wyborów do rady nadzorczej ogłasza przewodniczący walnego zgromadzenia.
Posiedzenie nowo wybranej rady nadzorczej powinno odbyć się w ciągu 14 dni od daty
wyborów.
Posiedzenie to zwołuje Zarząd Spółki.
20. Wybory do Rady Nadzorczej grupami.
Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego,
wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie
w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
Tryb wyborów do rady nadzorczej grupami jest następujący:
a) Grupę mogą utworzyć akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej taka liczbę akcji,
jaka przypada z podzielenia ogólnej liczby akcji reprezentowanych na walnym
zgromadzeniu przez liczbę członków rady nadzorczej.
b) Akcjonariusze, którzy zamierzają utworzyć grupę zgłaszają do przewodniczącego
walnego zgromadzenia wniosek o sporządzenie listy akcjonariuszy tworzących grupę na
podstawie przedłożenia zainteresowanych. Po jej sporządzeniu przewodniczący ogłasza
liczbę mandatów, która będzie obsadzana. Liczbę mandatów ustala się dzieląc liczbę
akcji posiadanych przez akcjonariuszy tworzących grupę przez ogólną liczbę
reprezentowanych na zgromadzeniu akcji i mnożąc wskaźnik przez liczbę członków rady
nadzorczej. Wynik ułamkowy podlega zaokrągleniu w dół do całości.
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c)
d)

e)

Wyborów do rady nadzorczej dokonuje najpierw grupa/grupy/ akcjonariuszy, która
obsadza ustaloną dla niej liczbę mandatów.
Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez grupę /grupy/ akcjonariuszy obsadza
się w drodze głosowania, w którym uczestniczą akcjonariusze, którzy nie oddali głosów
przy wyborze członków rady nadzorczej wybieranych grupami.
Jeżeli na walnym zgromadzeniu, na którym przewidziano głosowanie grupami nie dojdzie
do utworzenia, co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie
dokonuje się wyborów grupami.

c) skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych spółki oraz ich
komitetów;
W Spółce funkcje zarządzające i wykonawcze pełni 2-osobowy Zarząd w składzie:
Adam Leżański – Prezes Zarządu,
Miron Czwojda – Wiceprezes Zarządu.
Zarząd działa w oparciu o Statut Spółki, Regulamin Organizacyjny Spółki oraz Regulamin
Zarządu. Treść Regulaminu Zarządu poniżej:
REGULAMIN ZARZĄDU ZASTAL SA
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Zarząd ZASTAL SA jest organem wykonawczym Spółki, kieruje jej działalnością i reprezentuje
Spółkę na zewnątrz.
2. Działania Zarządu Spółki podlegają stałemu nadzorowi ze strony:
− Rady Nadzorczej,
− Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§ 2.
1. Podstawę prawną działania Zarządu Spółki stanowią przepisy /postanowienia/:
− Kodeksu spółek handlowych,
− Statutu Spółki.
2. Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki określa niniejszy Regulamin.
Organizacja Zarządu
§ 3.
1. W skład osobowy Zarządu wchodzą:
− Prezes Zarządu
− Wiceprezes Zarządu.
2. Na czele Zarządu stoi Prezes powołany do:
− organizowania bieżącej pracy Zarządu,
− kierowania pracami Zarządu w sprawach wymagających wspólnego działania.
3. W czasie nieobecności Prezesa jego obowiązki, o których mowa w pkt. 2 wypełnia
Wiceprezes Zarządu.
§ 4.
1. Niezbędne prace biurowe i obsługę administracyjną Zarządu wykonuje Biuro Organizacji
i Kadr.
Kompetencje i Obowiązki Zarządu
§ 5.
1. Każdy członek Zarządu może prowadzić sprawy Spółki bez uprzednio podjętej uchwały
Zarządu, jeżeli nie przekraczają one zakresu zwykłego zarządu Spółką.
2. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w pkt.1. którykolwiek członek
Zarządu sprzeciwi się jej prowadzeniu albo, jeżeli sprawa przekroczy zakres zwykłego
zarządu Spółki, wymagane jest uzyskanie uchwały Zarządu.
3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest
jednoosobowo Prezes Zarządu, jeżeli wartość rozporządzenia lub zobowiązania nie
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przekracza 50.000zł. W pozostałych przypadkach oświadczenia w imieniu Spółki składają
łącznie dwaj członkowie Zarządu albo członek Zarządu z prokurentem lub członek Zarządu
z pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania.
4. Bezpośredni nadzór nad bieżącą działalnością komórek organizacyjnych sprawują
poszczególni członkowie Zarządu. Podział spraw pomiędzy poszczególnych członków
Zarządu określa Zarząd. Szczegółowy podział kompetencji członków Zarządu stanowi
załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Spółki.
§ 6.
1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
− składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Spółki,
− wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych w postaci zarządzeń, poleceń, decyzji
i komunikatów,
− zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy
w przypadkach określonych w Statucie Spółki,
− ustanawianie i odwoływanie prokury,
− ustanawianie pełnomocników Zarządu do prowadzenia konkretnych spraw.
§ 7.
1. Do obowiązków Zarządu należy w szczególności:
− zgłaszanie do Krajowego Rejestru Sądowego faktów:
a) zmiany Statutu Spółki,
b) likwidacji, połączenia, podziału Spółki,
c) podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego Spółki,
− prowadzenie rachunkowości Spółki,
− sporządzanie i składanie organom nadzorczym bilansu, rachunku zysków i strat oraz
pisemnego sprawozdania z działalności Spółki,
− występowanie o uzyskanie zgody właściwych organów Spółki w sprawach zastrzeżonych
do ich kompetencji,
− udzielanie organom Spółki i instytucjom kontrolującym działalność Spółki wszelkich
wyjaśnień,
− wykonywanie zaleceń pokontrolnych.
Tryb Potwierdzania Posiedzeń
§ 8.
1. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć pracownicy Spółki oraz inne osoby zaproszone
przez Zarząd.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby nie rzadziej niż raz w miesiącu.
3. Na posiedzeniach Zarządu podejmowane są uchwały w sprawach przekraczających zakres
zwykłego, bieżącego kierowania działalnością Spółki. Uchwały Zarządu zapadają na
posiedzeniach bezwzględną większością głosów, przy obecności wszystkich członków
Zarządu.
4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo
zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
5. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokóły zawierające następujące informacje:
− numer porządkowy posiedzenia,
− datę i miejsce posiedzenia,
− imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu,
− porządek posiedzenia,
− treść ustaleń lub uchwał zapadłych na posiedzeniu,
− liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.
Protokół z posiedzenia podpisują obecni na nim członkowie Zarządu.

Nadzór nad Spółką pełni 5-cio osobowa Rada Nadzorcza, w składzie:
Jan Olszewski – Przewodniczący
Janusz Łuczyński – Wiceprzewodniczący
Elżbieta Apostoluk – Sekretarz
Janusz Kruchlik – Członek
Bernard Ziaja – Członek
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W ramach Rady Nadzorczej działają dwa komitety, Komitet Audytu oraz Komitet
Wynagrodzeń w następujących składach:
Komitet Audytu:
Elżbieta Apostoluk
Janusz Kruchlik
Komitet Wynagrodzeń:
Janusz Łuczyński
Bernard Ziaja
Szczegółowe zasady pracy Rady Nadzorczej określają: Regulamin Rady Nadzorczej Zastal
SA, Regulamin Komitetu Audytu oraz Regulamin Komitetu Wynagrodzeń. Treść
regulaminów poniżej:
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ZASTAL SA
Postanowienia ogólne
1. Rada Nadzorcza ZASTAL SA jest statutowym organem nadzorczym Spółki Akcyjnej ZASTAL
w Zielonej Górze, z siedzibą przy ul. Sulechowskiej 4A.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks
spółek handlowych, Statutu Spółki ZASTAL SA oraz niniejszego regulaminu.
Skład i sposób powoływania Rady Nadzorczej
3. Rada Nadzorcza ZASTAL SA składa się z pięciu członków powoływanych przez Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres dwóch lat obrachunkowych.
4. Mandat osoby wybranej w trakcie kadencji trwa do końca tej kadencji.
5. Członkowie Rady mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.
6. Mandat członków Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy
pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona:
− przewodniczącego,
− przynajmniej jednego zastępcę,
− sekretarza.
Zadania i zakres działalności
8. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, kierując się
interesem Spółki i przestrzegając zasad ładu korporacyjnego spółek publicznych.
9. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad wszystkimi dziedzinami działalności Spółki,
podejmując działania w celu uzyskiwania od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji
o sytuacji gospodarczej, finansowej, kadrowej itd. oraz o wszystkich istotnych sprawach
dotyczących Spółki.
10. Rada Nadzorcza nie może wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia
spraw Spółki.
11. Do szczegółowych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
1) badanie sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat,
2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i
pokrycia strat,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania z czynności, o których
mowa w punkcie 1 i 2,
4) wybór i odwołanie Zarządu,
5) zawieranie w imieniu Spółki umowy o pracę z członkami Zarządu,
6) ustalanie wynagrodzenia członkom Zarządu,
7) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
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8) delegowanie swego członka do czasowego (nie dłużej niż 3 miesiące) wykonywania
czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych
powodów nie może działać,
9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu spółki i regulaminu organizacyjnego Spółki,
10) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę lub zbycie udziałów lub akcji w innej spółce,
11) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę jednorazowej darowizny powyżej 15 tys.
złotych,
12) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umowy zobowiązującej do świadczenia lub
rozporządzenia majątkowego przekraczającego 25% kapitału akcyjnego Spółki,
13) ustalanie zasad wynagradzania pracowników Spółki i Zarządu,
14) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzania badania oraz przeglądu
sprawozdania finansowego Spółki,
15) badanie i zatwierdzanie wieloletnich planów działalności Spółki,
16) badanie i zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki,
17) wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości.
12. Rada Nadzorcza może upoważnić Zarząd do nabywania przez Spółkę lub zbywania udziałów
lub akcji w innej spółce.
13. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i sporach między nią a członkami Zarządu
oraz w sprawach między członkami Zarządu.
14. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jeżeli Zarząd tego
nie uczyni w terminie określonym w Statucie Spółki.
15. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich
członków do samodzielnego wykonywania określonych czynności nadzorczych.
16. Rada Nadzorcza spośród swego grona wybiera komitet audytu i komitet wynagrodzeń, każdy
w składzie co najmniej dwuosobowym. Komitety działają w oparciu o Regulaminy załączone
do niniejszego Regulaminu.
Sposób zwoływania i prowadzenia obrad
17. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż co dwa miesiące.
18. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi przewodniczący, a w razie jego
nieobecności zastępca. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy, bądź
na pisemny wniosek co najmniej 2 członków Rady, albo na pisemny wniosek Zarządu,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
19. Termin posiedzenia i porządek obrad Rady Nadzorczej ustala jej przewodniczący,
w porozumieniu z zastępcą i sekretarzem.
20. Zawiadomienie o posiedzeniu winno być wysłane do wszystkich członków Rady co najmniej
7 dni przed terminem posiedzenia i oprócz określenia miejsca, daty i godziny posiedzenia,
oraz porządku obrad, powinno zawierać także materiały informacyjne w sprawach objętych
porządkiem obrad.
21. Dopuszcza się zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w innym trybie niż określono wyżej,
wówczas zawiadomienie o posiedzeniu powinno być dokonane telefonicznie, wysłane pocztą
internetową, lub dostarczone przez gońca, na dwa dni przed posiedzeniem.
22. Zawarty w zawiadomieniu porządek obrad może być w trakcie obrad zmieniony wyłącznie
w przypadku obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej, w trybie określonym
w punkcie 24.
23. Rada może podjąć uchwałę lub zająć w inny sposób stanowisko, wyłącznie w sprawach
objętych porządkiem obrad.
24. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych.
25. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy ( 1/2 ) członków Rady
Nadzorczej, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali skutecznie o posiedzeniu
zawiadomieni.
26. Głosowanie uchwał jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się w sprawach osobowych lub na
wniosek jednego z członków Rady Nadzorczej.
27. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane przez sekretarza Rady Nadzorczej lub przez
członka Rady Nadzorczej wyznaczonego przez przewodniczącego Rady Nadzorczej.
28. Protokół powinien wymieniać członków biorących udział w posiedzeniu, zawierać porządek
obrad, uchwały z określeniem ilości głosów oddanych za ich podjęciem, zdania odrębne.
Protokół powinien być dostarczony członkom Rady Nadzorczej przed kolejnym posiedzeniem.
Sprzeciwy wobec protokołu mogą być zgłoszone tylko pisemnie i po ich omówieniu na
następnym posiedzeniu, dołączone do protokołu, jako uzupełnienie. Każda strona protokołu
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powinna być zaparafowana przez wszystkich obecnych na posiedzeniu i nie wnoszących
sprzeciwu członków Rady Nadzorczej.
29. Do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej uprawnieni są członkowie Zarządu Spółki.
W posiedzeniach mogą uczestniczyć też inne zaproszone osoby, właściwe dla omawianej
według porządku obrad sprawy.
Postanowienia końcowe
30. Obsługę organizacyjno – techniczną oraz prawną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.
31. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj. 22 października 2007 r.

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ZASTAL SA
1. Komitet audytu liczy 2 członków, z których przynajmniej jeden posiada wiedzę
i doświadczenie zawodowe z zakresu rachunkowości i finansów.
2. Głównym celem funkcjonowania Komitetu audytu jest usprawnienie pracy i wsparcie Rady
Nadzorczej poprzez monitorowanie następujących zagadnień:
− zachowanie niezależności biegłego rewidenta,
− jakość i rzetelność raportów finansowych oraz informacji bieżących przygotowywanych
przez Zarząd Spółki,
− ładu korporacyjnego.
3. Komitet audytu raz w roku na spotkaniu z biegłym rewidentem dokonuje przeglądu
sprawozdań finansowych poprzez omówienie metod i praktyk rachunkowości, które istotnie
wpływają na wynik finansowy Spółki oraz zaleconych zmian w raportowaniu i audytowaniu.
4. Komitet audytu corocznie przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swojej
działalności, które zostanie uwzględnione przy opracowywaniu przez Radę opinii dotyczącej
sytuacji Spółki.
5. Komitet Audytu dokonuje w razie konieczności przeglądu niniejszego Regulaminu
i przedstawia Radzie propozycje zmian.
6. Członkowie Rady Nadzorczej nie wchodzący w skład Komitetu audytu zachowują
dotychczasowe prawa.

REGULAMIN KOMITETU WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ ZASTAL SA
1. Komitet wynagrodzeń liczy 2 członków.
2. Głównym celem funkcjonowania Komitetu wynagrodzeń jest usprawnienie pracy i wsparcie
Rady Nadzorczej poprzez monitorowanie następujących zagadnień:
− wynagradzanie członków Zarządu; rekomendowanie systemu motywującego do realizacji
założonych celów, z uwzględnieniem indywidualnych kryteriów dla poszczególnych
członków Zarządu,
− wielkość zatrudnienia i wykorzystanie funduszu płac w Spółce.
3. Komitet wynagrodzeń dokonuje przeglądu i identyfikacji kryteriów wymaganych od
kandydatów na członka Zarządu.
4. Komitet wynagrodzeń corocznie przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swojej
działalności, które zostanie uwzględnione przy opracowywaniu przez Radę opinii dotyczącej
sytuacji Spółki.
5. Komitet wynagrodzeń dokonuje w razie konieczności przeglądu niniejszego Regulaminu
i przedstawia Radzie propozycje zmian.
6. Członkowie Rady Nadzorczej nie wchodzący w skład komitetu wynagrodzeń zachowują
dotychczasowe prawa.

d) opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej
i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań
finansowych.
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Stosowane w Spółce systemy kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procesu sporządzania
sprawozdań finansowych zapewniają kompletność ujęcia wszystkich składników objętych
sprawozdaniem, rzetelność zawartych w sprawozdaniu informacji oraz terminowość
sporządzania sprawozdań finansowych.
Kompleksowy system kontroli wewnętrznej określony jest poprzez:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

regulamin kontroli wewnętrznej,
regulamin organizacyjny,
dokumentację Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000,
instrukcje, zarządzenia i procedury wewnętrzne,
unormowania w zakresie materialnej odpowiedzialności,
regulamin pracy,
instrukcję inwentaryzacyjną,
instrukcję sporządzania i obiegu dowodów księgowych,
instrukcje gospodarki kasowej,
karty obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności,
politykę rachunkowości.

Ponadto stosowane systemy kontroli wewnętrznej zapewniają także, badanie zgodności
działania Spółki z obowiązującymi przepisami. Umożliwiając m. in. ocenę procesów
i zjawisk gospodarczych zapewniających doskonalenie działalności przedsiębiorstwa.
Przyjęte do stosowania przez Spółkę systemy kontroli wewnętrznej zapewniają także
ujawnianie niewykorzystanych rezerw jak również faktów niegospodarności. Systemy
zapewniają ustalenie przyczyn nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych
wskazując jednocześnie sposoby i środki umożliwiające usunięcie tych nieprawidłowości.
Identyfikację i ocenę ryzyka, a także zarządzania ryzykiem dokonują poszczególne komórki
i jednostki organizacyjne Spółki, których działalność narażona jest na ryzyko. Działania
mające za zadanie monitoring i zarządzanie ryzykiem, a po przez to ograniczenie wpływu
niepewności na realizację celów działalności firmy, zostały określone w zakresach działania
poszczególnych służb oraz instrukcjach i zarządzeniach wewnętrznych Spółki.
Zielona Góra, 30 kwietnia 2008 r.

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

mgr inż. Miron Czwojda

mgr Adam Leżański
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